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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ
СВИЛАЈНАЦ
Свилајнац, 31. децембар година 2012. – Број 16
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
О Д Л У К А
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ ЗА 2013. ГОД.
СВИЛАЈНАЦ
Децембар, 2012. год.
На основу чл. 43. и члана 63. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', бр.54/2009
и 73/2010,101/2010, 101/2011 и 93/2012), члана 32. Закона о локалној самоуправи ('' Сл.
гласник РС'', бр. 129/07 ) и чл.41. Статута општине Свилајнац (''Службени гласник општине
Свилајнац '' бр.2/08, 12/12) на седници одржаној 27.12.2012. године, Скупштина општине
Свилајнац донела је
ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ за 2013. годину
I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Свилајнанац за 2013. годину
(у даљем тексту: буџет), састоје се од:
П
о
з

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11

ОПИС

Износ удинарима

А.
1.

РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА,РАСХОДА И ИЗДАТАКА
Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (кл.7+8)

890.750.000

1.1
1.2
2.
2.1
2.2
-

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:
буџетски приходи
сопствени приходи
Донације
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (кл.8 )
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (кл.4+5)
ТЕКУЋИ РАСХОДИ ( класа 4 ) у чему:
текући буџетски расходи
расходи из сопствених средстава
Донације
ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа5) у чему
текући буџетски издаци
издаци из сопствених прихода
Донације
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (класа 7+8 )– (класа 4+5)

878. 750.000
833.310.000
45.440.000
0
12.000.000
959.620.000
894.495.000
851.430.000
43.065.000
0
65.125.000
64.100.000
1.025.000
0
-68.870.000
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Б.
13
14
15
16
17
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Издаци за набавку финансијске имовине( уциљу спровођења јавних политика)
категорија 62
Примања од продаје финансијске имовине(категорија 92 осим 9211,9219,9227,9228)
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (класа 7+8) – (класа 4+5) –
(категорија 92 -62)
РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од продаје финансијске имовине(конта 9211,9221,9227,9228)
Примања од задуживања (категорија 91 )
Неутрошена средства из прошле године
Издаци за отплату главнице дуга (категорија 61 )
Издаци за набвку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних
политика ( део категорије 62 )
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

0
0
-68.870.000
0
100.000.000
5.220.000
36.350.000
0
68.870.000

Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима:

ОПИС
1
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ



1. Порески приходи

Порез на доходак, добит и капиталне добитке

Порез на имовину

Порез на добра и услуге у чему:

Остали порески приходи
Непорески приходи
2.1. Приходи од имовине
2.2. Приходи од продаје добара и услуга
2.3. Новчане казне и одузета имовинска корист
2.4. Мешовити и неодређени приходи
2.5.Приходи из буџета
3. Меморандумске ставке за рефунд. расхода
4. Донације
5. Трансфери
6. Примања од продаје нефинансијске имовине

Шифра
економ.
класиф.
2

Средства из буџета
3
890.750.000

71
711
713
714
716
74
741
742
743
745
79
771+772
731+732
733
8

207.610.000
66.000.000
53.900.000
20.000.000
158.400.000
45.000.000
3.200.000
19.000.000
45.440.000

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ
И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
1.

2.
3.
4.

Текући расходи
1.1. Расходи за запослене
1.2. Коришћење услуга и роба
1.3. Отплата камата
1.4. Субвенције
1.5. Издаци за социјалну заштиту
1.6. Остали расходи
Трансфери
Издаци за набавку нефинансијске имовине
Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)

1

271.040.000

200.000
260.000.000
12.000.000
959.620.000

4
41
42
44
45
47
48+49
4631+4632
5
62

177.043.358
195.611.642
12.220.000
55.000.000
18.800.000
64.820.000

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И
ЗАДУЖИВАЊА
1. Примања по основу отплате кред. и продаје финанс. имов.
2. Задуживање

Задуживање код домаћих кредитора

Задуживање код страних кредитора

347.510.00

523.495.000

371.000.000
65.125.000
100.000.000

-

92
91
911
912
2

100.000.000
100.000.000
3

3 Број 16 – Свилајнац 31. децембар 2012

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
1.

Отплата дуга
1.1. Отплата дуга домаћим кредиторима
1.2. Отплата дуга страним кредиторима
2. Набавка финансијске имовине

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ
ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13)
- нераспоређ. вишак прихода и примања из ранијих година

36.500.000
61
611
612
6211

36.350.000

3
321311

5.220.000
5.220.000

Члан 2.
Потребна средства за финансирање буџетског дефицита из члана 1. ове одлуке у
износу од 68.870.000 динара, обезбедиће се из задуживања код домаћих кредитора у износу
од 100.000.000 динара и отплате дуга по кредиту у износу од 36.350.000 динара и
нераспоређеног вишка прихода из ранијих година .( 100.000.000 -36.350.000 = 63.650.000 +
5.220.000 = 68.870.000)
Члан 3.
Приходи и примања буџета општине у укупном износу од 990.750.000 динара по
врстама, односно економским класификацијама, утврђена су у следећем износима:
Извор
финансир.
1

Економска
шифра
7
711
711110
711120
711140
711160
711180
711190
712
713
713120
713310
713420
714
714430
714510
714540
714550
714560
716
733
733150
733250
741
741150
741520
741530

Назив прихода и примања
ТЕКУЋИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ
Порези на доходак и капиталне добитке
Порез на зараде
Порез на приходе од самост.делатности
Порез на приходе од имовине
Порез на прих.од осигурања
Самодоприноси
Порез на друге приходе
Порез на фонд зарада
Порез на имовину
Порез на имовину
Порез на наслеђе и поклон
Порез на капиталне трансакције
Порез на добра и услуге
Комунална такса за коришћ.рекл.паноа
Порез на моторна возила
Накнада за коришћ.прост.и грађ.земљ.
Концесионе накнаде и боравишне таксе
Општинске и градске таксе
Комунална такса на фирму
Трансфери од других нивоа власти
Текући трансфери
Капитални трансфери
Приходи од имовине
Камата на средства буџета општине
Накнада за коришћ.шумс.и пољоп.земљ.
Накнада за коришћ.прост.и грађ.земљ.

Износ плана
833.310.000
207.610.000
173.500.000
13.000.000
10.000.000
100.000
10.000
11.000.000
0
66.000.000
50.000.000
2.000.000
14.000.000
53.900.000
500.000
16.000.000
22.000.000
400.000
15.000.000
20.000.000
260.000.000
250.000.000
10.000.000
158.400.000
100.000
300.000
158.000.000
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742
742150
742250
742350
743
743320
743350
745
772

4

Приходи од продаје добара и услуга
Прих.од прод.добара у кор.нивоа општ.
Таксе у корист нивоа општине
Прих.општ.органа од спор.прод.услуга
Приходи од новчаних казни и прекрш.
Прих. од нов. казни и прекрш. Република
Прих. од нов. казни и прекрш. Општина
Мешовити и неодређени приходи
Мемор.ставке за реф.расх.из пред.год.
8
ПРИМАЊА ОД ПРОД.НЕФИН.ИМОВ.
812
Прим.од продаје покретних ствари
814
Прим.од продаје земљишта
УКУПНО БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (7+8)
7
Сопствени приходи буџетских корисника
I. СВЕГА ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (7+8)
911
Примања од домаћих задуживања
921
Примања од прод.дом.акција
II. УКУПНО ПРИХ.ПРИМ И ЗАДУЖ(7+8+9)

45.000.000
18.000.000
22.000.000
5.000.000
3.200.000
3.000.000
200.000
19.000.000
200.000
12.000.000
2.000.000
10.000.000
845.310.000
45.440.000
890.750.000
100.000.000
0
990.750.000

III. ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА

5.220.000

Члан 4.
Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2013., 2014. и 2015..годину исказује се у
следећем прегледу

ШИФРА

Подшифр
а
Позиције

Структура финансирања по годинама

Укупна
вредност
пројекта

Опис

2013

2014

НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА

1

1.1

1.2

1.3

1.4

Израда Главног
пројекта
водоснабдевања
Регионални водовод
подсистем за
насељена места
Бобово - Проштинац
- Дубница.
Израда пројекта
водоснабдевања за
насељено место
Гложане
Израда пројекта
водоснабдевања за
насељено место
Седларе
Израда пројектне
док. реконструкције
- рехабилитације
улице Мишарске,
Димитрија
Туцовића, и
Милосава
Здравковића
Ресавца (улица која

3,300,000.00

700,000.00

3,100,000.00

620,000.00

2,900,000.00

520,000.00

3,000,000.00

2,000,000.0
0

2015
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повезује Државни
пут 130 са
некадашњим
регионалним путем
Р - 108 Свилајнац Петровац на Млави)

1.5

1.6
1.7
1.8

1.9

Израда пројектне
документације
главног фекалног
колектора фекалне
канализације за
насељена места
Тропоње, Суботица
и Роанда
Израда пројектне
документације за
саобраћајну и
комуналну
инфраструктуру за
Слободну зону 2 "Нова зона
привређивања"
Пројекат полицијске
станице
Пројекат адаптације
школе у селу
Црквенцу
Израда техничке
документације за
адаптацију санацију
пијаце у Свилајнцу

3,300,000.00

700,000.00

3,000,000.00

2,000,000.0
0
3,000,000.0
0

1,500,000.00

1,500,000.0
0

3,300,000.00

2,000,000.00

УКУПНО из текућих прихода буџета по годинама

2,000,000.0
0
11,900,000.
00

УКУПНО из текућих прихода буџета

1,140,000.0
0
13,040,000.00

УКУПНО остали извори финансирања по годинама
УКУПНО остали извори финансирања

1

2

2.1

УКУПНО
НЕМАТЕРИЈАЛНА
УЛАГАЊА

12,360,000.00
25,400,000.00

САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
Изградња
саобраћајница у
Индустријској зони
2 -"Велико поље"
Нова - 1, Нова - 3,
Нова - 4 као и
уређење
саобраћајног
прикључка на
државни пут
46,000,000.00
9,200,000.00

0.00
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2.8

Реконструкција
деонице Државног
пута 130 са израдом
кишне канализације
и замена азбесних
цеви. (од
Југопетролове
пумпе до моста
"Компо")
Реконструкција
Државног пута
другог реда 130 са
уређењем кишне
канализације и
измештање
комуналне
инфраструктуре
која се налази у
зони пута. (Од
скретања за
Црквенац до
железничке пруге
код села Грабовац).
Реконструкција
Каменичке улице Луковица која
пролази поред
Полигона Рециклажни центар
Реконструкција
паркинга цркве
Светог Николе и
улице Поп Лукине улаз у порту цркве у
Свилајнцу
Санација и
насипање сеоских,
некатегорисаних
путева каменим
агрегатом на
територији општине
Свилајнац - набавка
и превоз каменог
агрегата.
Санација коловоза у
насељеним местима
општине Свилајнац
Асфалтирање
локалних путева и
улица по Месним
заједницама
општине Свилајнац
(у сарадњи са
грађанима Месних
заједница општине
Свилајнац)
(суфинансирање)

2.9

Асфалтирање улица
у граду Свилајнцу

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6
2.7

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

20,000,000.00

6,000,000.00

115,000,000.00

5,000,000.00

10,000,000.0
0

40,000,000.00

10,000,000.00

15,000,000.0
0

11,310,000.00

6,310,000.00

5,000,000.00

35,000,000.00

15,000,000.00

10,000,000.0
0

10,000,000.00

75,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

55,000,000.00

15,000,000.00

20,000,000.0
0

20,000,000.00

30,000,000.00

10,000,000.00

УКУПНО из текућих прихода буџета по годинама
УКУПНО из текућих прихода буџета

81,510,000.00

10,000,000.0
0
75,000,000.0
0
216,510,000.00

15,000,000.00

10,000,000.00
60,000,000.00
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УКУПНО остали извори финансирања по годинама
УКУПНО остали извори финансирања

2

3

210,800,000.00

УКУПНО
САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА

427,310,000.00

КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
Средства
предвиђена за
наставак изградњу
главног Фекалног
колектора за систем
канализације
Грабовац - Црквенац
- Дубље
(суфинансирање)
84,000,000.00
4,000,000.00
Средства
предвиђена за
наставак изградње
регионалног
водовода Свилајнац
- Деспотовац,
подсистем за
насељена места
Роанда - Суботица
(суфинансирање)
84,000,000.00
6,000,000.00
Изградња Друге
коморе резервоара
Црквенац
(отклањање уског
грла
водоснабдевања
Грабовца)
8,000,000.00
8,000,000.00

3.1

3.2

3.3

УКУПНО из текућих прихода буџета по годинама

18,000,000.00

УКУПНО из текућих прихода буџета

5,000,000.00

5,000,000.00

4,000,000.00

4,000,000.00

9,000,000.00

9,000,000.00

36,000,000.00

УКУПНО остали извори финансирања по годинама
УКУПНО остали извори финансирања
УКУПНО
КОМУНАЛНА
ИНФРАСТРУКТУРА

3.

140,000,000.00
176,000,000.00

ВОДОПРИВРЕДНИ ОБЈЕКТИ

4

4.1

Регулација реке
Ресаве од ушћа
Ресаве у Велику
Мораву до потока
Бук.

235,000,000.00

УКУПНО из текућих прихода буџета по годинама
УКУПНО из текућих прихода буџета

0.00

0.00
0.00

УКУПНО остали извори финансирања по годинама
УКУПНО остали извори финансирања

235,000,000.00

0.00

8 Број 16 – Свилајнац 31. децембар 2012

4

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

УКУПНО ВОДОПРИВРЕДНИ ОБЈЕКТИ

235,000,000.00

ЕНЕРГЕТСКИ ОБЈЕКТИ

5.

5.1

Средства
предвиђена за
изградњу ТС са
прикључним
електроводовима на
излазу из Свилајнца
према Пожаревцу

7,000,000.00

УКУПНО из текућих прихода буџета по годинама

3,500,000.00
3,500,000.00

УКУПНО из текућих прихода буџета

0.00

0.00

3,500,000.00

УКУПНО остали извори финансирања по годинама
УКУПНО остали извори финансирања
УКУПНО
ЕНЕРГЕТСКИ
ОБЈЕКТИ

5

3,500,000.00

7,000,000.00
ЗГРАДЕ

6

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Изградња ИИИ Фазе
Анекса дома
ученика
Пољопривредно ветеринарске школе
у Свилајнцу.
Средства
предвиђена за
изградњу стамбене
зграде за социјално
угрожена лица са
комуналним
опремањем
стамбене зграде
( Изградња ТС,
уређење Водоводне
и канализационе
инфраструктуре као
и прилазне саобраћајне
инфраструктуре).
Замена отвора
(прозора и врата)
као и израда
Фасада школских
објеката Енергетска
ефикасност
Санација и
реконструкција
зграде основне
школе у селу
Црквенцу
Санација и
реконструкција
зграде основне
школе у село Војска

82,006,970.00

99,000,000.00

7,000,000.00

21,000,000.00

4,000,000.00

20,000,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

20,000,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

31,000,000.00

20,000,000.00

УКУПНО из текућих прихода буџета по годинама
УКУПНО из текућих прихода буџета
УКУПНО остали извори финансирања по годинама

51,000,000.00

0.00
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УКУПНО остали извори финансирања
УКУПНО ЗГРАДЕ

6

7

8.

