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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ 
СВИЛАЈНАЦ 

 Свилајнац, 22. септембар Година 2011. – Број 8  
 
     На основу члана 43.и члана 63.Закона о буџетском систему ( ''Службени гласник РС'', број 
73/2010), члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007) и члана 
41.Статута општине Свилајнац ,("Службени гласник општине Свилајнац,број 2/08), и Одлуке о 
буџету општине Свилајнац за 2011.год. ("Службени гласник општине Свилајнац ", број 28/2010 и 
4/2011), Скупштина општине Свилајнац, на седници одржаној дана    22.09.2011.године, донела је 
  

ОДЛУКУ О РЕБАЛАНСУ 
БУЏЕТА ОПШТИНЕ  СВИЛАЈНАЦ  ЗА 2011. ГОДИНУ 

 
1. ОПШТИ ДЕО 

 
Члан 1. 

 
Члан 1.Одлуке о буџету општине Свилајнац за 2011.годину,мења се и гласи: Укупна примања и 
приходи буџета општине Свилајнац за 2011.год. планирају се у износу од 806.399.230 динара, у 
чему план прихода износи 672.010.630 динара и план додатних - сопствених прихода износи 
63.388.600 динара, и примања од домаћих задуживања у износу од 71.000.000,00 динара. 
 

Члан 2. 
 
Члан 3.Одлуке о буџету мења се и гласи: 
 

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 
Приходи и примања буџета, по изворима, планирају се у следећим износима: 
 

Извор Економска Назив прихода и примања Износ плана  

финансир. шифра      

1 7 ТЕКУЋИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 671.510.630  

  711 Порези на доходак и капиталне добитке 138.600.000  

  711110 Порез на зараде 97.000.000 * 

  711120 Порез на приходе од самост.делатности 15.000.000  

  711140 Порез на приходе од имовине 14.500.000  

  711160 Порез на прих.од осигурања 100.000  

  711180 Самодоприноси 0  

  711190 Порез на друге приходе 12.000.000   

  712 Порез на фонд зарада 200.000  
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  713 Порез на имовину 77.020.000  

  713120 Порез на имовину 51.000.000  

  713310 Порез на наслеђе и поклон 6.000.000  

  713420 Порез на капиталне трансакције 20.000.000  

  713610 Порез на акције 20.000  

  714 Порез на добра и услуге 56.100.000  
  714430 Комунална такса за коришћ.рекл.паноа 2.000.000  

  714440 Средства за противпожарну заштиту 100.000  

  714510 Порез на моторна возила 20.000.000  

  714540 Накнада за коришћ.прост.и грађ.земљ. 18.000.000 * 

  714550 Концесионе накнаде и боравишне таксе 1.000.000  

  714560 Општинске и градске таксе 15.000.000  

  716 Комунална такса на фирму 44.000.000  

  733 Трансфери од других нивоа власти 178.190.630  

  733150 Текући трансфери 158.190.630 * 

  733250 Капитални трансфери 20.000.000  

  741 Приходи од имовине 97.900.000  

  741150 Камата на средства буџета општине 1.500.000  

  741520 Накнада за коришћ.шумс.и пољоп.земљ. 400.000  

  741530 Накнада за коришћ.прост.и грађ.земљ. 67.000.000  

  741540 Комун.такса за кор.обале у посл.свр 29.000.000 * 

  742 Приходи од продаје добара и услуга 69.000.000  

  742150 Прих.од прод.добара у кор.нивоа општ. 9.000.000  

  742250 Таксе у корист нивоа општине 50.000.000  

  742350 Прих.општ.органа од спор.прод.услуга 10.000.000  

  743 Приходи од новчаних казни и прекрш. 5.500.000  

  745 Мешовити и неодређени приходи 2.500.000  

  771 Меморандумске ставке за реф.расхода 2.000.000  

  772 Мемор.ставке за реф.расх.из пред.год. 500.000  

  8 ПРИМАЊА ОД ПРОД.НЕФИН.ИМОВ. 500.000  

  812 Прим.од продаје покретних ствари 500.000  

  813 Прим.од прод.остал.основн.средстава 0  

    УКУПНО БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (7+8) 672.010.630  

4 7 Сопствени приходи буџетских корисника 63.388.600  

  I. СВЕГА ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (7+8) 735.399.230  

  911 Примања од домаћих задуживања  70.000.000  

  921 Примања од прод.дом.акција 1.000.000  

  II. УКУПНО ПРИХ.ПРИМ И ЗАДУЖ(7+8+9) 806.399.230  

         

  III. ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА 3.411.728  
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 ( * ознака коригованих колона из одлуке о буџету)   
 

Члан  4. 
 

