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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ
СВИЛАЈНАЦ
Свилајнац, 21. март Година 2012. – Број 5

На основу члана 100. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број
135/04 и 36/09), члана 7. Одлуке о Буџетском фонду за заштиту животне средине („Службени
гласник општине Свилајнац“, број 22/10), 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), уз претходну сагласност Министарства животне средине и просторног
планирања број 401-00-890/11-01, Скупштина општине Свилајнац на седници одржаној 23.12.2011.
године, донела је
ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА
2012.ГОДИНУ
Члан 1.
Средства у укупном износу од 60.300.000,00 динара из овог Програма користиће се за:
1.
2.
3.

4.
5.

6.
6.
7.

8.
9.

Финансирање Фонда акције сузбијања комараца
Финансирање манифестација и пројеката који пропагирају позитиван
однос према животној средини (едукација, медијско оглашавање,
обележавање еколошких датума и остале пропагандне активности)
Подизање, одржавање и унапређење зелених и других јавних површина
(израда пројеката хортикултурног уређења на територији општине,
формирање и одржавање травњака и зелених површина, садња цвећа,
садња ниског, средњег и високог растиња, као и израда потребне
инфраструктуре која је неопходна за одржавање и очување зелених
површина)
Набавка цвећа, ниског, средњег и високог растиња
Суфинансирање набавке возила са пратећем опремом за потребе
КЈП“Морава“ Свилајнац у циљу јачања техничке опремљености за
вршење послова у области управљања отпадом
Суфинансирање набавке опреме за потребе Комуналног јавног предузећа
Свилајнац, посуда за прикупљање и селектовање комуналног отпада за
потребе КЈП“Морава“ Свилајнац
Суфинансирање пројекта рециклажног дворишта у Свилајнцу
Уређење обала река, канала и бујичних водотокова који изазивају
девастацију терена убрзаним ерозивним процесима који неповољно
утичу на пољопривредно и шумско земљиште чиме озбиљно угрожавају
екосистем и присутан биодиверзитет
Ангажовање стручњака за поједине области ради израде пројектних
задатака
Интервентне активности на подручју Месних заједница за очување,
заштиту и унапређење животне средине за које се током године јавља

1.300.000,00
800.000,00

35.000.000,00
1.500.000,00
12.500.000,00

3.000.000,00
1.000.000,00
2.000.000,00
200.000,00

2 Број 5 – Свилајнац 21. март 2012

10.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

потреба а није их могуће прецизно планирати
Суфинансирање набавке потребне опреме за уређивање зелених
површина,паркова, игралишта и сл.

2.000.000,00
1.000.000,00

Члан 2.
На основу овог Програма, донеће се финансијски план Буџетског
животне средине општине Свилајнац.

фонда за заштиту

Члан 3.
Овај Програм ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а примењиваће се од
01.01.2012.године.
Члан 4.
Овај Програм ће се објавити у „Службеном гласнику општине Свилајнац“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број: 06-47/11-I-11 Дана: 23.12.2011. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине,с.р.
*-*-*-*-*-*
На основу члана 5 Закона о радним односима у државним органима („Службени гласник
РС“, број 48/91, 34/01, 39/0, 79/05, 81/05, 83/05), члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/07), члана 91. став 2. Статута општине Свилајнац („Службени
гласник општине Свилајнац“, број 2/08), члана 29. став 1. тачка 3. Одлуке о организацији
Општинске управе општине Свилајнац („Службени гласник општине Свилајнац“, број 1/09),
начелник Општинске управе општине Свилајнац, дана 20.03.2012.године, уз сагласност
Општинског већа општине Свилајнац, донео је
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О
УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
РАДНИХ МЕСТА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Члан 1.
У Правилнику о унутрашњем уређењу и ситематизацији радних места Општинске управе
општине Свилајнац, број 110-1/2010-IV од 25.02.2010.године („Службени гласник општине
Свилајнац“,број 20/2010, 23/2010, 3/2011, 7/2011, 9/2011, 11/2011, 12/2011 и 3/12)
у члану 12:
- у Одељењу за општу управу и заједничке послове , у Одсеку за пријем, распоређивање,
отпремање поште оверу и архиву код радног места " 1.5. Помоћни радник курир у седишту органа"
у делу који се односи на услове за обављање послова, код броја извршилаца број "3" се замењује
бројем "2"
Остали услови за обављање послова остају непромењени.
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Члан 2.
- У Одељењу за општу управу и заједничке послове, у Одсеку за пријем, распоређивање,
отпремање поште, оверу и архиву радно место "1.6. Помоћни радник у писарници"
-брише се
Члан 3.
У Одељењу за урбанизам, изградњу, комуналне и имовинско- правне послове код радног
места "4. Извршилац за комуналне послове" део који се односи на услове за обављање послова
мења се и гласи:
"Услови: Стручна спрема –VI степен правног смера, инжењер заштите животне средине,
Радно искуство: 1 година, положен државни стручни испит
Број извршилаца: 1
Члан 4.
На овај Правилник сагласност даје Општинско веће општине Свилајнац.
Правилник ступа на снагу даном добијања сагласности од стране Општинског већа и биће
објављен у Службеном гласнику општине Свилајнац.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број: 110- 4/2012-IV; Дана: 20.03.2012. године
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Оливера Станојевић, дипл.правник, с.р.
*-*-*-*-*-*
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07) и
члана 72. Статута општине Свилајнац ("Службени гласник општине Свилајнац", број 2/08),
Општинско веће општине Свилајнац на седници одржаној 20. 03. 2012. године, донело је
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних места Општинске управе општине Свилајнац број 110-4/2012-IV
од 20.03.2012. године.
Ово решење ступа на снагу даном доношења.
Образложење
Чланом 59. став 2. Закона о локалној самоуправи прописано је да акт о унутрашњем
уређењу и систематизацији Општинске управе доноси начелник уз сагласност Општинског већа.
У циљу ефикаснијег обављања послова извршена је измена систематизације, у оквиру
Одељења за општу управу и заједничке послове где је број помоћних радника-курира у седишту
органа, смањен са три на два и где је укинуто радно место „помоћни радник у писарници“.
У оквиру Одељења за урбанизам, изградњу, комуналне и имовинско–правне послове, код
радног места „извршилац за комуналне послове“ мењају се услови у погледу стручне спреме.
По разматрању наведеног Правилника, Општинско веће је донело решење као у
диспозитиву.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број: 06-15/12-II-3, Дана: 20. 03. 2012. године
ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Горица Димчић Тасић, Др медицине,с.р.
*-*-*-*-*-*
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САДРЖАЈ
1.
2.
3.

Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне
средине за 2012. годину.
Правилник о изменама и допунама правилника о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места општинске управе општине Свилајнац
Решење којим се даје сагласност на правилник о изменама и допунама
правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места
општинске управе општине Свилајнац.
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