191,006,970.00
242,006,970.00

7.1

ОСТАЛИ ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
Реконструкција - замена
отвора, прозора, врата и
израда спортског пода у
хали спортова у
Свилајнцу.
4,500,000.00
4,500,000.00

7.2

Изградња фискултурне
сале за Средњу школу у
Свилајнцу

7.3

7.4

7.6

7.7

7.8

7.9

Изградња спортских
терена у општини
Свилајнац
(суфинансирање)
Изградња и санација
зграда - спортских
објеката
(суфинансирање)
Уређење гробља,
реконструкција стаза на
гробљу, асвлтирање
паркинга са приступним
путем, израда опсега,
реконструкција
постојећих објеката на
гробљу
Набавка контејнера за
одлагање смећа 1.1 м3 ,
500 комада, као и
израда уличних платоа
за постављање
контејнера

Реконструкција крова и
поткровља ''Ресавске
Библиотеке'' у
Свилајнцу
Завршетак радова у
поткровљу и санација
ограде око вртића
''Дечија радост'' у
Свилајнцу

80,000,000.00

10,000,000.00

6,000,000.00

5,000,000.00

1,000,000.00

10,500,000.00

10,500,000.00

20,000,000.00

1,000,000.00

5,000,000.00

4,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

УКУПНО из текућих прихода буџета по годинама

35,000,000.00

УКУПНО из текућих прихода буџета

2,000,000.00

2,000,000.00

8,000,000.00

2,000,000.00

45,000,000.00

УКУПНО остали извори финансирања по годинама
УКУПНО остали извори финансирања
7

86,000,000.00

УКУПНО ОСТАЛИ ГРАЂЕВИНКСИ ОБЈЕКТИ

131,000,000.00

УЛАГАЊА У ЗЕМЉИШТЕ

8

8.1

Средства
предвиђена за
експропријацију
земљишта, за
регулацију
водотокове, за
изградњу путева и
набавка

50,000,000.00

50,000,000.00
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УКУПНО из текућих прихода буџета по годинама

50,000,000.00

УКУПНО из текућих прихода буџета

0.00

0.00

50,000,000.00

УКУПНО остали извори финансирања по годинама
УКУПНО остали извори финансирања
УКУПНО УЛАГАЊА У
ЗЕМЉИШТЕ

8

0.00
50,000,000.00

ОПРЕМА

9.

9.4

Опремање
''Слободне зоне
Свилајнац'' у
Свилајнцу
Средства
предвиђена за
радове и набавку
опрему за
Рециклажни центар
у Свилајнцу
(контејнери,
резервоари,
покретна трака,
преса, линија за
класирање,
елеклтронска вага
идр.)
Средства
предвиђена за
потребе Општинске
управе и осталих
буџетских
корисника
Административна
опрема

9.5

Саобраћајна опрема

9.1

9.2

9.3

45,000,000.00

15,000,000.00

30,000,000.00

15,000,000.00

30,000,000.00

10,000,000.00

13,120,000.00

12,500,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

УКУПНО из текућих прихода буџета по годинама
УКУПНО из текућих прихода буџета

55,500,000.00

15,000,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

25,000,000.00

10,000,000.00

90,500,000.00

УКУПНО остали извори финансирања по годинама
УКУПНО остали извори финансирања
9

УКУПНО ОПРЕМА

30,620,000.00
121,120,000.00

II

ПОСЕБАН ДЕО

Члан 5.
Издаци буџета, по основним наменама, утврђени су у следећим износима:

Екон.шиф.
4
41
411
412
413
414

Врста расхода и издатака
ТЕКУЋИ РАСХОДИ
Расходи за запослене
Плате и додаци запослених
Социјал.доприн.на терет послод.
Накнаде запосленима
Социјална давања запосленима

Изд.из буџета
Изд.из соп.ср.
Укупни издаци
851.430.000
43.065.000
894.495.000
164.330.000
12.713.358
177.043.358
133.311.000
3.658.486
136.969.486
23.869.000
654.872
24.523.872
200.000
0
200.000
3.450.000
6.000.000
9.450.000
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42

44
45
46
47
48

49
5
51

6
61

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

415 Накнаде запосленима
416 Награде и остала давања зап.
417 Одборнички додатак
Коришћење роба и услуга
421 Стални трошкови
422 Трошкови путовања
423 Услуге по уговору
424 Специјализоване услуге
425 Текуће поправке и одржавање
426 Материјал
Отплата камата
441 Отплата камата домаћ.банкама
Субвенције јавним предузећ.
451 Субвенције јавним предузећима
Трансфери и донације
463 Текући и капитални трансфери
Права из социјалне заштите
472 Накнаде за социј.зашт.из буџета
Остали расходи и порези
481 Дотације невлад.организац.
482 Судске таксе
483 Новчане казне и пенали
Стална и текућа резерва
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНС.ИМОВ.
Издаци за основна средства
511 Зграде и грађев.објекти
512 Опрема
515 Остала основна средства
541 Прибављање земљишта
I. СВЕГА ТЕК.РАСХ.И ИЗД.(4+5):
ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГА
Отплата главнице
611 Отплата главн.од дом.кредитора
II. УКУПНО РАСХ.ИЗД.И ОТПЛАТЕ

2.000.000
0
1.500.000
165.500.000
82.000.000
3.500.000
25.000.000
32.800.000
8.700.000
13.500.000
12.000.000
12.000.000
55.000.000
55.000.000
371.000.000
371.000.000
18.800.000
18.800.000
43.800.000
36.700.000
100.000
7.000.000
21.000.000
64.100.000
64.100.000
1.400.000
12.500.000
200.000
50.000.000
915.530.000
35.000.000
35.000.000
35.000.000
950.530.000

2.400.000
0
0
30.111.642
5.230.000
613.000
3.841.000
969.000
10.069.000
9.389.642
220.000
220.000
0
0
0
0
0
0
20.000
0
20.000
0
0
1.025.000
1.025.000
100.000
620.000
305.000
0
44.090.000
1.350.000
1.350.000
1.350.000
45.440.000

4.400.000
0
1.500.000
195.611.642
87.230.000
4.113.000
28.841.000
33.769.000
18.769.000
22.889.642
12.220.000
12.220.000
55.000.000
55.000.000
371.000.000
371.000.000
18.800.000
18.800.000
43.820.000
36.700.000
120.000
7.000.000
21.000.000
65.125.000
65.125.000
1.500.000
13.120.000
505.000
50.000.000
959.620.000
36.350.000
36.350.000
36.350.000
995.970.000

Члан 6.
У посебном делу из члана 6. Одлуке о буџета укупан износ расхода и издатака од 995.970.000
динара, распоређен је по корисницима и наменама и то: - из средства буџета у износу од
945.310.000, од додатних – сопствених средства прихода директних и индиректних корисника
средстава буџета у
укупном износу од 45.440.000 динара и средства из нераспоређеног вишка
прихода из ранијих година у,
износу од 5.220.000 динара
,

Раз.
1

2

Глава

Фун.

Соп.приходи
М.зај.и кор.
Извор 4

Поз.

Ек.кл

1
2
3

411
412
417

СО И ОПШТИН.ВЕЋЕ
Плате и додаци запосл.
Соц.допр.на тер.послод
Одборнички додатак

21.715.000
17.146.000
3.069.000
1.500.000

0
0
0
0

21.715.000
17.146.000
3.069.000
1.500.000

4

411

ЈАВНО ПРАВОБРАН.
Плате и додаци запосл.

1.119.000
949.000

0
0

1.119.000
949.000

110

110

Опис

Средства из
буџета Извор
1

Укупно план
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5
3

1

2

170.000

0

170.000

269.690.000
50.797.000
9.093.000
2.000.000
100.000
2.000.000
14.500.000
3.000.000
18.000.000
3.000.000
21.000.000
800.000
7.500.000
10.000.000
8.300.000
3.000.000
7.500.000
100.000
7.000.000
5.000.000
50.000.000
2.000.000
10.000.000
35.000.000

15.510.000
0
0
0
0
0
2.800.000
0
800.000
0
200.000
0
9.340.000
600.000
0
0
0
0
0
200.000
0
0
220.000
1.350.000

285.200.000
50.797.000
9.093.000
2.000.000
100.000
2.000.000
17.300.000
3.000.000
18.800.000
3.000.000
21.200.000
800.000
16.840.000
10.600.000
8.300.000
3.000.000
7.500.000
100.000
7.000.000
5.200.000
50.000.000
2.000.000
10.220.000
36.350.000

ДРУШТ. БРИГА О ДЕЦИ
Плате и додаци запосл.
Соц.допр.на тер.послод.
Накн.у натури
Социјал.дав.запослен.
Накнаде за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјал. услуге
Попр.и одрж.обј.и опр.
Материјал
Порези, казне и таксе
Зграде и објекти
Набавка опреме
Остала основна сред.

72.482.000
53.505.000
9.577.000
100.000
1.400.000
0
5.000.000
0
500.000
0
500.000
1.500.000
0
400.000
0
0

28.170.000
3.658.486
654.872
0
6.000.000
2.400.000
1.984.000
580.000
2.736.000
349.000
656.000
8.631.642
20.000
100.000
340.000
60.000

100.652.000
57.163.486
10.231.872
100.000
7.400.000
2.400.000
6.984.000
580.000
3.236.000
349.000
1.156.000
10.131.642
20.000
500.000
340.000
60.000

КУЛТУРА
Плате и додаци запосл.
Соц.допр.на тер.послод
Социјал.дав.запослен.
Стални трошкови
Трошкови путовања

29.324.000
10.914.000
1.960.000
50.000
2.500.000
500.000

1.760.000
0
0
0
446.000
33.000

31.084.000
10.914.000
1.960.000
50.000
2.946.000
533.000

412

Социј.допр.на тер.посл.

6
7
8
10
21
11
12
13
42
14
38
15
16
17
41
48
19
18
20
39
80
74
75

411
412
414
413
415
421
422
423
423
424
424
425
426
472
472
472
482
483
512
541
441
441
611

ОПШТИНСКА УПРАВА
Плате и додаци запосл.
Соц.допр.на тер.посл.
Соц.дав.запосленима
Накнаде за запослене
Путни тр.редован рад
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Лок.акц.план запошљава.
Специјализоване услуге
Агенција за регион. развој
Попр.и одрж.обј.и опр.
Материјал
Стипенд.и соц.давања
Трен.помоћи-новор.деце
Тр.помоћи за избеглице
Порези
Судске казне и налози
Набавка опреме
Прибављање земљишта
Субвен.камате предузетн.
Отплата камата посл.банк.
Отплата главн.по кредиту

22
23
66
67

411
412
413
414
415
421
422
423
424
425
426
482
511
512
515

411
412
414
421
422

410

911

24
84
69
25
85
87
26

3
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820
27
28
35
29
30
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31
32
33
34
40
36
37
4

5

423
424
425
426
511
512
515

Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Попр.и одрж.опр.и обј.
Материјал
Санација крова библиот.
Набавка опреме
Набавка остал.осн.ср.

2.000.000
9.000.000
200.000
500.000
1.000.000
500.000
200.000

305.000
420.000
73.000
158.000
0
80.000
245.000

2.305.000
9.420.000
273.000
658.000
1.000.000
580.000
445.000

75.500.000

0

421
423
424
425
426
512
481

ФОНД ЗА ЗАШТ.И УНАПР.
ЧОВЕКОВЕ ОКОЛИНЕ
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Попр.и одрж.опр.и обј.
Материјал
Машине и опрема
Подстицај ен.ефикасност

75.500.000
0
60.000.000
1.500.000
2.000.000
500.000
1.500.000
7.000.000
3.000.000

54.000.000

0

54.000.000

463

ТРАНСФ.ДРУГ.НИВ.ВЛАСТИ
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

7.000.000

0

7.000.000

11.000.000

0

11.000.000

299.000.000
280.000.000

0
0

299.000.000
280.000.000

560
90
91
92
93
94
95
96
912
44

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

60.000.000
1.500.000
2.000.000
500.000
1.500.000
7.000.000
3.000.000

413300.000
421 - 17.100.000
422 - 20.000.000
423 - 5.000.000
424 - 2.000.000
425 - 3.000.000
426 - 5.000.000
482 100.000
483 100.000
510 - 1.400.000

6

920
45

463

ТРАНСФ.ДРУГ.НИВ.ВЛ
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
413 - 100.000
414- 100.000
421- 3.850.000
422- 600.000
423- 600.000
424- 150.000
425- 550.000
426- 450.000
472- 100.000
510- 500.000

7

70

46

463

ЦЕНТАР ЗА СОЦ.РАД

47

463
463

БУЏЕТСКИ ФОНДОВИ
Фонд за уређ.грађ.земљ.

8
620
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482
700

50
51

463
463

Фонд за пољопривреду
Здравст.-Дом здравља

620
820
810

97
98
99

451
451
451
451

54
55
56
57
58
61
63

64
65

9

4.000.000
15.000.000

0
0

4.000.000
15.000.000

СУБВЕНЦИЈЕ
ПД "СЛОБОДНА ЗОНА"
ПРИРОДЊАЧКИ ЦЕНТАР
ЈП"СПОР. ТУР.ЦЕНТАР"

55.000.000
10.000.000
20.000.000
25.000.000

0
0
0
0

55.000.000
10.000.000
20.000.000
25.000.000

481
481
481
481
481
481
481

ДОТАЦ.НЕПР.ОРГАН.
Дот.орган.спорта
Дот.удружењима грађана
Дот.удружењима оболелих
Дот.верским организац.
Дот.Сталнa конф.градова
Дот.ЦРВЕНОМ КРСТУ
Финансир. пол.странака

33.700.000
20.000.000
1.000.000
600.000
500.000
200.000
10.000.000
1.400.000

0
0
0
0
0
0
0
0

33.700.000
20.000.000
1.000.000
600.000
500.000
200.000
10.000.000
1.400.000

499
499

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
Стална резерва
Текућа резерва

21.000.000
2.000.000
19.000.000

0
0
0

21.000.000
2.000.000
19.000.000

950.530.000

45.440.000

995.970.000

10
810
860
860
860
860
860
110
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110

УКУП. РАСХОДИ И ИЗД.

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА
Члан 7.
У складу са Упутством за прирпему одлуке о буџету локалне власти за 2013.годину и
пројекцијама за 2014. и 2015.годину, коју је донео министар надлежан за послове финансија на
основу одредби члана 36а. Закона о буџетском систему (''Службени Гласник РС''. Бр.54/2009,
73/2010, 101/2011 и 93/2012.), и Законом о одређивању максималног броја запослeних у локалној
администрацији ''Службени Гласник РС''. Бр.104/2009.), број запослених код орисника буџета не
може прећи максималан број запослених на неодређено и одређено време, и то:
- 106 запослени у локалној администрацији на неодређено време;
- 11 запослених у локалној администрацији на одређено време;
- 89 запослених у предшколским установама на неодређено време;
- 9 запослених у предшколским установама на одређено време.
У овој одлуци о буџету средства за плате се обезбеђују за број запослених из става
1.овог члана.
Члан 8.
За извршење ове Одлуке одговоран је Педседник општине.
Наредбодавац за извршење буџета је Председник општине.
Члан 9.
Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је функционер
(руководилац), односно лице које је одговорно за управљање средствима, преузимање обавеза,
издавање налога за плаћање који се извршавају из средства органа,, као и за издавање налога за
уплату средстава која припадају буџету.
Члан 10.
За законито и наменско коришћење средстава распоређенихи овом Одлуком, поред функционера
односно руководиоца директних и индиректних корисника буџетских средстава, одговоран је
начелник Одељења за буџет и финансије.
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Члан 11.
Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и
најмање два пута годишње информише председника општине и општинско веће, а обавезно у року
од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.
У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана општинско веће
усваја и доставља извештај Скупштини општине.
Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршење и образложење
великих одступања.
Члан 12.
Одлуку о промени апропријације и преносу апропријације у текућу буџетску резерву, у
складу са чланом 61. Закона о буџетском систему доноси општинско веће.
Члан 13.
Решење о употреби текуће буџетске и сталне буџетске резерве на предлог локалног органа
управе надлежног за финансије доноси општинско веће.
Члан 14.
Одлуку о отварању буџетског фонда у складу са чланом 64. Закона о буџетском систему
доноси скупштина на предлог општинског већа.
Члан 15.
Општинско веће одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање јавном
имовином, приходима и примањима и расходима и издацима на начин који је у складу са Законом о
буџетском систему.
Овлашћује се председник општине да, у складу са чланом 27ж. Закона о буџетском
систему, може поднети захтев министарство надлежно за послове финансија за одобрење
фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита од 10% уколико је резултат јавних финансија.
Члан 16.
Новчана средства буџета општине, директних и индиректних корисника средстава, као и
других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора општине
Свилајнац, воде се и депонују на консолидованом рачуну трезора.
Члан 17.
Распоред и коришћење средстава, вршиће се у 2013.години по посебном акту (Решењу)
који доноси Председник општине, на предлог надлежног органа за финансије у оквиру раздела
предвиђених овом Одлуком.
Члан 18.
Обавезе које преузимају директни и индиректни корисници буџетских средстава морају
одговарати апропријацији која им је за ту намену овом Одлуком одобрена и пренета.
Изузетно корисници из става 1.овог члана, у складу са чланом 54. Закона о буџетском
систему, могу се преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева
плаћање у више година, на основу предлога органа надлежног за послове финансија, уз
сагласност општинског, односно градског већа.
Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета и из
других прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из тих других извора.
Обавезе преузете у 2012.години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а
неизвршене у току 2012.године, преносе се у 2013.годину и имају статус преузетих обавеза и
извршавају се на терет одобрених апропријација овом одлуком.
Члан 19.
Преузете обавезе и све финансијске обавезе морјау бити извршене искључиво на принципу
готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно актом Владе
предвиђен другачији метод.
Члан 20.
Корисници буџетских средства преузимају обавезе само на основу писаног уговора или
другог правног акта, уколико законом није другачије прописано.
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Плаћање из буџета неће се извршити уколико нису поштоване процедуре утврђене
чланомо 56.став 3. Закона о буџетском систему.
Члан 21.
Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара,
пружању услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са прописима који
уређују јавне набавке.
Набавком мале вредности, у смислу прописа о јавним набавкама сматра се набавка чија је
вредност дефинисана Законом о буџету Републике Србије за 2013. годину.
Члан 22.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним
примањима буџета. Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по
приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални
стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.
Члан 23.
Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе се
на основу захтева у складу са буџетом одобреним квотама.
Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацијуза плаћање (копије).
Члан 24.
Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2013.години
само у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су у складу са истим чланом
Закона, председник општине, односно лице које он овласти, одговорни за ефикасност и сигурност
тог инвестирања.
Члан 25.
Општинско веће донеће програм рационализације којим ће обухватити све кориснике
јавних средстава, укључујући и одређене критеријуме за извршење тог програма, и о томе
обавестити скупштину општине.
Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности председника општине,
засновати радни однос са новим лицима до краја 2013.године уколико средства потребна за
исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа средстава која су, у складу са овом
одлуком, предвиђена за плате том буџетском кориснику и програмом рационализације из става
1.овог члана.
Члан 26.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава, чија се делатност у целини или
претежно финансира из буџета, обрачунаваће амортизацију средстава за рад у 2013.години, на
терет капитала сразмерно делу средстава обезбеђених у буџету и средстава остварених по основу
донација.
Члан 27.
За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да
настане услед
неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, председник општине може се
задужити у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу (''Службени Гласник РС'', број
61/2005 и 78/2011).
За финансирање текуће неликвидности могу се користити расположива средства у оквиру
консолидованог рачуна трезора општине Свилајнац, под условима и на начин како је то прописано
посебним Правилником.
Члан 28.
Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршење буџета до 31.децембра
2012.године, средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2012.години, која су овим
корисницима пренета у скалду са Одлуком о буџету општине Свилајнац за 2012.годину.
Члан 29.
Изузетно, у случају да се буџету општине Свилајнац из буџета Републике, определе актом
наменска трансферна средства, укључујући и наменска трансферна средства за надокнаду штете
услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донације, чији износи нису могли бити
познати у поступку доношења ове одлуке, орган управе надлежан за финансије на основу тог акта