Ову Одлуку спровести у плану буџета и плановима корисника и на основу ње извршавати 
расходе и издатке. 

Остале одредбе одлуке о буџету Општине Свилајнац ("Службени гласник Општине 
Свилајнац", број 28/10 и 4/2011 ), остају непромењене. 

 
Члан  5. 

 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се од 1.01.2011.године и 

објавиће се у "Службеном  гласнику Општине Свилајнац". 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 
Број: 06-36/11-I-1    Дана: 22.09.2011.  године 

 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 

Мирослав Маринковић,  Др. ветерине с.р. 
 

*-*-*-*-*-* 
 

На основу члана 6. став 1. тачка 3 и 
члана 11-18. Закона о финансирању локалне 
самоуправе (''Службени гласник РС'', број 
62/06), члана 20. став 1. тачка 4. и члана 32. 
став 1. тачка 3. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', број 129/07) и члана 
41. став 1. тачка 3. Статута општине 
Свилајнац ('Службени гласник општине 
Свилајнац'', број 2/08), Скупштина општине 
Свилајнац, на седници одржаној дана 
22.09.2011. године,  донела је 

 
О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКИМ 
КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА  

 
Члан 1.  

 
 У Одлуци о општинским комуналним 
таксама („Службени гласник општине 
Свилајнац“, број 15/09, 22/10 и 28/10), у 
Тарифи комуналних такси општине, која чини 
саставни део Одлуке, у Тарифном броју 7. у 
ставу 1.  тачки 1. уместо речи „38 динара“ 
стајаће реч „58 динара“. 
 

Члан 2. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се  у „Службеном 
гласнику општине Свилајнац“ а примењиваће 
се од 01.01.2011.године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 
Број: 06-36/11-I-2  Дана: 22. 09. 2011. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 
Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р. 

 
*-*-*-*-*-* 

 
На основу члана 1. Закон о слободним 

зонама (Службени гласник Републике Србије 
број 62/06), члана 32.Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број 
129/07) и члана 41. Статута општине 
Свилајнац („Службени гласник општине 
Свилајнац“, број 2/08), Скупштина општине 
Свилајнац на седници одржаној 22. 09. 2011. 
године, донела је 

 
ОДЛУКУ 

О ОСНИВАЊУ СЛОБОДНЕ ЗОНЕ 
СВИЛАЈНАЦ 

Члан 1  

Оснивач слободне зоне Свилајнац је 
општина Свилајнац.  

Члан 2  

Слободна зона ће пословати под 
називом "Слободна зона Свилајнац".  
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Члан 3  

Седиште "Слободне зоне Свилајнац" 
је у Свилајнцу, улица Светог Саве бр. 102.  

Члан 4  

Слободна зона Свилајнац оснива се 
на територији Зоне 1 - Зона привређивање 
''Велико поље'' , са могућношћу проширења 
на подручје Зоне 2 - нова зона 
привређивања.  

Зона 1 налази се у северном делу, 
насељеног места Свилајнац и тангира путни 
правац Свилајнац – Жабари – Пожаревац. 
Иста је делимично у границама Генералног 
плана Свилајнац 2020, а комплетно је 
обрађена у Плану генералне регулације са 
елементима детаљне регулације за зону 
привређивања ''Велико поље'' у Свилајнцу и 
укључена је у План генералне регулације 
насељеног места Свилајнац 2025. Локација је 
комунално опремљена у потпуности 
(изграђене су 4 TS укупне снаге 5МW, 
изграђена је мешовита кишна и фекална 
канализација Ø250, водовона мрежа Ø 200, 
Ø110 и Ø63, оптички кабал и примарна 
гасоводна мрежа Ø 160 за радни притисак од 
4 bara). Саобраћајнице у зони су делимично 
изграђене (са земљаним и макадамским 
застором и савременим асфалтним застором 
прикључене на јавни пут II реда односно 
регионални пут Р-103, а тиме и на мрежу 
саобраћајница.  

Зона 2 налази се у источном делу 
урбанизованог дела насељеног места 
Свилајнац и захвата две катастарске 
општине: КО Свилајнац и КО Луковица. Зона 
је наслоњена на гранцу обухвата Генералног 
плана Свилајнац 2020 а у потпуности 
укључена у План генералне регулације 
насељеног места Свилајнац 2025. Локација је 
саобраћајно повезана са путном мрежом. 
Примарно комунално опремљена водоводом 
пречника Ø63, канализацијом Ø300, оптичким 
каблом и гасоводом, а за прикључење на 
електроенергетску мрежу потребно је 
изградити трафостаницу минималне снаге 
600kW и приводне СН каблове јер постојећа 
нисконапонска мрежа нема довољне 
капацитете за прикључивање нових 
коринсика. 