17 Број 16 – Свилајнац 31. децембар 2012

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода по том основу, у складу са чланом 5.
Закона о буџетсом систему.
Члан 30.
Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза другиох корисник
јавних средстава, у смислу Закона о буџетском систему који су укључени у систем консолидованог
рачуна трезора, неће се вршити уколико ови корисници нису добили сагласност на финасијски
план на начин прописан законом, односно актом Скупштине општине и уколико тај план нису
доставили Управи за трезор.
Члан 31.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у службеном гласнику
општине, а примењиваће се од 1.јануара 2013.године.
По објављивању у службеном гласнику општине Свилајнац Одлуку о буџету општине
Свилајнац доставити министарству надлежном за послове финансија.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-50/12-I-4, Дана: 27.12.2012.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине
*-*-*-*-*-*
На основу члана 32. став. 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“
број 129/2007), члана 76. Закона о буџетском систему („Сл.гласник“ број 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012), члана 41. Статута општине Свилајнац („Службени
гласник општине Свилајнац“ број 2/08 и 12/12) и члана 8. Одлуке о буџету општине Свилајнац за
2012. годину („Службени гласник општине Свилајнац“ бр. 13/2011), а на предлог Општинског већа
Општине Свилајнац, Скупштина општине Свилајнац, на седници одржаној дана 27.12.2012. године
донела је:
О Д Л У К У
О ПЕРИОДИЧНОМ ИЗВЕШТАЈУ О ИЗВРШЕЊУ
ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР ДО 30. СЕПТЕМБАР 2012. ГОДИНЕ
ОПШТИ ДЕО
Остварени текући приходи и приливи као и извршени текући расходи, издаци и одливи у
периодичном извештају о извршењу буџета општине Свилајнац у периоду јануар-септембар 20121
години износе:
1. Укупно остварени приходи,
примања, приливи и пренета средства ..............................613.740 хиљ.динара.
2. Укупно извршени текући
расходи, издаци и одливи средстава ...................................606.896 хиљ.динара.
3. Разлика укупних примања
и издатака (1-2) (Салдо жиро рачуна).................................. 6.844 хиљ.динара.
У чему је структура и врста прихода и примања и расхода следећа:
1.Пренета неутрошена средства на жиро рачуну извршења буџета из ранијих година
(почетно стање жиро рачуна 01.01.2012.год.) 880 хиљ.дин. + 2. Остварени приходи,
примања и приливи у току 2012. године 612.860 хиљ.дин. и минус 3. Остварени расходи,
издаци и одливи у току 2012. године 606.896 хиљ.динара, што чини укупну разлику вишка
прихода, примања и пренетих средстава затечених на жиро рачуну буџета са стањем на
дан 30.09.2012. године, у износу од 6.844 хиљ.дин.
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I. ПЛАН И ОСТВАРЕЊЕ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА:
1.Планирани приходи и примања буџета из Одлуке о буџету износе..........890.740 х.дин.
Остварени приходи и примања буџета износе ..........................................612.860 х.дин.
Разлика (неостварени буџетски приходи и примања износи .....277.880 х.дин.
Остварење буџетских прихода и примања мање је у односу на план и износи 68,80%
План и остварење прихода и примања по свим категоријама и врстама прихода и примања
и пренетих неутрошених средстава из ранијих година садржани су у упоредним табелама према
економској класификацији и изворима финансирања, а које су и саставни део Одлуке о завршном
рачуну :
1. Укупно планирани и извршени текући приходи и примања према Одлуци о буџету општине
Свилајнац за 2012. годину према економској класификацији износе:
у 000 дин
сопс, и додатна сред.
буџ.корисника
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о
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2
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58020
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54300

716

ДРУГИ ПОРЕЗИ

42000

710

ПОРЕЗИ

733

ТРАНСФЕРИ ОД
ДР.НИВОА ВЛАСТИ

730

ДОНАЦИЈЕ И
ТРАНСФЕРИ

741

укупно

укупно

изврш.

%
изврш.
5/4

план
2012

изв
рш
.

%
изврш.
8/7

план 2012

изврш.

%
изврш.12
/11

5

6

7

8

9

11

12

13

76.30

0

0

0.00

0

0

0

0

0.00

0

0

0.00

40018

68.97

0

0

0.00

58020

40018

68.97

40917

75.35

0

0

0.00

54300

40917

75.35

26769

63.74

0

0

0.00

42000

26769

63.74

343890

252351

73.38

0

0

0.00

343890

252351

73.38

230800

161629

70.03

0

0

0.00

230800

161629

70.03

230800

161629

70.03

0

0

0.00

230800

161629

70.03

ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ

183450

128981

70.31

0

0

0.00

183450

128981

70.31

742

ПРИХ.ОД ПРОД.ДОБАРА
И УСЛУГА

45000

29117

64.70

0

0

0.00

45000

29117

64.70

743

НОВЧ.КАЗНЕ И
ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА
КОРИСТ

3000

2064

68.80

0

0

0.00

3000

2064

68.80

744

ДОБРОВ.ТРАНС.ОД
ФИЗ. И ПРАВНИХ ЛИЦА

0

0

0.00

0

0

0.00

0

0

0.00

745

МЕШОВИТИ И
НЕОДРЕЂ.ПРИХОДИ

740

ДРУГИ ПРИХОДИ

771

МЕМОРАНД.СТАВКЕ И
РЕФУНДАЦИЈА
РАСХОДА

772

МЕМОР.СТАВКЕ И
РЕФУНД. РАСХ.ИЗ
ПРЕТХ.ГОДИНЕ

189570

укупно

144647

189570

144647

76.30

24000

16409

68.37

0

0

0.00

24000

16409

68.37

255450

176571

69.12

0

0

0.00

255450

176571

69.12

0

0

0.00

0

0

0.00

0

0

0.00

200

209

104.50

0

0

0.00

200

209

104.50
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770

МЕМОРАН.СТАВКЕ ЗА
РЕФУНДАЦИЈУ РАСХ.

791

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

0

0

0.00

0

0

0.00

0

0

0.00

790

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

0

0

0.00

0

0

0.00

0

0

0.00

830340

590760

71.15

0

0

0.00

830340

590760

71.15

0

0

0.00

0

0

0.00

0

0

0.00

2300

0

0.00

0

0

0.00

2300

0

0.00

0

0

0.00

0

0

0.00

0

0

0.00

2300

0

0.00

0

0

0.00

2300

0

0.00

2300

0

0.00

0

0

0.00

2300

0

0.00

52000

22100

42.50

0

0

0.00

52000

22100

42.50

52000

22100

42.50

0

0

0.00

52000

22100

42.50

20

0

0.00

0

0

0.00

20

0

0.00

20

0

0.00

0

0

0.00

20

0

0.00

52020

22100

42.48

0

0

0.00

52020

22100

42.48

884660

612860

69.28

0

0

0.00

884660

612860

69.28

0.00

0

0

0.00

6080

0

0.00

68.80

0

0

0.00

890740

612860

68.80

7

811

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
ПРИМАЊА ОД
ПРОД.НЕПОКРЕТНОСТИ

813

ПРИМАЊА ОД ПРОД.
ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ
ПРИМАЊА .ОД
ПРОД.ОСТ.ОСНОВ.СРЕД
.

810

ПРИМ.ОД ПРОДАЈЕ
ОСНОВНИХ
СРЕДСТАВА

812

910

ПРИМ.ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВ.
ПРИМАЊА ОД
ДОМ.ЗАДУЖ.
ПРИМАЊА ОД
ЗАДУЖ.

921

ПРИМ.ОД ПРОДАЈЕ
ДОМ. ФИНАНС.
ИМОВИНЕ

8
911

920

9

ПРИМ.ОД ПРОДАЈЕ
ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
ПРИМАЊА ОД
ЗАДУЖИВ.И
ПРОДАЈЕ
ФИНАНС.ИМОВ.
УКУПНИ ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА

321

200

УТВРЂИВАЊЕ
РЕЗУЛТАТА
ПОСЛОВАЊА
УКУПНИ ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА

209

104.50

6080
890740

612860

0

0

0.00

200

209

104.50

2) Укупно планирани и извршени текући приходи и примања према Одлуци о буџету
општине Свилајнац за 2011. годину према изворима финансирања износе:
у 000 д ин
буџет општине
конт
о
2

опис
3
из Републике
у општини
ООСО
из донација
из осталих извора
УКУПНО ПРИХ И
ПРИМ.

план
2012
4
230800
657740
2200

890740

буџетски корисници

изврш.
5
161629
449440
1791
0
0

%
изврш
. 5/4
6
70.03
68.33
81.41
0.00
0.00

612860

68.80

план
2012
7

извр
ш.
8

0

0

укупно

укупно

укупн
о

%
изврш.
8/7
9
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

план
2012
11
230800
657740
2200
0
0

изврш.
12
161629
449440
1791
0
0

%
изврш
.12/11
13
70.03
68.33
81.41
0.00
0.00

0.00

890740

612860

68.80
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Структура укупно остварених прихода и примања у износу од 612.860 хиљ.динара по
изворима из којих су остварени је следећа:
- Буџетски приходи и примања износе ....................449.440 хиљ.динара
- Приходи од трансфера из Републике износе ....... 161.629 хиљ.динара
- Приходи од орган.обавезног социј.осигурања...... 1.791 хиљ.динара
- Приходи од донација ...............................................
- хиљ.динара
- Приходи од осталих сопствених извора износе....
- хиљ.динара.
Буџетски приходи остварени су у износу од 449.440 хиљ.дин. из редовних прихода који
припадају локалним самоуправама, а по: -основу припадајућег дела пореза на зараде и пореза на
друге приходе (од самосталне делатности, имовине, самодоприноса, и других прихода) који су
остварени у укупном износу од 144.647 хиљ.дин. са 76,30% у односу на план; -по основу пореза
на имовину (порез на имовину, на наслеђе и поклон и на капиталне трансакције) у износу од
40.018 хиљ.дин. са 68,97% у односу на план; -по основу комуналних и градских такси (коришћење
рекламног простора, регистрација возила, накнаде за загађивање животне средине и др.такси)
које су остварене у износу од 40.917 хиљ.дин. са 75,35% у односу на план; -по основу таксе за
истицање фирме која је остварена у износу од 26.769 хиљ.дин. са 63.74% у односу на план; -по
основу камате на КРТ укључен у депозит банака остварен у износу од 44 хиљ.дин. са 22,04% у
односу на план; -по основу накнаде за коришћење простора, грађевинског земљишта и шумског и
пољопривредног земљишта, као и накнаде за коришћење речних обала, туристичких погодности и
бања која је остварена у износу од 128.937 хиљ.дин. са 70,36% у односу на план; -по основу такси
у корист нивоа општина, закупа, накнада за уређење земљишта и прихода општинских органа
управе од споредне продаје добара и услуга које су остварене у износу од 29.117 хиљ.дин. са
64,70% у односу на план, приходи од новчаних казни који су остварени у износу од 2.064 хиљ.дин
са 68,80% у односу на план, мешовити и неодређени приходи који су остварени са 16.409 хиљ.дин
са 68,37% у односу на план и меморандумске ставке за рефундацију расхода у износу од 209
хиљ.дин.са 104,59% у односу на план.
Приходи остварени од трансфера из Републике: који укупно износе 161.629 хиљ.дин.
односе се на приходе у буџету општине Свилајнац Од укупно извршених републичких прихода
редован ненаменски трансфер из министарства износи 153.974 хиљ.динара, а наменски трансфери
од Министарства за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу од игара на
срећу 1.600 хиљ.динара за израду дела ограде, колске и пешачке капије у оквиру пројекта
„Рециклажни центар“ општине Свилајнац,
од Министарства рада и социјалне политике 2.998
хиљ.динара за пројекат „Брига о старима“ који се спроводи преко Црвеног крста Свилајнац, од
Министарства животне средине, рударства и просторног планирања 900 хиљ.динара за
суфинансирање извођења радова на санацији одлагалишта отпада на територији општине и 1.000
хиљ.динара за суфинансирање превенције настанка дивљих депонија (набавка и постављање
контејнера и/или канти за индивидуална домаћинства), од Министарства омладине и спорта 757
хиљ.динара за опремање канцеларије за младе, и од Канцеларије за одрживи развој недовољно
развијених подручја 400 хиљ.динара за пројекат регулације реке Ресаве у општини Свилајнац од
ушћа у реку Велику Мораву до потока Бук.
Структура остварења прихода и примања по економским категоријама је следећа:
1.Текући приходи (економска категорија класе 7) износе........................590.760 х.дин.
2. Приходи од продаје нефинанс.имовине (екон.катег.класе 8) износе ..
0 х.дин.
3. Примања од задуживања (екон.катег.класе 9) износе ......................... 22.100 х.дин.
II. ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА:
1.План расхода и издатака буџета из Одлуке о буџету износи.....................890.740 х.дин.
-Извршење расхода и издатака из буџета износи ..........................................606.896 х.дин.
Разлика (мање остварени расходи и издаци) износи................... 283.844 х.дин.
Извршење буџетских расхода и издатака је ниже у односу на планиране са 68,13%
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План и остварење расхода и издатака по свим категоријама и врстама расхода и издатака
садржани су у упоредним табелама према економској класификацији и изворима финансирања, а
које су и саставни део Одлуке о завршном рачуну :
2. Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци према Одлуци о буџету општине
Свилајнац за 2012. годину према економској класификацији износе:
У 000 ДИН.
сопс, и додатна
сред. буџ.корисника

буџет општине
кон
то

опис

2

3

411
412
413
414
415
417
41
0
421
422
423
424
425
426
42
0
431
43
0
441
44
0
451
45
0

ПЛАТЕ,ДОДАЦИ И
НАКН.ЗАПОСЛЕНИХ
СОЦИЈ.ДОП.НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА
НАКНАДЕ У НАТУРИ
СОЦ.ДАВАЊА
ЗАПОСЛ.
НАКН.ТРОШ.ЗА
ЗАПОСЛ.
ПОСЛАНИЧКИ
ДОДАТАК
РАСХОДИ ЗА
ЗАПОСЛ.
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
ТРОШКОВИ
ПУТОВАЊА
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
СПЕЦИЈАЛИЗ.УСЛУГЕ
ТЕКУЋЕ ПОПР.И
ОДРЖ.
МАТЕРИЈАЛ
КОРИШЋ.УСЛ. И
РОБА
АМОРТ.НЕКРЕТ.И
ОПРЕМЕ
АМОРТИЗ.И
УПОТРЕБА СРЕД.ЗА
РАД
ОТПЛАТА ДОМАЋИХ
КАМ
ОТПЛАТА КАМАТА И
ПРАТЕЋИ
ТРОШ.ЗАДУЖ.
СУБВЕН.ЈАВ.НЕФИН.П
РЕУЗЕЋИМА И
ОРГАНИЗ.

463

СУБВЕНЦИЈЕ
ТРАНСФ.ОСТ.НИВ.ВЛА
С.

465

OСТАЛЕ ДОТАЦ. И
ТРАНС.

46
0

ДОНАЦИЈЕ,ДОТАЦИ
ЈЕ И ТРАНСФЕРИ

укупно

план
2012
11

изврш.
12

укуп
но
%
извр
ш.12/
11
13

изврш.
5

%
изврш
. 5/4
6

117177

91322

77.94

0.00

117177

91322

77.94

21333
150

16476
70

77.23
46.67

0.00
0.00

21333
150

16476
70

77.23
46.67

3660

2888

78.91

0.00

3660

2888

78.91

0.00

0.00

0

0

0.00

74.07

0.00

1000

0.00
0.00

1350
14367
0
59500

111756
49739

74.07
77.7
9
83.59

план
2012
4

план
2012
7

извр
ш.
8

%
изврш
.8/7
9

укупно

1350
14367
0
59500

1000
11175
6
49739

77.79
83.59

6400
24500
44600

3142
13148
33968

49.09
53.67
76.16

0.00
0.00
0.00

6400
24500
44600

3142
13148
33968

49.09
53.67
76.16

9000
22000
16600
0

5672
6688
11235
7

63.02
30.40

0.00
0.00

5672
6688

0.00

9000
22000
16600
0

112357

63.02
30.40
67.6
8

0.00

0

0

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

10200

8257

80.95

0.00

10200

8257

80.9
5

0.00

50000

21264

0.00

50000

21264

42.53
42.5
3

357600

287085

80.28

0

0.00

287085

80.2
8

67.68

0

0

0

0

0.00
0

0

0.00

10200

8257

80.95

10200

8257

80.95

50000

21264

42.53

50000

21264

42.53

357600

287085

80.28

0.00

0.00

0.00

0

35760
0

28708
5

0.00

35760
0

80.28

0

0

0

0

0

0

0

0
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472
47
0
481
482
483
48
0
4
511
512
515
51
0
541
54
0
5
611
61
0

6

499
499
49

НАКН.ЗА СОЦИЈ.
ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА
СОЦИЈ.ОСИГУР.И
СОЦИЈАЛНА
ЗАШТИТА
ДОТАЦ.НЕВЛАД.ОРГА
Н.
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0.00

12500

5298

42.38

0.00

12500

5298

42.3
8

71.01

0.00

28600

20310

71.01

51

255.0
0

0.00

20

51

255.0
0

7000

6362

90.89

0.00

7000

6362

90.89

35620
77559
0

26723
57274
0

75.02

0

0

0.00

26723

75.02

73.85

0

0

0.00

35620
77559
0

572740

73.85

1550
21900

168
12821

10.84
58.54

0
0.00

1550
21900

168
12821

10.84
58.54

200

118

59.00

0.00
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59.00

23650
55000

13107
5232

55.42
9.51

0
0

0

0.00
0.00

23650
55000

13107
5232

55.42
9.51

55000

5232

9.51

0

0

0.00

55000
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9.51

78650

18339

23.32

0

0

0.00

78650
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23.32

23500

15817

67.31

0.00
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0
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0
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ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ
ТАКСЕ И КАЗНЕ
НОВЧ.КАЗНЕ И
ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ
СУДОВА
ОСТАЛИ РАСХОДИ
ТЕКУЋИ РАСХОДИ
ЗГРАДЕ И
ГРАЂ.ОБЈЕК.
МАШИНЕ И ОПРЕМА
НЕМАТЕРИЈАЛНА
ИМОВ.
ОСНОВНА
СРЕДСТВА
ЗЕМЉИШТЕ
ПРИРОДНА
ИМОВИНА
ИЗДАЦИ ЗА
НЕФИНАНС.
ИМОВИНУ
ОТПЛ.ГЛАВНИЦЕ
ДОМ.КРЕДИТОРИМА
ОТПЛАТА
ГЛАВНИЦЕ
ИЗДАЦИ ЗА
ОТПЛАТУ
ГЛАВНИЦЕ И
НАБАВ.ФИН.ИМОВИ
НЕ

12500

5298

42.38

0

12500

5298

42.38

0

28600

20310

20

0

3000
10000
13000

0
60689
6

68.13

0

0

0.00

89074
0

0
0

606896

68.1
3

2) Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци према Одлуци о буџету општине
Свилајнац за 2012 годину према изворима финансирања износе:
буџет општине
кон
то
2

опис
3
из Републике
у општини
ООСО

план
2011
4
230800
657740
2200

изврш.
5
161629
443750
1517

буџетски корисници
%
извр
ш.
5/4
6
70.03
67.47
68.95

план
2011
7

изв
рш.
8

%
изврш
.8/7
9
0.00
0.00

укупно
план
2011
11
230800
657740
2200

укупно

Укупн
о

изврш.
12
161629
443750
1517

%
изврш
.12/11
13
70.03
67.47
68.95
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из осталих извора

499
499
49

УКУПНО ПРИХ И
ПРИМ.
СТАЛНА РЕЗЕРВА
ТЕКУЋА РЕЗЕРВА
БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ
УКУПНИ РАСХОДИ
И ИЗДАЦИ
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0.00
0.00
890740

60689
6

68.1
3

0.00

0

0

0

0
890740

0
0

0
0

0.00
0.00

89074
0

60689
6

68.13

60689
6

68.13

0
60689
6

68.1
3

0

0

0

Структура укупно остварених расхода и издатака у износу од
изворима из којих су остварени је следећа:
- Буџетски расходи и издаци износе .......................443.750 хиљ.динара
- Расходи од трансфера из Републике износе ........161.629 хиљ.динара
- Расходи од орган.обавезног социј.осигурања......
1.517 хиљ.динара
- расходи по основу донација ...................................
- хиљ.динара
- Расходи од осталих сопствених извора износе....
- хиљ.динара.

89074
0

606.896 хиљ.динара по

Структура остварења расхода и издатака по економским категоријама је следећа:
1.Текући расходи (економска категорија класе 4) износе........................572.740 х.дин.
2. Издаци за нефинансиску имовину (екон.катег.класе 5) износе .......... 18.339 х.дин.
3. Издаци за отплату главнице (екон.катег.класе 6) износе ................... 15.817 х.дин.
Из прегледа се види да код извршења буџетских расхода и издатака није дошло до
прекорачења у односу на план.
За сталну буџетску резерву планирана су средства у износу од 3.000 хиљ.дин. и није
било коришћења ни издатака у току 2012. године.
За текућу буџетску резерву планирана су средства у износу од 10.000 хиљ.дин. и није
било коришћења ни издатака у току 2012. године...
III. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ И УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2012. ГОДИНЕ
У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31.септембра 2012. године
(Образац 2), утврђени су следећи износи и то:
1. Укупно остварени текући приходи и примања од продаје
нефинансијске имовине..(ОП2001)...................................................590.760 хиљ.динара
2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку
Нефинансијске имовине.(ОП2129)....................................................591.080 хиљ.динара
3. Мањак прихода и примања-Буџетски дефицит(ред.бр.2-р.бр.1)....
320 хиљ.динара
4. Кориговање вишка, односно мањка прихода и примања:
а) увећан за укључивање:
укупно:
22.980 хиљ.динара
-дела нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година
који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године
(ОП2347)................................................................................................
880 хиљ.динара
-дела новчаних средстава амортизације који је коришћен за
набавку нефинансијске имовине (ОП2348)........................................
- хиљ.динара
-дела пренетих неутрошених средстава из ранијих година
коришћених за покриће расхода и издатака текуће године
(ОП2349).................................................................................................
- хиљ.динара
-износа расхода и издатака за нефинансијску имовину,
финансираних из кредита (ОП2350).................................................. 22.100 хиљ.динара
-износа приватизационих примања коришћених за покриће
расхода и издатака текуће године (ОП2351)......................................
- хиљ.динара
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б) умањен за укључивање издатака:
укупно:
15.816 хиљ.динара
-утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје
нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима
(ОП2353).............................................................................................. 15.816 хиљ.динара
5. Укупан вишак прихода – суфицит (р.бр.4а) – р.бр.3 -р.бр.4б) .= 6.844 хиљ.динара.
Утврђује се буџетски суфицит/дефицит, и укупни фискални суфицит/дефицит општине
Свилајнац у следећим износима, и то:
Опис
Економска
Буџетска
Додатна
Укупна
класификација
средства
средства
средства
1
I УКУПНА СРЕДСТВА (II +III)
II УКУПНА ПРИМАЊА (1+2+3)
1. Текући приходи
од којих су 1.1 –примљене камате
2. Примања од продаје
нефин.имовине
3. Прим.од задуживања и
пр.фин.имов
3.1.Прим.од прод.финанс.имовине
III. ПРЕНЕТА СРЕДСТВА
IV УКУПНИ ИЗДАЦИ
4. Текући расходи
од чега отплата 4.1.изд.за камату
5. Издаци за нефинансијску имовину
6. Изд.за отпл.главн.и наб.неф.имов.
6.1. Набавка финансијске имовине
V УКУПНА СРЕДСТВА минус
УКУПНИ ИЗДАЦИ
VI БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ (4+5)-(1+2)
VII ПРИМАРНИ СУФИЦИТ -приходи и
расходи умањени за прим.и дате
камате
VIII УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ.
(VI + (3.1 -6.1))

2
3+7+8+9
7+8+9
7
7411
8

3
613.740
612.860
590.760
44
0

4

5
613.740
612.860
590.760
44
0

9

22.100

22.100

92
3
4+5+6
4
44
5
6
62
(3+7+8+9)(4+5+6)
(4+5)- (7+8)
(7-7411+8)(4-44+5)

0
880
606.896
572.740
8.257
18.340
15.816
0

0
880
606.896
572.740
8.257
18.340
15.816
0

6.844
320
7.893

6.844
320
7.893

(7+8)-(4+5)+
(92-62)

7.893

7.893

Буџетски дефицит (VI) у износу од 320 хиљ.динара, као разлика између укупног
износа текућих прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и
укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине, утврђен је у
обрасцу 2 –Биланс прихода и расхода (ОП 2345 и ОП 5435).
Укупан фискални суфицит (VIII) је буџетски дефицит коригован за
примљене и дате
камате и коригован за издатке за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија
од вредности) и утврђен је у износу од 7.893 хиљ.динара.
Буџетски дефицит (VI) у износу од 320 хиљ.динара, при утврђивању укупног финансијског
резултата пословања у обрасцу 2. Биланс прихода и расхода смањен је за део прихода и средстава
кредита (20.000 хиљ.динара), позајмице са Консолидованог рачуна трезора (2.100 хиљ.динара),
амортизације,
део нераспорерђеног вишка прихода и примања из ранијих година (880
хиљ.динара) и приватизације (0 хиљ.динара) коришћених за финансирање расхода и капиталних
издатака у току пословне године и увећан за утрошена средства текућих прихода и примања од
продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима у износу од 15.816 хиљ.динара),
тако да је
утврђен укупан финaнсијски резултат - суфицит у износу од 6.844
хиљ.динара.
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IV.РАЧУН ФИНАНСИРАЊА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ ЗА 2012 ГОДИНУ
Утврђује се рачун финансирања буџета општине Свилајнац за период 0101.2012. до
30.09.2012. годину у износу од 5.964 хиљ. динара и то:
у 000 динара
1. Примања од задуживања
22.100
2. Примања од продаје финансијске имовине
3. Издаци за набавку финансијске имовине
(за набавку домаћих хартија од вредности)
4. Издаци за отплату главнице дуга
15.816
5. Нето финансирање
6.284
6. Укупан буџетски суфицит плус нето финансирање
(ОП 5441 обрасца 5.)
5.964
ПОСЕБАН ДЕО
Укупно планирани и остварени текући приходи и примања према економској
класификацији износе укупно:
- на нивоу општине: План износи 890.740 хиљ.дин. Остварење 612.860 хиљ.дин.
68,80%
1.Приходи класе 7: План = 830.340 х.дин. Остварење = 590.760 х.дин. или
71,16 %
2.Приходи класе 8: План =
2.300 х.дин. Остварење =
- х.дин. или
-%
3.Приходи класе 9: План = 52.020 х.дин. Остварење = 22.100 х.дин. или
42,48 %
4.Утврђ.рез.послов. План = 6.080 х.дин.
Укупно планирани и остварени расходи и издаци према економској класификацији
износе укупно:
- на нивоу oпштине: План износи 890.740 хиљ.дин. Извршење 606.896 хиљ.дин. или 68,13% од
чега:
1.
2.
3.
4.

Расходи класе 4: План = 775.590 х.дин.
Расходи класе 5: План = 78.650 х.дин.
Расходи класе 6: План = 23.500 х.дин.
Буџетске резерве План = 13.000 х.дин.