 

Члан 5  
Слободна зона Свилајнац на подручју 

Зоне 1 -  Зона привређивања ''Велико поље'' 
обухвата следеће катастарске парцеле и то: 
- кп.бр. 2422/5 површине 0.75,74 ха  
- кп.бр. 2422/6 површине 0.57,66 ха   
- кп.бр. 2422/14 површине 19.89,97 ха  
- кп.бр. 2422/17 површине 5.00,00 ха 
- кп.бр. 2422/19 површине 4.02,81 ха 
- кп.бр. 2422/20 површине 0.77,38 ха  
- кп.бр. 2422/22 површине 2.00,00 ха,  све КО 
Свилајнац укупне површине   33.03,56 ха. 

Проширење Слободне зоне Свилајнац 
планирано је на подручју Зоне 2 -  нова зона 
привређивања која обухвата следеће 
катастарске парцеле и то: 
- кп. бр. 5900/1 површине  15.57,02 ха  
- кп бр. 5900/2, површине   0.02,59 ха  
- кп бр. 5900/3, површине   0.03,49 ха  
- кп.бр. 6678,    површине   0.01,53 ха, све у 
КО Свилајнац и 
- кп.бр. 1108,    површине   7.30,71 ха 
- кп.бр. 2508,    површине    0.01,53 ха, обе у 
КО Луковица укупне површине 22.96,87 ха.  

 
Члан 6 

  
Циљ оснивања "Слободне зоне 

Свилајнац" је да се, у складу са одредбама 
Закона о слободним зонама и интересима 
привреде општине, обезбеди привредни 
развој, оствари извоз робе и услуга из зоне и 
увоз робе и услуга у зону, који су слободни и 
не подлежу квантитативним ограничењима, 
нити се на њих примењују мере комерцијалне 
политике. Остварењем наведених циљева 
обезбедио би се повећани извоз, пословање 
привредних субјеката уз ниже трошкове 
пословања, а тиме би се унапредила њихова 
конкурентност и дао подстицај за даљи 
убрзани економски развој општине Свилајнац 
и региона. 

Члан 7 
  

Основне делатности које ће се 
обављати у "Слободној зони Свилајнац" су: 
производња ради извоза, дорада и монтажа 
ради пласмана на домаћем тржишту, 
пружање услуга складиштења, транспорта, 
шпедиције, утовара, консалтинга, 
маркетинга, укључујући и послове 
спољнотрговинског промета и услуге у 
спољнотрговинском промету.  
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Члан 8 
  

"Слободном зоном Свилајнац" 
управља Привредно друштво за управљање 
слободном зоном Свилајнац ДОО, Свилајнац.  

 
Члан 9 

  
Привредно друштво за управљање 

слободном зоном Свилајнац ДОО, Свилајнац. 
дужно је да створи услове и обезбеди сву 
документацију у складу са Законом, ради 
добијања решења Владе о одређивању 
подручја слободне зоне. 

  
Члан 10 

 
Овлашћује се директор Привредног 

друштва за управљање слободном зоном 
Свилајнац ДОО из Свилајнца,  да предузима 
све неопходне правне и друге радње у циљу 
реализације ове Одлуке. 

  
Члан 11 

  
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општинеСвилајнац“ 

                      
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 

Број: 06-36/11-I-3  Дана: 22. 09. 2011. године 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Мирослав Маринковић, Др. ветерине,с.р. 
 

*-*-*-*-*-* 
 

На основу члана 41. Закона о 
запошљавању и осигурању за случај 
незапослености ("Службени гласник РС", број 
36/09), члана 32. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број 
129/07) и члана 41. Статута општине 
Свилајнац ("Службени гласник општине 
Свилајнац", број 2/08), Скупштина општине 
Свилајнац на седници одржаној 22. 09. 2011. 
године, донела је  
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ЛОКАЛНОГ 

АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 
ОПШТИНУ СВИЛАЈНАЦ ЗА 2011.ГОДИНУ 

 
Члан 1 

 
У Локалном акционом плану запошљавања за 
општину Свилајнац за 2011.годину (Службени 
гласник општине Свилајнац, бр. 28/10 и 
6/11). у делу ПРОГРАМИ И МЕРЕ АКТИВНЕ 

ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2011. 
ГОДИНУ, после тачке 3. додаје се тачка 4. 
која гласи:  
 
"4. Мера  стручне праксе" 
 
После дела "3.ПРОГРАМ 
САМОЗАПОШЉАВАЊА" додаје се нови део 
који гласи: 
 
"4. МЕРА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ 
Мера стручне праксе подразумева 
оспособљавање лица за самосталан рад у 
струци без заснивања радног односа, за све 
оне послове за које је законом или другим 
актом прописана обавеза полагања стручног 
испита. 
 