Извршење = 572.740 х.дин. или
Извршење = 18.340 х.дин. или
Извршење = 15.816 х.дин. или

72,63 %
23,32%
67,30 %

Разлика између укупно остварених прихода и примања за период 01.01. до 30.09.2012.
године у износу од 612.860 хиљ.динара и извршених расхода и издатака у износу од 606.896
хиљ.динара представља вишак прихода и примања у текућој години у износу од 5.964 хиљ.динара,
односно укупан буџетски дефицит 320 хиљ.динара плус нето фиинансирање 6.284 хиљ.динара, а
што је исказано на ОП 5441 обрасца 5.
Поред финансирања редовних и осталих расхода неопходних за функционисање и рад
корисника, у току 2012. године уложена су значајна средства у капитална улагања за поправке и
одржавање зграда и објеката и набавку грађевинских објеката, опреме и нематеријалне имовине
на територији општине Свилајнац.
Капитална инвестициона улагања за одржавање објеката и улагање у опрему корисника
буџета остварена су у износима датим у следећим прегледима:
1) За поправке и одржавање објеката и опреме на економској класификацији расхода 425
утрошено је укупно 5.672 хиљ.дин.(63,02% у односу на план)- код Општинске управе 5.592
хиљ.дин, код Библиотеке 14 хиљ.дин. и код Центра за културу 66 хиљ.динара. Преко
административног трансфера Фонд за уређење грађевинског земљишта је добио средства из
буџета за ову намену и исплатио 113.979 хиљ.дин , од чега преко 425 - 63.433 хиљ.дин. и преко
трансфера 463 – 50.546 хиљ.дин. (месне заједнице 46.426 хиљ.дин., основне школе 4.073 хиљ.дин.
и Центар за социјални рад 47 хиљ.динара).
2) За набавку и изградњу објеката и опреме на економској класификацији класе 5
утрошено је 18.340 хиљ.дин. (23,32% у односу на план) – код Општинске управе и фонда
ркологије 14.263 хиљ.дин., код Библиотеке 363 хиљ.дин. и код Центра за културу 3.714
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хиљ.динара. Преко административног трансфера Фонд за уређење грађевинског земљишта је
добио средства из буџета за ову намену и исплатио 99.532 хиљ.динара.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Периодични извештај о извршењу буџета општине Свилајнац садржи:
1. Упоредне Табеле плана и остварења прихода и примања за период 01.01 до
30.09.2012. године,
2. Упоредне Табеле плана и извршења расхода и издатака за период 01.01. до 30.09.2012.
године,
3. Објашњење великих одступања између плана и извршења за пер. 01.01. до 30.09.2012.
године,
(Извештаји се прилажу уз ову Одлуку и чине њен саставни део).
Члан 8.
Ова Одлука објавиће се у Службеном гласнику општине Свилајнац.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-50/12-I-3 Дана: 27.12.2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др.ветерине с.р.
Објашњење великих одступања
између одобрених средстава и извршења буџета
за период 01.01.2012. до 30.09.2012. године
На основу исказаних података из извршења буџета општине Свилајнац за период 01.јануар
до 30.септембра 2012. годину и упоређивањем истих са планираним и одобреним средствима
утврђује се следеће:
Укупно остварени приходи и примања и укупно извршени расходи и издаци нижи су од
планираног и одобреног износа за период 01.01.2012. до 30.09.2012. године.
Укупно остварени приходи и примања остварени су са 68,80% од плана буџета.
Испод просека буџета остварена је комунална такса на фирму на конту 716110 – са 63,74% и
група 742-Приходи од продаје добара и услуга са 64,71%, од чега су прихода од продаје добара и
услуга или закупа реализовани са 44,80%, таксе у корист нивоа општине са реализацијом од
78,93%, док су приходи општинских органа од споредне продаје добара и услуга реализовани са
77,01%. Реализација на групи 742 односи се углавном на накнаду за коришћење простора и
грађевинског земљишта са реализацијом од 78,93% и учешћем у буџету са 2,47% које је немогуће
прецизно планирати, јер зависи од приспелих захтева инвеститора, обвезника накнаде. Код
појединих врста прихода повећана је наплата у трећем кварталу, као што су накнаде за летње
баште и сл.
Остварење на нивоу конта 711-Порез на доходак грађана је изнад просека остварења
укупних прихода буџета (76,30%), од чега је остварење код Пореза на имовину 73,98%, пореза на
приходе од самосталних делатности 83,12%, пореза на приходе од имовине 94,35% и пореза на
друге приходе 103,85%. Учешће овог прихода у плану прихода буџета износи 21,28% и није их
могуће у прецизном износу плански утврдити.
Остварење на нивоу конта 713 је на нивоу просека остварења укупних прихода (68,97%),
од чега је остварење код пореза на имовину 66,53%, код пореза на наслеђе и поклон 38,50% и
пореза на капиталне трансакције 84,61%. Проблем код планирања прихода који се утврђују и
наплаћују на републичком нивоу је да их није могуће у прецизном износу плански утврдити.
Учешће овог прихода у плану прихода буџета износи 6,51%.
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Група 714 Порез на добра и услуге учествује у извршењу буџета са 6,10% и реализована је
са 75,35%, од чега је највећи проценат реализације код пореза, таксе и накнаде за моторна возила
– 98,87% и општинске и градске накнаде 81,01%.
Текући и капитални трансфери од других нивоа власти остварени су изнад просека
реализације буџета са 70,03%, с тим што су текући трансфери од Републике на нивоу плана –
74,03%, а капитални трансфери испод плана – 3,08% и реализују се у складу са Уговорима са
надлежним министарствима.
Група 741 која се односи на накнаде за коришћење шумског и пољопривредног земљишта,
коришћење простора и грађевинског земљишта и накнаде за коришћење речних обала и
туристичких погодности учествује у буџету са 20,60% и реализована је изнад просека са 70,31%.
Група 911 која се односи на примања од задуживања код пословних банака у земљи
учествују у буџету са 5,84% и извршена су са 42,50%.
Остала одступања прихода од плана су незнатна у односу на њихово учешће у плану
буџета.
Укупно извршени расходи и издаци извршени су са 68,13% и мањи су од остварених
прихода за 0,67%. Расходи су се кретали у оквиру одобрених апропријација и у оквиру
расположивих средстава, као и у оквирима ликвидности укупног консолидованог рачуна трезора.
Најмања реализација је издатак за куповину земљишта 9,51%, и накнаде за социјалну заштиту из
буџета са 42,38% код општинске управе за тренутне помоћи, док је реализација код Центра за
социјални рад 97,86%, Изнад просека реализације расхода и издатака у буџету је трансфер према
Фонду за уређење грађевинског земљишта који износи 86,97% у односу на планирана средства и
резултирао је због појачаног инвестирања, као и измирења расхода из ранијег периода. Изнад
просека реализације су и новчане казне и пенали по решењу судова – 90,89% због исплате раније
одузетог земљишта и накнаде штете због уједа паса.
Буџетски расходи извршени са процентом испод просека су резултат уштеда на свим оним
апропријацијама на којима су то законске могућности дозвољавале, а да се не угрози нормално
функционисање директног и индиректних буџетских корисника, као и ликвидност консолидованог
рачуна трезора.
Реализација расхода према изворима финансирања је на нивоу просека реализације
буџета, а што произилази из наменског трошења средстава буџета.
Одступања у трошењу из других субјективних разлога у исказаним резултатима за
наведени период није било.
Све напред изложено указује на чињеницу да се са издавањима из буџета располагало
рационално и наменски.
Лице одговорно за
састављање извештаја

Наредбодавац

Јасмина Милојевић

Предраг Милановић
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ОПШТИНА СВИЛАЈНАЦ

ПЛАН И ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА БУЏЕТА ПО СТРУКТУРИ
Буџет остварење за пер.01.01.30.09.2012. годину
НА ДАН

Конто

Врста прихода

План за
2012.год.

1

2

3

30.09.2012.

Струк.плана у
%

Остварење
01.01.-30.09.

%
Оств.
(5/3)

остатак за
остварење

4

5

6

7

711000
711110

Порез на зараде

711120

Порез на приходе од самост.дел.

165.000.000,00

18,52

122.065.509,63

73,98

42.934.490,37

10.500.000,00

1,18

8.622.247,30

82,12

1.877.752,70
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711140

Порез на приходе од имовине

7.000.000,00

0,79

6.604.550,30

94,35

395.449,70

711160

Порез на прих.од осиг.лица

50.000,00

0,01

80.819,44

161,64

-30.819,44

711180

Самодоприноси

20.000,00

0,00

4.427,63

22,14

15.572,37

711190

Порез на друге приходе

7.000.000,00

0,79

7.269.236,56

103,85

-269.236,56

21,28 144.646.790,86

76,30

44.923.209,14

Укупно 711000

189.570.000,00

712000
712110

Порез на фонд зарада

0,00

0,00

56,00

0,00

-56,00

Укупно 712000

0,00

0,00

56,00

0,00

-56,00

45.000.000,00

5,05

29.940.680,13

66,53

15.059.319,87

2.000.000,00

0,22

769.911,06

38,50

1.230.088,94

11.000.000,00

1,23

9.307.337,11

84,61

1.692.662,89

20.000,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

58.020.000,00

6,51

40.017.928,30

68,97

18.002.071,70

713000
713120

Порез на имовину

713310

Порез на наслеђе и поклон

713420

Порез на капиталне трансакције

713610

Порез на акције на име и уделе
Укупно 713000

714000
714430

Комун.такса на кориш.реклам.паноа

2.000.000,00

0,22

0,00

0,00

2.000.000,00

714510

Порези, таксе и накнаде за мот.возила

15.000.000,00

1,68

14.830.191,00

98,87

169.809,00

714540

Накнаде за коришћење добара од општег
интереса

22.000.000,00

2,47

13.664.740,10

62,11

8.335.259,90

714550

Концесионе накнаде и боравишне таксе

300.000,00

0,03

270.800,00

90,27

29.200,00

714560

Општинске и градске накнаде

15.000.000,00

1,68

12.151.011,75

81,01

2.848.988,25

54.300.000,00

6,10

40.916.742,85

75,35

13.383.257,15

Укупно 714000
716000
716110

Комунална такса на фирму
Укупно 716000

42.000.000,00

4,72

26.768.651,44

63,73

15.231.348,56

42.000.000,00

4,72

26.768.651,44

63,73

15.231.348,56

217.800.000,00

24,45

161.229.283,00

74,03

56.570.717,00

13.000.000,00

1,46

400.000,00

3,08

12.600.000,00

25,91 161.629.283,00

70,03

69.170.717,00

733000
733150

Текући трансфери од др.нивоа власти у
корист нивоа општине

733250

Капитални трансфери од др.нивоа власти
у корист нивоа општине
Укупно 733000

230.800.000,00

741000
741150

Камата на КРТ укључ.у депозит банака

200.000,00

0,02

44.080,44

22,04

155.919,56

741520

Накн.за коришћење шумс.и пољоп.зем.

250.000,00

0,03

195.093,61

78,04

54.906,39

741530

154.000.000,00

17,29

108.569.381,93

70,50

45.430.618,07

741540

Накн.за кор.простора и грађ.земљишта
Накн,за коришћ.речних обала,тур.погод.и
бања

29.000.000,00

3,26

20.172.748,00

69,56

8.827.252,00

741560

Коришћење ваздухопловног простора

0,00

117,88

0,00

-117,88

20,60 128.981.421,86

70,31

54.468.578,14

Укупно 741000

0,00
183.450.000,00

742000
742150

Прих.од прод.добара у услуга или закупа

18.500.000,00

2,08

8.287.893,62

44,80

10.212.106,38

742250

Таксе у корист нивоа општина

22.000.000,00

2,47

17.364.230,92

78,93

4.635.769,08

742350

Прих.опш.органа од споредне продаје
добара и услуга
Укупно 742000

4.500.000,00

0,51

3.465.423,65

77,01

1.034.576,35

45.000.000,00

5,05

29.117.548,19

64,71

15.882.451,81

2.800.000,00

0,31

2.035.650,00

72,70

764.350,00

743000
743320

Прих.од новч.казни за прекрш, у корист
нивоа општине

743350

Прих.од новч.казни за прекрш, у корист
нивоа општине

200.000,00

0,02

28.000,00

14,00

172.000,00

Укупно 743000

3.000.000,00

0,34

2.063.650,00

68,79

936.350,00

Мешовити и неодређени приходи у
корист нивоа општине

24.000.000,00

2,69

16.408.855,30

68,37

7.591.144,70

745000
745150
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24.000.000,00

2,69

16.408.855,30

68,37

7.591.144,70

Меморандумске ставке за рефундацију
расхода

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Укупно 771000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

209.189,06

104,59

-9.189,06

209.189,06 104,59

-9.189,06

772000
772110

Меморандумске ставке за рефунд.расх.из
претходне године
Укупно 772000

200.000,00

0,02

200.000,00

0,02

812000
812150

Примања од прод.покрет.ствари у корист
нивоа општине

2.300.000,00

0,26

0,00

0,00

2.300.000,00

Укупно 812000

2.300.000,00

0,26

0,00

0,00

2.300.000,00

911450

Примања од задуживања код
послов.банака у земљи

52.000.000,00

5,84

20.000.000,00

38,46

32.000.000,00

911551

Примања од задуживања код осталих
поверилаца у земљи

911000

Укупно 911000

0,00

0,00

2.100.000,00

0,00

-2.100.000,00

52.000.000,00

5,84

22.100.000,00

42,50

29.900.000,00

20.000,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

921000
921100

Прим.од прод.дом.хартија од вредности
Укупно 921000
УКУПНО ПРИХОДИ (динара)

321000

884.660.000,00

Утврђивање резултата пословања
УКУПНО БУЏЕТ 2012.ГОД.

99,32 612.860.116,86

6.079.737,00
890.739.737,00

0,68

0,00

100,00 612.860.116,86
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0,00

20.000,00

0,00

20.000,00

69,28 271.799.883,14
0,00

6.079.737,00

68,80 277.879.620,14
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ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА БУЏЕТА - ПО КОРИСНИЦИМА
Буџет и извршење за 2012. годину
Позиција
1

Kонто;

Oпис позиције

2

3

на дан 30.09.2012.год.

План за 2012

Структ.у

годину

плану у %

4

5

Извршење
6

% изврш.

Остатак за

(6/4)

извршење

7

8

1 СО И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
01

411000 ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ

14.031.000,00

1,58

11.688.017,77

83,30

2.342.982,23

02
03

412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПР.НА ТЕРЕТ ПОСЛОД.

2.512.000,00

0,28

2.091.350,00

83,25

420.650,00

417000 ОДБОРНИЧКИ ДОДАТАК

1.350.000,00

0,15

1.000.226,00

74,09

349.774,00

17.893.000,00

2,01

14.779.593,77

82,60

3.113.406,23

Укупно раздео (позиције 1 - 3)
2 ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
04

411000 ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ

806.495,00

0,09

665.930,98

82,57

140.564,02

05

412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПР.НА ТЕРЕТ ПОСЛОД.

144.242,00

0,02

119.206,00

82,64

25.036,00

950.737,00

0,11

785.136,98

82,58

165.600,02

50.724.000,00

5,69

34.611.002,57

68,23

16.112.997,43

Укупно раздео (позиције 4 - 5)
3 ОПШТИНСКА УПРАВА И КОРИСНИЦИ
06

411000 ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ

07

412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПР.НА ТЕРЕТ ПОСЛОД.

9.437.000,00

1,06

6.318.413,00

66,95

3.118.587,00

08

414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

2.700.000,00

0,30

2.403.162,46

89,01

296.837,54
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09

416000 ЈУБИЛАРНЕ И ДРУГЕ НАГРАДЕ

10

413000 НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

11

421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ

12

422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

13

423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

14

424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

15

425000 ТЕКУЋЕ ПОПР.И ОДРЖ.ОБЈЕК.И ОПРЕМЕ

16

426000 МАТЕРИЈАЛ

17
18
19

482000 ПОРЕЗИ И ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ

20

512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА

38

424000 ТРАНСФЕР РЕГИОН АГЕНЦ.ЗА РАЗВОЈ

39

541000 ПРИБАВЉАЊЕ ЗЕМЉИШТА

41
42
43

463000 ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ

48
74
75

611000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТ.

80

441000 СУБВЕНЦ.КАМАТЕ ПРЕДУЗЕТНИЦИМА
Укупно глава 1 (поз.6-21,38-39 и 74-75)
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,01

0,00

0,00

50.000,00

14.500.000,00

1,63

10.400.195,43

71,73

4.099.804,57

6.000.000,00

0,67

2.891.453,70

48,19

3.108.546,30

18.000.000,00

2,02

11.743.890,79

65,24

6.256.109,21

33.000.000,00

3,70

25.223.908,05

76,44

7.776.091,95

7.500.000,00

0,84

5.592.644,22

74,57

1.907.355,78

18.900.000,00

2,12

5.346.666,66

28,29

13.553.333,34

472000 СТИПЕНДИЈЕ И СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА

8.300.000,00

0,93

4.878.527,76

58,78

3.421.472,24

483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И СУДСКА РЕШЕЊА

7.000.000,00

0,79

6.361.489,10

90,88

638.510,90

20.000,00

0,00

51.010,00

255,05

-31.010,00

5.000.000,00

0,56

2.949.781,07

59,00

2.050.218,93

400.000,00

0,04

300.000,00

75,00

100.000,00

55.000.000,00

6,17

5.232.585,22

9,51

49.767.414,78

472000 ТРЕН.ПОМОЋИ ЗА НОВОРОЂЕНУ ДЕЦУ

3.000.000,00

0,34

420.000,00

14,00

2.580.000,00

423000 ЛОКАЛНИ АКЦ.ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА

3.000.000,00

0,34

0,00

0,00

3.000.000,00

800.000,00

0,09

726.500,00

90,81

73.500,00

472000 ТР.ПОМОЋИ ЗА ИЗБЕГЛА И РАСЕЉ.ЛИЦА

1.200.000,00

0,13

0,00

0,00

1.200.000,00

441000 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА

8.200.000,00

0,92

7.879.438,91

96,09

320.561,09

23.500.000,00

2,64

15.816.509,31

67,30

7.683.490,69

2.000.000,00

0,22

377.706,90

18,89

1.622.293,10

278.231.000,00

31,24

149.524.885,15

43.600.000,00

4,89

36.952.116,61

84,75

6.647.883,39

53,74 128.706.114,85

4. ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ (ВРТИЋ)
22

411000 ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ

23

412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПР.НА ТЕРЕТ ПОСЛОД.

7.800.000,00

0,88

6.620.290,00

84,88

1.179.710,00

24

421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ

2.500.000,00

0,28

2.198.854,21

87,95

301.145,79

25

425000 TEKУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

500.000,00

0,06

0,00

0,00

500.000,00

66

413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ

100.000,00

0,01

70.400,00

70,40

67

414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

800.000,00

0,09

485.208,85

60,65

314.791,15

84

423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

1.000.000,00

0,11

166.400,00

16,64

833.600,00

85

426000 МАТЕРИЈАЛ

1.300.000,00

0,15

605.595,45

46,58

694.404,55

87

511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВ.ОБЈЕКТИ

1.000.000,00

0,11

0,00

0,00

1.000.000,00

58.600.000,00

6,58

47.098.865,12

80,37

11.501.134,88

Укупно глава 2 (поз.22-25, 67, 84-87)
5. КУЛТУРА
27

411000 ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ

8.015.000,00

0,90

7.404.465,59

92,38

610.534,41

28

412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПР.НА ТЕРЕТ ПОСЛОД.

1.440.000,00

0,16

1.326.158,00

92,09

113.842,00

29

421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ

2.500.000,00

0,28

1.738.501,68

69,54

761.498,32

30

422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

400.000,00

0,04

250.086,00

62,52

149.914,00

31

423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

1.000.000,00

0,11

740.638,27

74,06

259.361,73

32

424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

7.200.000,00

0,81

6.861.268,05

95,30

338.731,95

33

425000 ТЕКУЋЕ ПОПР.И ОДРЖ.ОБЈЕК.И ОПРЕМЕ

200.000,00

0,02

79.910,51

39,96

120.089,49

34

426000 МАТЕРИЈАЛ

300.000,00

0,03

192.384,22

64,13

107.615,78

35

414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

36

512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА

37
40

160.000,00

0,02

0,00

0,00

160.000,00

4.400.000,00

0,49

3.790.112,02

86,14

609.887,98

515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

200.000,00

0,02

118.322,97

59,16

81.677,03

511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВ.ОБЈЕКТИ

550.000,00

0,06

168.195,82

30,58

381.804,18
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Укупно глава 3 (поз.27- 37 и 40)

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

26.365.000,00

2,96

22.670.043,13

85,99

3.694.956,87

6. ФОНД ЗА ЗАШТ.И УНАП.ЧОВЕК.ОКОЛИНЕ
90

421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ

40.000.000,00

4,49

35.401.968,40

88,50

4.598.031,60

91

423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

1.500.000,00

0,17

496.897,00

33,13

1.003.103,00

92

424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

4.000.000,00

0,45

1.582.800,00

39,57

2.417.200,00

93

425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВ.

800.000,00

0,09

0,00

0,00

800.000,00

94

426000 МАТЕРИЈАЛ

95

512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА
Укупно глава 4 (поз.90-95)

1.500.000,00

0,17

542.978,20

36,20

957.021,80

12.500.000,00

1,40

6.080.531,21

48,64

6.419.468,79

60.300.000,00

6,77

44.105.174,81

73,14

16.194.825,19

54.000.000,00

6,06

26.885.849,99

49,79

27.114.150,01

54.000.000,00

6,06

26.885.849,99

49,79

27.114.150,01

5.800.000,00

0,65

4.548.336,08

78,42

1.251.663,92

5.800.000,00

0,65

4.548.336,08

78,42

1.251.663,92

7. ОСНОВНО БРАЗОВАЊЕ
44

463000 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Укупно глава 5 (поз.44)
8. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

45

463000 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
Укупно глава 6 (поз.45)
9. ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

46

463000 ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
Укупно глава 7 (поз. 46)

8.000.000,00

0,90

7.828.982,49

97,86

171.017,51

8.000.000,00

0,90

7.828.982,49

97,86

171.017,51

280.000.000,00

31,43

243.525.617,51

86,97

36.474.382,49

10. БУЏЕТСКИ ФОНДОВИ
47

463000 ФОНД ЗА УРЕЂ.ГРАЂЕВ.ЗЕМЉИШТА

50

463000 ФОНД ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ

4.000.000,00

0,45

7.000,00

0,18

3.993.000,00

51

463000 ЗДРАВСТВО - ДОМ ЗДРАВЉА

5.000.000,00

0,56

3.562.668,43

71,25

1.437.331,57

289.000.000,00

32,44

247.095.285,94

85,50

41.904.714,06

Укупно глава 8 (поз.47-51)

11. СУБВЕНЦИЈЕ
97

451000-СУБВ.ЗА П.Д.ЗА УПР.СЛОБ.ЗОНОМ СВ.

10.000.000,00

1,12

192.042,00

1,92

98

451000-СУБВ.ЗА ПРИРОДЊАЧКИ МУЗЕЈ

20.000.000,00

2,25

2.792.836,00

13,96

99

451000. Ј.П. "СПОРТСКО ТУРИСТ.ЦЕНТАР"
Укупно глава 9 (поз. 97-99)

20.000.000,00

2,25

18.279.118,97

91,40

1.720.881,03

50.000.000,00

5,61

21.263.996,97

42,53

28.736.003,03

18.000.000,00

2,02

11.355.000,00

63,08

6.645.000,00

12. ДОТАЦИЈЕ НЕПРОФИТНИМ ОРГАНИЗ.
54

481000 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА СПОРТА

55

481000 ДОТАЦИЈА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА

800.000,00

0,09

577.502,10

72,19

222.497,90

56

481000 ДОТАЦИЈЕ УДРУЖЕЊИМА ОБОЛЕЛИХ

500.000,00

0,06

375.000,00

75,00

125.000,00

57

481000 ДОТАЦИЈЕ ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

500.000,00

0,06

100.000,00

20,00

400.000,00

58

481000 СТАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА ГРАДОВА

100.000,00

0,01

76.261,25

76,26

23.738,75

61

481000 ДОТАЦИЈЕ ЦРВЕНОМ КРСТУ

7.200.000,00

0,81

6.859.357,29

95,27

340.642,71

63

481000 ФИНАНСИРАЊЕ ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА

1.500.000,00

0,17

967.193,82

64,48

532.806,18

28.600.000,00

3,21

20.310.314,46

71,02

8.289.685,54

3.000.000,00

0,34

0,00

0,00

3.000.000,00

Укупно глава 10 (поз.54 - 63)
11. БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
64

СТАЛНА РЕЗЕРВА
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65

ТЕКУЋА РЕЗЕРВА
Укупно глава 11 (поз. 64-65)
УКУПНИ РАСХОДИ ИЗ БУЏЕТА (у дин)

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

10.000.000,00

1,12

0,00

0,00

10.000.000,00

13.000.000,00

1,46

0,00

0,00

13.000.000,00

890.739.737,00

100,00

606.896.464,89

68,13 283.843.272,11

*-*-*-*-*-*
На основу члана 63.Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС" број 73/2010),
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) и Одлуке о буџету општине
Свилајнац за 2012.годину ("Службени гласник општине Свилајнац " број 13/11), Скупштина
општине Свилајнац на седници одржаној дана 27.12.2012.године, донела је
ОДЛУКУ
О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ ЗА 2012.ГОДИНУ ( III РЕБАЛАНС )
Члан 1.
У Одлуци о буџету општине Свилајнац за 2012.годину ("Службени гласник општине Свилајнац "
број 13/11), врше се следеће измене и допуне :
У Члану 1.Општи део – Примања буџета износ од 886.439.200,00 динара замењује се износом од
907.839.200,00 динара , и издаци буџета износ од 918.591.937,00 динара замењује се износом од
939.991.937,00 динара.
Члан 2.
У члану 3. Одлуке о буџету врши се следећа измена и допуна:
Конто прихода
711120-порез на прих.од сам.делатн.
711140-порез на приходе од имовине
711160-порез на приходе осигурања лица
711190-порез на друге приходе
713420-порез на капиталне трансакције
714430-ком.такса за коришћење рекламних
паноа
714510-порез и таксе и накнаде на моторна
возила
714540-накнаде за коришћење добара од
општег интереса
714550-боравишна такса
716110-ком.такса на фирму
733150-текући трансфери од других нивоа
власти
733250-капитални трансфери од других нивоа
власти
741520-накнада за кориш. шумског и
пољопривредног земљишта
742250-такса у корист нивоа општине
841150-примања од продаје земљишта
911450-примања од задуживања
Укупно ефекат:

План пре
ребаланса
10.500.000,00
7.000.000,00
50.000,00
7.000.000,00
11.000.000,00
2.000.000,00

Повећање /
смањење
+ 1.000.000,00
+2.000.000,00
+100.000,00
+3.000.000,00
+2.000.000,00
-2.000.000,00

Износ после
ребаланса
11.500.000,00
9.000.000,00
150.000,00
10.000.000,00
13.000.000,00
0

15.000.000,00

+2.500.000,00

17.500.000,00

22.000.000,00

-5.000.000,00

17.000.000,00

300.000,00
42.000.000,00
217.800.000,00

+100.000,00
-5.000.000,00
+10.000.000,00

400.000,00
37.000.000,00
227.800.000,00

13.000.000,00

-1.000.000,00

12.000.000,00

250.000,00

+200.000,00

450.000,00

22.000.000,00
0
52.000.000,00

+25.000.000,00
+1.000.000,00
-12.500.000,00
21.400.000,00

47.000.000,00
1.000.000,00
39.500.000,00

Члан 3.
У члану 4.Одлуке у делу расхода мењају се следеће буџетске позиције:
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- Раздео 3, Глава 1,Функција 410 – Општинска управа
- Буџетска позиција 6 – Конто 411 –Плате и додаци запослених смањује се за 1.050. 000,00 динара и
гласи 64.511.495,00 динара,
- Буџетска позиција 5 – Конто 412 – Соц.доприн. на терет послодавца смањује се за 350.000,00 динара
и гласи 11.743.242,00 динара
- Буџетска позиција 8 – Конто 414 – Социјална давања повећава се за 1.100.000,00 динара и гласи
3.800.000,00 динара,
- Буџетска позиција 16 – Конто 426 – Материјал смањује се за 10.000.000,00 динара и гласи
8.900.000,00 динара.
- Буџетска позиција 18 – Конто 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова повећава се за
2.000.000,00 динара и гласи 9.000.000,00 динара.
- Буџетска позиција 39 – Конто 541 – Набавка земљишта смањује се за 47.000.000,00 динара и гласи
8.000.000,00 динара.
- Буџетска позиција 42 – Конто 423 – Локални акц.план запошљавања смањује се за 3.000.000,00
динара и гласи 0,00 динара.
- Буџетска позиција 74 – Конто 441 – Отплата домаћих камата повећава се за 1.000. 000,00 динара и
гласи 9.200.000,00 динара.
- Буџетска позиција 75 – Конто 611 – Отплата главнице домаћим кредиторима смањује се за
1.000.000,00 динара и гласи 22.500.000,00 динара.
- Буџетска позиција 80 – Конто 441 – Отплата домаћих камата за предузетнике смањује се за
1.000.000,00 динара и гласи 1.000.000,00 динара.
- Раздео 3, Глава 2,Функција 911 – Друштвена брига о деци мењају се
следеће буџетске позиције:
- Буџетска позиција 22 – Конто 411 –Плате и додаци запослених повећава се за
4.800.000,00 динара и гласи 48.400.000,00 динара,
- Буџетска позиција 23 – Конто 412 – Соц.доприн. на терет послодавца повећава се за 900.000,00
динара и гласи 8.700.000,00 динара
- Буџетска позиција 24 – Конто 421 – Стални трошкови повећава се за 2.500.000,00 динара и гласи
5.000.000,00 динара,
- Буџетска позиција 67– Конто 414 – Социјална давања повећава се за 100.000,00 динара и гласи
900.000,00 динара,
- Буџетска позиција 84 – Конто 423 – Услуге по уговору смањује се за 500.000,00 динара и гласи
500.000,00 динара.
- Буџетска позиција 87 – Конто 511 – Зграде и грађ.објекти смањује се за 1.000.000,00 динара и
гласи 0,0 динара.
- Раздео 3, Глава 3,Функција 820 – Култура мењају се следеће буџетске позиције:
- Буџетска позиција 27 – Конто 411 –Плате и додаци запослених повећава се за
1.800.000,00 динара и гласи 9.815.000,00 динара,
- Буџетска позиција 28 – Конто 412 – Соц.доприн. на терет послодавца повећава се за 400.000,00
динара и гласи 1.840.000,00 динара
- Буџетска позиција 24 – Конто 422 – Трошкови путовања повећава се за 100.000,00 динара и
гласи 500.000,00 динара,
- Буџетска позиција 32– Конто 424 – Специјализоване услуге повећава се за 400. 000,00 динара и
гласи 7.600.000,00 динара,
- Буџетска позиција 35– Конто 414 – Социјална давања смањује се за 100.000,00 динара и гласи
60.000,00 динара,
- Буџетска позиција 36 – Конто 512 – Машине и опрема смањује се за 500.000,00 динара и гласи
3.900.000,00 динара.
- Буџетска позиција 37– Конто 515 – Набавка књига повећава се за 100.000,00 динара и гласи
300.000,00 динара.
- Буџетска позиција 40– Конто 511 – Зграде и грађ.објекти смањује се за 100.000,00 динара и гласи
450.000,00 динара.
- Раздео 3, Глава 4,Функција 560 – Фонд за унапр.човекове околине
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- Буџетска позиција 90 – Конто 421 – Стални трошкови повећава се за 7.000.000,00 динара и гласи
47.000.000,00 динара,
- Буџетска позиција 92 – Конто 424 – Специјализоване услуге смањује се за 1.000. 000,00 динара и
гласи 3.000.000,00 динара,
- Буџетска позиција 93– Конто 425 – Текуће попр.и одржавање смањује се за 500. 000,00 динара и
гласи 300.000,00 динара,
- Буџетска позиција 94 – Конто 426 – Материјал смањује се за 500.000,00 динара и гласи
1.000.000,00 динара.
- Буџетска позиција 95– Конто 512 – Машине и опрема смањује се за 5.000.000,00 динара и гласи
7.500.000,00 динара.
- Раздео 3, Глава 5,Функција 912
- Буџетска позиција 44 –Конто 463 - Основно образовање смањује се за 7.000.000,00 динара и
гласи 47.000.000,00 динара,
- Раздео 3, Глава 6,Функција 920
- Буџетска позиција 45 – Конто 463 – Средње образовање повећава се за 2.000. 000,00 динара и
гласи 7.800.000,00 динара,
- Раздео 3, Глава7,Функција 070
- Буџетска позиција 46 – Конто 463 –Центар за социјални рад повећава се за 2.200. 000,00 динара
и гласи 10.200.000,00 динара,
- Раздео 3, Глава 8
- Буџетска позиција 47 – Функција 620- Конто 463 – фонд за уређ.грађ.земљишта повећава се за
69.000.000,00 динара и гласи 349.000.000,00 динара,
- Буџетска позиција 50 – Функција 482- Конто 463 – фонд за пољопривреду смањује за 3.000.000,00
динара и гласи 1.000.000,00 динара,
- Буџетска позиција 50 – Функција 700- Конто 463 – Здравство –Дом здравља повећава се за
2.700.000,00 динара и гласи 7.700.000,00 динара,
- Раздео 3, Глава 9,функција 810
- Буџетска позиција 99 – Конто 451 – Субвенција за ЈП Спортско –туристички центар Свилајнац
повећава се за 5.000.000,00 динара и гласи 25.000.000,00 динара,
- Раздео 3, Глава 10,функција 110
- Буџетска позиција 54 – Конто 481 –
гласи 16.500.000,00 динара,
- Буџетска позиција 55 – Конто 481 –
гласи 900.000,00 динара,
- Буџетска позиција 61 – Конто 481 –
и гласи 9.700.000,00 динара,
- Буџетска позиција 57 – Конто 481 –
динара и гласи 300.000,00 динара,

Дотације орг.спорта смањује се за 1.500.000,00 динара и
Дотације удр.грађана повећава се за 100.000,00 динара и
Дотације Црвеном крсту повећава се за 2.500. 000,00 динара
Дотације верским организацијама смањује се за 200.000,00
Члан 4.