НАМЕНА: 
Мера је намењена незапосленим лицима са 
евиденције Националне службе за 
запошљавање до 35 година старости, као и 
за особе са инвалидитетом до 35 година 
старости. 
 
ЦИЉЕВИ: 
Оспособљавање лица за самосталан рад у 
струци, чиме се знатно олакшава њихово 
запошљавање. 
 
УСЛОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРЕ: 
Право учешћа у реализацији мере стручне 
праксе имају   послодавци који припадају 
приватном и јавном сектору (Локална 
самоуправа и јавна предузећа и установе 
чији је оснивач општина) чије је седиште на 
територији општине Свилајнац, под условом: 
 
1. да редовно измирују обавезе  по основу 
пореза и доприноса за обавезно социјално 
осигурање запослених; 
2. да имају кадровске и друге капацитете за 
стручну праксу лица   
 
Мера се реализује подношењем захтева 
послодавца Националној служби за 
запошљавање, испостава Свилајнац, са  
одговарајућом потребном документацијом. 
 
КАРАКТЕРИСТИКЕ: 
Национална службе за запошљавање 
ангажованим лицима исплаћује новчану 
помоћ у месечном износу који ће бити 
утврђени конкурсом за реализацију мере 
стручне праксе. 
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ТРАЈАЊЕ МЕРЕ:  
 
Мера траје: 
- за лица са најмање четворогодишњим 
високим образовањем - до 12 месеци; 

- за лица са вишим или високим 
трогодишњим образовањем у трајању до 9 
месеци; 

- за лица са средњим образовањем до 
6 месеци. 

 
Програм ће се реализовати динамиком за 
особе са: 
 
Степен 
стручне    
спреме 

Износ Динамика Укупно 

ВСС  28.000,00 Дин. 12+1 364.000,00 Дин 
ВШС  24.000,00 Дин. 9+1 240.000,00 Дин. 
ССС  20.000,00 Дин 6+1 140.000,00 Дин. 

 
Конкурсом  се отварају места по систему 
образовања за: 

 
Степен СС Износ Број 

места Укупно 

ВСС 364.000,00 Дин. 6 2.184.000,00 Дин. 
ВШС 240.000,00 Дин. 6 1.440.000,00 Дин. 
ССС 140.000,00 Дин. 6    840.000,00 Дин. 
  Укупно: 4.464.000,00 Дин. 

 
Средства намењена за реализацију 

овог програма биће финансирана од стране 
Општине Свилајнац и Националне службе за 
запошљавање у мери 50% /  50%. Општина 
Свилајнац обезбеђује и додатних 6% ( 4% за 
ПИО и 2% за здравствено осигурање) што је 
у складу за законским прописима, на укупну 
суму за 12, 9, 6 месеци за случај повреде на 
раду. 
 
             Укупна вредност Програма износи 
4.464.000,00 динара, без  наведених 6%. за 
пензијско и здравствено осигурање за случај 
повреде на раду. 
 

Члан 2. 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у "Службеном 
гласнику општине Свилајнац". 
   

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  СВИЛАЈНАЦ 
Број: 06-36/11-I-4  Дана: 22. 09. 2011. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 
Мирослав Маринковић, Др.ветерине,с.р. 

*-*-*-*-*-* 
 
 На основу члана 12. Закона о 
социјалној заштити (Службени гласник РС, 
број 24/11), члана 32. тачка 9. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник РС", 
број 129/07) и члана 41. тачке 9. и 10. 

Статута општине Свилајнац ("Службени 
гласник општине Свилајнац", број 2/08), 
Скупштина општине Свилајнац на седници 
одржаној дана 22. 09. 2011. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ, на Статут 
установе Центар за социјални рад 
"Свилајнац" у Свилајнцу  (дел.број 551-
912/2011-1 од 12. 09. 2011. године). 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Чланом 12. Закона о социјалној 
заштити, прописано је, да на Статут и акт о 
организацији и систематизацији послова 
установе социјалне заштите сагласност даје 
оснивач. 
 Чланом 32. тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи, прописано је да Скупштина 
општине именује и разрешава управни и 
надзорни одбор, именује и разрешава 
директоре јавних предузећа, установа, 
организација и служби, чији је оснивач и даје 
сагласност на њихове статуте, у складу са 
законом. 
 Уз  допис број 551-912/2011-1 од 12. 
09. 2011. године, Центар за социјални рад  
"Свилајнац" у Свилајнцу доставио је текст  
Статута Центра за социјални рад "Свилајнац" 
у Свилајнцу, тражећи сагласност на наведени 
текст  сходно члану 12. Закона о социјалној 
заштити. 
 Разлог за доношење новог Статута је 
усаглашавање одредаба овог Статута са 
Законом о социјалној заштити који је ступио 
на снагу 08. 04. 2011. године. 
 После упознавaња са текстом Статута 
ове установе, а поступајући у складу са 
овлашћењима утврђеним у горе цитираним 
законским одредбама, Скупштина општине 
Свилајнац је донела решење, као у 
диспозитиву. 