Предвиђеним изменама утврђеним у члану 2. и 3. ове Одлуке, извршиће се одговарајуће
измене збирова у приходима и расходима буџета по функцијама, главама и разделима буџета у
укупном износу од 12.400.000,00 динара.
Ову Одлуку спровести у плану буџета и плановима корисника и на основу ње извршавати
расходе и издатке.
Остале одредбе одлуке о буџету општине Свилајнац за 2012.годину
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

( "Службени гласник општине Свилајнац " број 13/11), остају непромењене.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се од 01.01.2012.године и
објавити у " Службениом гласнику општине Свилајнац " .
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-50/12-I-2, Дана 27.12.2012.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, др. Ветерине с.р.
*-*-*-*-*-*
На основу члана 41. Статута Општине
Свилајнац („Службени гласник Општине
Свилајнац“, број 2/08 и 12/12) и Одлуке о
буџету Општине Свилајнац за 2013. годину,
Скупштина Општине Свилајнац је на седници
одржаној дана 27.12.2012. године донела
ОДЛУКУ
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА
ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У
ПЧЕЛАРСТВУ КРОЗ СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ
КАМАТЕ ЗА 2013. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом Одлуком уређују се услови и
начини коришћења подстицајних средстава
за набавку опреме у пчеларству кроз
субвенционисање камате и набавке пчелињих
матица за 2013. годину (у даљем тексту:
подстицајна средства).
Члан 2.
Подстицајна средства су планирана
Одлуком о буџету општине Свилајнац за
2013. годину за:
- 30 пчелара субвенција камате на
износ кредита до 200.000,00
динара одобреног на 12 месеци за
набавку опреме у пчеларству и
пакетних ројева
- Куповину квалитетних приплодних
пчелињих матица у износу од 2,5
Еура по матици.
Члан 3.
Право на коришћење подстицајних
средстава по условима из ове одлуке има
физичко лице са територије општине
Свилајнац
– носилац пољопривредног
газдинства ако је:
- уписано
у
Регистар
пољопривредних газдинстава

-

-

власник квалитетних приплодних
пчелињих матица, односно ројева
пчела или је власник приплодних
пчелињих матица, односно ројева
члан пољопривредног газдинства.
да је измирио обавезе по основу
јавних прихода Буџета општине
Свилајнац.

Члан 4.
Захтев за остваривање права на
коришћење подстицајних средстава до
висине камате износ кредита из члана 2. ове
одлуке подноси се надлежном одељењу
Општинске управе општине Свилајнац.
Лице из члана 3. ове одлуке уз захтев
подноси:
- Фотокопију
доказа
да
је
газдинство уписано у Регистар
пољопривредних газдинстава,
- Фотокопију профактуре о набавци
на име подносиоца захтева или
члана
пољопривредног
газдинства,
- Уверење о измиреним обавезама
Захтеви се подносе до 31.03.2013.
године, а одобраваће се склапањем
Уговора до
броја пчелара из члана 2. Одлуке и износа
одобреног Одлуком о буџету општине
Свилајнац.
Члан 5.
Подстицајна
средства
ће
се
уплаћивати на рачуне пословних банака у
зависности од броја одобрених кредита или
на рачун корисника средстава отвореног код
пословне банке у случају куповине пчелињих
матица.
Корисник подстицајних средстава је у
обавези да набавку пчелињих матица
оправда доказом о уплати профактуре у року
од 3 дана од дана пријема средстава, у
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супротном трајно губи право на коришћење
било којих подстицајних средстава од стране
општине Свилајнац.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу
осмог дана од дана објављивања и објавиће
се
у
„Службеном
гласнику
Општине
Свилајнац“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број 06-50/12-I-5 Дана: 27.12.2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др. Ветерине, с.р.
*-*-*-*-*-*
На основу члана 41. Статута општине
Свилајнац
(„Службени гласник Општине
Свилајнац ”, број 2/08 и 12/12) и Одлуке о
буџету општине Свилајнац за 2013. годину,
Скупштина општине Свилајнац је на седници
одржаној дана 27.12.2012. године донела
ОДЛУКУ
О ПОДСТИЦАЊУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ
ПРОИЗВОДЊЕ КРОЗ
СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КАМАТНЕ СТОПЕ
ЗА 2013. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом Одлуком уређују се услови и
начини коришћења подстицајних средстава
за
пољопривредну
производњу
кроз
субвенционисање
каматне
стопе
пољопривредницима за обртна средства у
пољопривреди из 2012. године и за 2013.
годину.
Члан 2.
Подстицајна
средства
кроз
субвенционисање камате су планирана
Одлуком о буџету Општине Свилајнац за
2013. годину, за:
- 100 пољопривредника на износ
кредита до 200.000,00 динара
одобреног на 9 месеци за обртна
средства у пољопривреди
- пољопривреднике који су право
на субвенционисање стекли у
2012. години, који остваре право
на продужење рока враћања
кредита.
Члан 3.
Право на коришћење подстицајних
средстава по условима из ове одлуке има
физичко лице са територије општине

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

Свилајнац
–
носилац
пољопривредног
газдинства ако је:
- уписано
у
Регистар
пољопривредних газдинстава
да је измирио обавезе по основу
јавних прихода Буџета општине
Свилајнац.
Члан 4.
Захтев за остваривање права на
коришћење подстицајних средстава до
висине камате на износ кредита из члана 2.
ове одлуке подноси се надлежном одељењу
Општинске управе Општине Свилајнац.
Лице из члана 3. Ове одлуке уз захтев
подноси:
- Фотокопију
доказа
да
је
газдинство уписано у Регистар
пољопривредних газдинстава,
- Уверење о измиреним обавезама.
Захтеви се подносе до
године, а одобраваће се
Уговора до
броја пољопривредника и износа
Одлуке, одобреног Одлуком
општине Свилајнац.

31.03.2013.
склапањем
из члана 2.
о буџету

Члан 5.
Подстицајна
средства
ће
се
уплаћивати на рачуне пословних банака у
зависности од броја кредита чији се рок за
враћање
продужава
и
новоодобрених
кредита.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу
осмог дана од дана објављивања и објавиће
се
у
„Службеном
гласнику
Општине
Свилајнац“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број: 06-50/12-I-6 Дана: 27.12.2012. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине
*-*-*-*-*-*
На основу члана 41. Статута општине
Свилајнац
(„Службени гласник Општине
Свилајнац ”, број 2/08 и 12/12) и Одлуке о
буџету општине Свилајнац за 2013. годину,
Скупштина општине Свилајнац је на седници
одржаној дана 27.12.2012. године донела
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ОДЛУКУ
О ПОДСТИЦАЊУ ПРЕДУЗЕТНИШТВА КРОЗ
СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КАМАТНЕ СТОПЕ ЗА
2013. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом Одлуком уређују се услови и
начини коришћења подстицајних средстава
за предузетнике за обртна средства за развој
предузетништва.
Члан 2.
Подстицајна
средства
кроз
субвенционисање камате су планирана
Одлуком о буџету општине Свилајнац за
2013. годину за:
- 50 предузетника на износ кредита
до 200.000,00 динара одобреног
на 12 месеци, за обртна средства
у предузетништву.
Члан 3.
Право на коришћење подстицајних
средстава по условима из ове одлуке има
физичко лице ако је:
- уписано у Регистар код Агенције
за
привредне
регистре,
са
седиштем на територији општине
Свилајнац,
- да делатност искључиво обавља
на територији општине Свилајнац,
- да је измирио обавезе по основу
јавних прихода Буџета општине
Свилајнац.
Члан 4.
Захтев за остваривање права на
коришћење подстицајних средстава до
висине камате на износ кредита из члана 2.
ове одлуке подноси се надлежном одељењу
Општинске управе општине Свилајнац.
Лице из члана 3. ове одлуке уз захтев
подноси:
- фотокопију доказа о
упису у
Регистар,
- уверење o измиреним обавезама
Захтеви се подносе до 31.03.2013.
године, а одобраваће се склапањем
Уговора до
броја предузетника из члана 2. Одлуке, и
износа одобреног Одлуком о буџету Општине
Свилајнац за 2013. годину.
Члан 5.
Подстицајна
средства
ће
се
уплаћивати на рачуне пословних банака у
зависности од броја одобрених кредита.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу
осмог дана од дана објављивања и објавиће
се
у
„Службеном
гласнику
Општине
Свилајнац“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број: 06-50/12-I-7 Дана: 27.12.2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине,с.р.
*-*-*-*-*-*
На основу члана 41. Статута Општине
Свилајнац
(„Службени гласник Општине
Свилајнац ”, број 2/08 и 12/12) и Одлуке о
буџету Општине Свилајнац за 2013. годину,
Скупштина Општине Свилајнац је на седници
одржаној дана 27.12.2012. године донела
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ
СТУДЕНТИМА У 2013. ГОДИНИ
Члан 1.
Овом Одлуком уређују се услови и
начини
исплате
једнократне
помоћи
студентима
са
територије
Општине
Свилајнац.
Члан 2.
Право на исплату једнократне помоћи
студентима имају студенти свих факултета
чија је просечна оцена у претходној години
или годинама 9,00 и више.
Једнократна исплата ће се вршити у
износу од 50.000,00 динара на текуће рачуне
студената.
Члан 3.
Право на исплату имају сви студенти
који
поднесу
захтев
Начелнику
општинске
управе за исплату до 30.06.2013. године и уз
захтев поднесу и фотокопију индекса којом се
доказује просечна оцена.
Право на исплату ће се утврђивати
Решењем Начелника општинске управе.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу
осмог дана од дана објављивања и објавиће
се
у
„Службеном
гласнику
Општине
Свилајнац“.

38 Број 16 – Свилајнац 31. децембар 2012

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број: 06-50/12-I-8 Дана:27.12.2012. године

-

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

-

*-*-*-*-*-*
На основу члана 41. Статута Општине
Свилајнац
(„Службени гласник Општине
Свилајнац ”, број 2/08 и 12/12) и Одлуке о
буџету Општине Свилајнац за 2013. годину,
Скупштина Општине Свилајнац је на седници
одржаној дана 27.12.2012. године донела
ОДЛУКУ
О ЈЕДНОКРАТНОЈ ИСПЛАТИ ЗА СВАКО
РОЂЕНО ДЕТЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ У 2013.
ГОДИНИ
Члан 1.
Овом Одлуком уређују се услови
једнократне исплате родитељима за свако
рођено дете у 2013. години.
Једнократна исплата ће се вршити у
износу од 20.000,00 динара.
Члан 2.
Право на исплату има један од
родитеља који:
- има пребивалиште или боравиште
на територији Општине Свилајнац
закључно са 31.12.2012. године
- поднесе
захтев
за
исплату
најкасније у року од 3 месеца од
дана рођења детета, а
почев од 01.01.2013. године.
Право на исплату ће се утврђивати
Решењем.
Члан 3.
Захтев за остваривање права на
једнократну исплату подноси се Одељењу за
буџет и финансије.
Уз захтев се прилаже:
- Фотокопија (оверена) извода из
матичне књиге рођених за дете за
које се тражи накнада,
- Фотокопија (оверена) личне карте
родитеља,
- Фотокопија (оверена) Извода из
матичне књиге венчаних,
- Фотокопија (оверена) пријаве
пребивалишта
подносиоца
захтева,

Фотокопија (оверена) пријаве
пребивалишта
за
ванбрачног
партнера или фотокопија личне
карте,
Фотокопија (оверена) пријаве
пребивалишта за дете.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осам дана
од дана објављивања и објавиће се у
„Службеном гласнику Општине Свилајнац“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број: 06-50/12-I-9 Дана: 27.12.2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р.
*-*-*-*-*-*
На основу
члана 92. Закона о
буџетском систему (''Службени гласник РС''
број 54/09, 73/10, 101/10, 101/2011 и
93/2012) и члана 41. Статута општине
Свилајнац (''Службени гласник општине
Свилајнац'' број 2/08 и 12/12), Скупштина
општине Свилајнац, на седници одржаној
дана 27.12.2012. године, донела је
О Д Л У КУ
Да се ангажује екстерна ревизија за
ревизију Завршног рачуна буџета општине
Свилајнац за 2012.годину, од стране лица
које испуњава услове за обављање послова
ревизије финансијских извештаја прописане
законом којим се уређује рачуноводство и
ревизија, уз претходну сагласност Државне
ревизорске институције.
Финансирање послова и активности
везаних за екстерну ревизију обезбеђује се
Одлуком о буџету Општине Свилајнац за
2013. годину, по спроведеном поступку у
складу са Законом о јавним набавкама.
Ова Одлука приложиће се уз Одлуку о
Завршном рачуну буџета за 2012. годину и
чиниће њен саставни део.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број: 06-50/12-I-10 Дана: 27.12.2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р.
*-*-*-*-*-*
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На основу члана 32. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник РС",
број 129/07), члана 6. 7. и 8. Закона о
финансирању
локалне
самоуправе
("Службени гласник РС", број 47/11, 93/12),
члана 11. Закона о порезима на имовину
(„Службени гласник РС“, број 26/01...78/11),
Скупштина општине Свилајнац, на седници
одржаној 27.12.2012. године, донела је
ОДЛУКУ
О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
И НАЧИНУ НАПЛАТЕ ПОРЕЗА У
2013.ГОДИНИ
Члан 1.
Стопе пореза на имовину износе:
1) на права на непокретности пореског
обвезника који води пословне књиге 0,40%
2) на права на земљишту код обвезника
који не води пословне књиге – до
0,30%
3) на права на непокретности пореског
обвезника који не воде пословне
књиге, осим на земљишту:
На пореску основицу
до 10.000.000 динара
од 10.000.000 до 25.000.000. динара

од 25.000.000 до 50.000.000 динара

преко 50.000.000 динара

Плаћа се на име
пореза
до 0,40 %
порез из подтачке
(1) + до 0,6% на
износ преко
10.000.000 динара
порез из подтачке
(2) + до 1,0% на
износ преко
25.000.000 динара
порез из подтачке
(3) + до 2,00% на
износ преко
50.000.000 динара

Члан 2.
У погледу предмета опорезивања,
пореских обвезника, основица, настанка
пореске обавезе, пореско ослобађање,
пореског кредита и друго, примењују се
одредбе Закона о порезу на имовину
("Службени гласник РС", број 26/01...78/11).
Члан 3.
Поступак утврђивања, наплате и
контроле пореза на имовину, осим пореза на
пренос апсолутних права, пореза на наслеђе
и поклоне, вршиће Одељење за буџет и
финансије у оквиру Одсека за пореске
послове по процедурама Закона о пореском
поступку
и
пореској
администрацији
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("Службени гласник РС", број 80/02...93/12) и
Закона о порезима на имовину.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Свилајнац“ а примењиваће се од 01.
01. 2013. године.
Ступањем на снагу ове Одлуке
престаје да важи Одлука о висини стопе
пореза на имовину
("Службени гласник
општине Свилајнац", број 13/11)
Члан 5.
Ова Одлука ће се објавити
„Службеном гласнику општине Свилајнац“.