 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 

Број: 06-36/11-I-5  Дана: 22. 09. 2011. године 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 

Мирослав Маринковић, Др. ветерине,с.р. 
 

*-*-*-*-*-* 
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 На основу члана 12. Закона о 
социјалној заштити (Службени гласник РС, 
број 24/11), члана 32. тачка 8. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник РС", 
број 129/07) и члана 41. тачке 9. Статута 
општине Свилајнац ("Службени гласник 
општине Свилајнац", број 2/08), Скупштина 
општине Свилајнац на седници одржаној 
дана 22. 09. 2011. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ, на Правилник 
о унутрашњој организацији и 
систематизацији послова у Центру за 
социјални рад "Свилајнац" у Свилајнцу  
(дел.број 551-912/2011-1 од 12. 09. 2011. 
године). 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Чланом 12. Закона о социјалној 
заштити, прописано је, да на Статут и акт о 
организацији и систематизацији послова 
установе социјалне заштите сагласност даје 
оснивач. 
 Чланом 32. тачка 8. Закона о локалној 
самоуправи, прописано је да Скупштина 
општине оснива службе, јавна предузећа, 
установе и организације, утврђене Статутом 
и врши надзор над њиховим радом. 
 Уз  допис број 551-912/2011-1 од 12. 
09. 2011. године, Центар за социјални рад  
"Свилајнац" у Свилајнцу доставио је текст  
Правилник о унутрашњој организацији и 
систематизацији послова у Центру за 
социјални рад "Свилајнац" у Свилајнцу, 
тражећи сагласност на наведени текст  
сходно члану 12. Закона о социјалној 
заштити. 
 Разлог за доношење новог 
Правилника је усаглашавање његових 
одредаба  са Законом о социјалној заштити 
који је ступио на снагу 08. 04. 2011. године. 
 После упознавaња са текстом 
Правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији послова ове установе, а 
поступајући у складу са овлашћењима 
утврђеним у горе цитираним законским 
одредбама, Скупштина општине Свилајнац је 
донела решење, као у диспозитиву. 
 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 
Број: 06-36/11-I-6   Дана: 22. 09. 2011. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Мирослав Маринковић, Др. ветерине,с.р. 
*-*-*-*-*-* 

 

 На основу члана 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник Републике Србије“, број 
72/09 и 55/11), члана 32. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Србије“, број 129/07) и члана 41. Статута 
општине Свилајнац („Службени гласник 
општине Свилајнац“, број 2/08), Скупштина 
општине Свилајнац на седници одржаној 
дана 22. 09. 2011. године донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 
УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ 
УСТАНОВЕ „ДЕЧЈА РАДОСТ“ ИЗ 

СВИЛАЈНЦА 
 

I 
 
 Мења се Решење Скупштине општине 
Свилајнац број 06-25/08-04-25 од 21. 06. 
2008. године, (мењано 01. 11. 2010 године), 
којим је именован Управни одбор 
Предшколске установе „Дечја радост“ из 
Свилајнца и то тако што се  разрешавају 
чланства у Управном одбору те установе 
чланови именовани из реда родитеља: 

- Петровић Јелена из Свилајнца и 
- Красић Игор из Свилајнаца 

 
II 

 
 У  Управни одбор Предшколске 
установе „Дечја радост“ из Свилајнца, 
именују се из реда родитеља: 

- Ана Чукнић Момчиловић, дипломирани 
фармацеут из Свилајнца и  

- Бобан Симоновић, угоститељ из 
Црквенца. 

  
III 

 
 Ово решење ступа на снагу даном 
доношења. 

IV 
 
 Ово решење ће се објавити у 
„Службеном гласнику општине Свилајнац“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 
Број: 06-36/11-I-7 Дана: 22. 09. 2011. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Мирослав Маринковић, Др ветерине,с.р. 

 
*-*-*-*-*-*
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