у

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број: 06-50/12-I-12 Дана: 27.12.2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине
*-*-*-*-*
На основу члана 92, 93. став 4. и 220.
Закона о планирању и изградњи („Службени
гласник РС“, број 72/2009, 81/2009, 64/2010 и
24/2011) и члана 41. став 1. тачка 3. Статута
општине Свилајнац (''Службени гласник
општине Свилајнац'', број 2/08 и 12/12),
Скупштина општине Свилајнац на седници
одржаној 27.12.2012. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О КРИТЕРИЈУМИМА И
МЕРИЛИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА
УРЕЂИВАЊЕ И НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
I.ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
У
Одлуци
о
критеријумима
и
мерилима за утврђивање накнаде за
уређивање и накнаде за коришћење
грађевинског
земљишта
на
територији
општине Свилајнац („Службени гласник
општине Свилајнац“ број 22/10, 25/10, 28/10,
6/11, 13/11 и 14/12), после члана 6. додаје
се члан 6а који гласи:
„Територија општине Свилајнац се
према степену уређености грађевинског
земљишта
(изграћен
приступни
пут,
електромрежа,
обезбеђено
снабдевање
водом и обезбеђени други посебни услови),
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дели на три просторне јединице, за потребе
обрачуна
накнаде
за
коришћење
грађевинског земљишта:
ПРВА ЗОНА:
Граница
прве
зоне
креће
колосеком
железничке пруге од улице Димитрија Катића
до улице која излази на Високог Стевана,
даље северозападном границом катастарске
парцеле бр. 4607/1, наставља границом
катастарске парцеле 4606 и и делом
катастарске парцеле 4603, прелази реку
Ресаву до улице Бранка Ћопића. Линија
границе наставља улицама Видовданска,
Чегарска,
Моравском
до
Јабланичке,
Јабланичком до улице Десанке Максимовић,
даље истом до Цара Душана а истом од улице
Десанке Максимовић до улице Јована
Дучића, улицом Јована Дучића, Кнеза
Лазара, Мишарском, Димитрија Туцовића,
Милосава Здравковића – Ресавца, Војводе
Путника
обухватајући
насеље
Старо
Вашариште и Димитрија Катића све до
Врачарске.
Даље
граница
наставља
Врачарском обухватајући насеље Врачар са
улицама Милунке Савић, Милоја Јовановића,
Светог Ћирила и Методија и Генерала
Тренијеа, наставља југоисточном границом
катастарске парцеле бр.6156/2, прелази реку
Ресаву и улицом Димитрија Катића све до
колосека железничке пруге. Све катастарске
парцеле које се ослањају на наведене улице
обухваћене су другом зоном;
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ДРУГА ЗОНА:
Друга зона обухвата све катастарске парцеле
које се налазе у границама Генералног плана
„Свилајнац 2020“, а које нису обухваћене
првом зоном.
Другој зони припадају и делови катастарских
општина
Луковица,
Дубље,
Црквенац,
Кушиљево, Грабовац, Радошин, Војска,
Мачевац, Тропоње, Суботица и Роанда, а
који нису обухваћени Генералним планом
„Свилајнац 2020“.
ТРЕЋА ЗОНА:
Трећу зону чине следећа насеља односно
катастарске општине: Бобово, Седларе,
Гложане, Бресје,
Врлане,
Купиновац,
Роћевац, Ђуринац, Проштинац и Дубница.“
Члан 2.
Члан
24.
Одлуке
Одлуке
о
критеријумима и мерилима за утврђивање
накнаде за уређивање и накнаде за
коришћење грађевинског земљишта на
територији општине Свилајнац, мења се и
гласи:
„Висина накнаде за коришћење
грађевинског земљишта по 1 m2, одређује се
на годишњем нивоу у зависности од зоне у
којој се налази и намене објекта:

Намена објекта
I
Индивидуални стамбени објекти и
стамбене јединице у објектима
колективног становања
ОБЈЕКТИ КОМЕРЦИЈАЛНЕ И
ПРОИЗВОДНЕ ДЕЛАТНОСТИ до
20.000m²
ОБЈЕКТИ КОМЕРЦИЈАЛНЕ И
ПРОИЗВОДНЕ ДЕЛАТНОСТИ преко
20.000m²
ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ
НЕИЗГРАЂЕНО ГРАЂЕВИНСКО
ЗЕМЉИШТЕ
до 200.000m²
НЕИЗГРАЂЕНО ГРАЂЕВИНСКО
ЗЕМЉИШТЕ
преко 200.000m²
Објекти подземних и надземних
инсталација (електро, ТТ мрежа,
железничких
саобраћајница
и
гасоводна мрежа)
Објекти у индустријској зони
''Велико
поље''
и
старој
индустријској зони Свилајнца

Зона
II

III

15 дин/m2

13
дин /m2

10 дин/m2

19
дин /m2

15
дин /m2

10 дин/m2

250
дин /m2

250
дин /m2

250
дин /m2

9
дин /m2

7
дин /m2

4
дин/m2

10
дин /m2

8
дин /m2

5 дин/m2

130
дин /m2

130
дин /m2

130
дин /m2

38 дин/м

38 дин/м

38 дин/м

105 дин

105 дин

105 дин
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Неизграђено
грађевинско
земљиште у индустријској зони
''Велико
поље''
и
старој
индустијској зони Свилајнца
Водопривредни објекти

Напомена:
Накнада
за
коришћење
грађевинског земљишта за објекте подземних
и надземних инсталација плаћа се по дужном
метру.
Напомена:
Неизграђеним
грађевинским
земљиштем у другој и трећој зони сматра се
пет
ари
земљишта
које
представља
земљиште за редовну употребу објеката.
Члан 3.
Члан 25. Одлуке мења се и гласи:
„Одељење за буџет и финансије,
решењем задужује кориснике грађевинског
земљишта, накнадом за коришћење истог, на
основу постојећих и нових података у складу
са Законом о пореском поступку и пореској
администрацији.
Накнада се плаћа квартално у
роковима предвиђеним за плаћање пореза на
имовину, сходно Закону о порезима на
имовину.
У погледу утврђивања накнаде за
коришћење
грађевинског
земљишта,
обрачуна, рокова, наплате, обрачуна камате,
застарелости и осталог примењују се одредбе
Закона о пореском поступку и пореској
администрацији.
Обвезници
накнаде
који су власници бесправно изграђених
објеката, који исте не легализују у законски
прописаном року за легализацију истих,
накнаду
за
коришћење
грађевинског
земљишта плаћаће у двоструком износу.
Утврђивање накнаде за коришћење
грађевинског земљишта за објекте подземних
и надземних инсталација се врши на основу
података
из
Службе
за
катастар
непокретности, података којима располаже
организација која се бави уређивањем
грађевинског
земљишта
на
територији
општине Свилајнац, Одељења за урбанизам,
изградњу, комуналне и имовинско-правне
послове и других података доступних
одељењу
надлежног
за
утврђивање,
контролу и наплату накнаде.“
Члан 4.
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52дин

52дин

52дин

25 дин/м2

25 дин/м2

25 дин/м2

Остале
одредбе
Одлуке
о
критеријумима и мерилима за утврђивање
накнаде за уређивање и накнаде за
коришћење грађевинског земљишта на
територији општине Свилајнац („Службени
гласник општине Свилајнац“ број 22/10,
25/10, 28/10, 6/11, 13/11 и 14/12), остају
непромењене.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу у року од
осам дана од дана објављивања у Службеном
гласнику општине Свилајнац, а примењиваће
се од 01.01.2013. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-50/12-I-13, Дана: 27.12.2012.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, 47/11 и 93/12), 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 и
12/12), Скупштина општине Свилајнац, на
седници одржаној дана 27.12.2012. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ОПШТИНСКИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
Члан 1.
Овом Одлуком уводе се локалне
комуналне таксе (у даљем тексту: комуналне
таксе)
које
плаћају
правна
лица,
предузетници и физичка лица за коришћење
права, предмета и услуга на територији
општине Свилајнац, и утврђују се висине,
олакшице, рокови, начин плаћања и
контрола спровођења ове Одлуке.
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Члан 2.
Обвезник плаћања комуналне таксе
по овој Одлуци јесте корисник права,
предмета и услуга за чије је коришћење
прописано плаћање комуналне таксе (правна
лица, предузетници и физичка лица).
Члан 3.
Таксена
обавеза
настаје
даном
почетка коришћења права, предмета или
услуга за чије је коришћење прописано
плаћање комуналне таксе.
Таксена обавеза траје док траје
коришћење права, предмета и услуга.
Члан 4.
Kомуналне таксе по овој Одлуци
утврђује и наплаћује Општинска управа
општине Свилајнац.
Члан 5.
Локалне комуналне таксе не плаћају:
1.
2.
3.
4.
5.

државни органи и организације,
органи територијалне аутономије,
јединице локалне самоуправе,
месне заједнице и
хуманитарне организације.
Члан 6.
Локалне комуналне таксе уводе се за:

1. коришћење простора на јавним
површинама или испред пословних
просторија у пословне сврхе, осим
ради продаје штампе књига и других
публикација, производа старих и
уметничких
заната
и
домаће
радиности,
2. држање средстава за игру («забавне
игре»),
3. коришћење слободних површина за
кампове, постављање шатора или
других
објеката за
привремено
коришћење,
4. истицање фирме на пословном
простору,
5. коришћење
рекламних
паноа,
укључујући и истицање и исписивање
фирме ван пословног простора на
објектима
и
просторима
који
припадају
општини
(коловози,
тротоари, зелене површине, бандере
и сл.),
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6. држање
моторних,
друмских
и
прикључних
возила,
осим
пољопривредних возила и машина,
7. заузеће
јавних
површина
грађевинским и другим материјалом,
као и извођење грађевинских радова.
Таксе уведене овом Одлуком плаћају се у
износу, на начин и у роковима одређеним
таксеном тарифом која чини саставни део ове
Одлуке.
Члан 7.
Обвезник комуналне таксе је дужан
да пре коришћења права, предмета или
услуга за чије је коришћење предвиђено
плаћање комуналне таксе прибави решење
надлежног органа.
Члан 8.
Таксени обвезници су дужни да
податке о коришћењу права, предмета или
услуга које производе таксене обавезе по
одредбама ове Одлуке, пријаве надлежним
одељењима Општинске управе најкасније 8
дана пре почетка коришћења права,
предмета или услуга, уколико таксеном
тарифом није другачије одређено.
Обвезник комуналне таксе дужан је
да сваку насталу промену пријави надлежном
органу у року прописаном овом Одлуком, а
најкасније у року од 8 дана
од дана настанка промене.
Када се таксе плаћају по зонама,
територија општине Свилајнац дели се на три
просторне јединице које се поклапају са
зонама из Одлуке о критеријумима и
мерилима за утврђивање накнаде за
уређивање и накнаде за коришћење
грађевинског
земљишта
на
територији
општине Свилајнац.
Члан 9.
Уплата прихода од комуналних такси
врши се на одговарајуће уплатне рачуне код
Управе за трезор прописане Правилником о
условима и начину вођења рачуна за уплату
јавних прихода и распореду средстава са тих
рачуна.
У
погледу
начина
утврђивања
локалне комуналне таксе, обрачуна, наплате,
застарелости, рокова за плаћање и осталог
што није посебно предвиђено одредбама ове
Одлуке, сходно се примењују одредбе
Закона о пореском поступку и пореској
администрацији.
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Члан 10.
Комуналне
Одлуком изворни
буџета.

таксе утврђене овом
су приход општинског
Члан 11.

Надлежни
општински
орган
за
утврђивање, наплату и контролу комуналне
таксе је Одељење за буџет и финансије –
Одсек локалне пореске администрације.
Члан 12.
Обвезници комуналне таске која се
плаћа у годишњем износу дужни су
да
поднесу пријаву за утврђивање обавезе по
основу комуналне таксе надлежном Одељењу
најкасније до 15. марта у години за коју се
врши утврђивање таксе, односно у року од
15. дана од дана коришћења права, предмета
и услуга за које је уведена комунална такса.
Обвезник комуналне таксе дужан је
да сваку насталу промену пријави надлежном
Одељењу
општинске
управе
општине
Свилајнац у року од 15 дана од дана настанка
промене.
У случају да обвезник не поднесе
пореску пријаву у року утврђеном овим
чланом надлежно Одељење ће донети
решење на основу података надлежних
органа који врше упис у регистар.
Образац пријаве за утврђивање
обавезе плаћања комуналне таксе утврдиће
надлежно
одељење
општинске
управе
општине Свилајнац.
Члан 13.
Новчаном казном од 5.000,00 динара
до 200.000,00 динара казниће се за прекршај
правно лице а новчаном казном у износу од
2.500,00 динара до 100.000,00 динара
казниће се предузетник, ако не поднесу
пријаву за утврђивање таксене обавезе.
За прекршај из става 1. овог члана
казниће се прекршајном казном у износу од
500,00 до 3.000,00 динара одговорно лице
запослено код правног лица, као и физичко
лице које не поднесе пријаву у складу са
ставом 1. овог члана.
Члан 14.
Даном ступања на снагу ове Одлуке,
престаје да важи Одлука о општинским
комуналним таксама («Службени гласник
општине Свилајнац», број 15/09).

Члан 15.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у «Службеном гласнику
општине Свилајнац», а примењиваће се од
01.01.2013. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-50/12-I-14, Дана:27.12.2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р.
*-*-*-*-*-*
ТАРИФА КОМУНАЛНИХ ТАКСИ ОПШТИНЕ
Тарифни број 1.
За коришћење простора на јавним
површинама или испред пословних
просторија у пословне сврхе плаћа се по
једном апарату или уређају, односно тезги:
-отворене и покривене тезге (столови
на којима се продаје роба) плаћа се дневно
200,00 динара;
-апарати за продају сладоледа,
кремова, кокица, мекика и слично плаћа се
годишње 4.000,00 динара;
- уређаји за печење (грил, роштиљ,
мангала и слично) плаћа се годишње
10.000,00 динара;
-за коришћење простора од стране
угоститеља испред угоститељских објеката,
самосталних угоститељских радњи,
посластичарница и слично плаћа се месечно
по m² 300,00 динара.
За коришћење простора на јавним
површинама за остале случајеве (забавни
паркови, циркуси и други објекти за забавне
игре, столови за продају игара на срећу,
излагање разноврсне робе испред пословних
просторија) плаћа се дневно по m2 10,00
динара.
НАПОМЕНА:
1. Комунална такса (у даљем
тексту:такса) по овом Тарифном броју плаћа
се по пријему решења о одобрењу за
заузимање јавне површине од стране
надлежног одељења Општинске управе.
2. Утврђивање, наплату и контролу
таксе на фирму по овом тарифном броју
вршиће Одељење за буџет и финансије, по
процедурама из Закона о пореском
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поступку и пореској администрацији (Сл.
гласник РС број 80/02,84/02, 23/03, 70/03,
55/04, 61/07, 20/09, 72/09 – др. закон,
53/10, 101/11, 2/12 и 93/12).
3.Такса се плаћа сразмерно времену
коришћења права о чему таксени обвезник
обавештава надлежни општински орган
приликом подношења захтева за привремено
заузећа дела јавне површине.
4. Такса по овом Тарифном броју се
плаћа у року од 15 дана од дана пријема
решења Одељења за буџет и финансије.
Тарифни број 2.
За држање средстава за игру (
"забавне игре") утврђује се такса дневно и
то:
-зa држање апарата и средстава за
игру без новчаних добитака и то: симулатора,
видео-аутомата, флипера, пикада, билијара и
других сличних игара по једном апарату
30,00 динара
НАПОМЕНА:
1.Таксу из овог тарифног броја плаћа
корисник простора у коме се држе средства
за игру.
2.Таксу плаћа корисник до 15- ог у
месецу за претходни месец.
Тарифни број 3.
За
истицање
фирме
на
пословним
просторијама, утврђује се такса на годишњем
нивоу у
зависности
од
регистроване
претежне делатности обвезника, односно
према делатности обвезника за чије се
обављање се издаје одобрење односно
сертификат надлежног органа, а која није
регистрована као претежна делатност,
величине правног лица у смислу закона којим
се уређује рачуноводство, годишњег прихода.
I
За правна лица и предузетнике, који
обављају делатности и то:
- Банкарства
- Осугурања имовине и лица
- Производње и трговине нафтом и
дериватима нафте
- Производње и трговине на велико
дуванским производима
- Производње цемента
- Поштанских, мобилних и телефонских
услуга
- Електропривреде
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Казина,
коцкарница,
кладионица,
бинго сала и пружања коцкарских
услуга
- Ноћних барова и дискотека
Такса се утврђује у годишњем износу од
10 просечних зарада.
-

II Предузетници и правна лица која су према
закону којим се уређује рачуноводство
разврстана у мала правна лица - осим
предузетника и правних лица која обављају
делатности из одељка I, а имају годишњи
приход до 50.000.000 динара, не плаћају
локалну комуналну таксу за истицање фирме
на пословном простору.
III
Правна лица која су према закону
којим се уређује рачуноводство разврстана у
средња правна лица, као и предузетници и
мала правна лица која имају годишњи приход
преко 50.000.000 динара (осим предузетника
и правних лица која обављају делатности из
одељка I, фирмарину плаћају на годишњем
нивоу у износу од 2 просечне зараде.
IV
Правна лица која су према закону којим
се уређује рачуноводство разврстана у
велика правна лица (осим правних лица која
обављају
делатности
из
одељка
I),
фирмарину плаћају на годишњем нивоу од 3
просечне зараде.
Под просечном зарадом, у смислу ст.
1, 3 и 4. овог тарифног броја, сматра се
просечна зарада по запосленом остварена на
територији општине у периоду јануар - август
године која претходи години за коју се
утврђује такса за истицање фирме, према
подацима републичког органа надлежног за
послове статистике.
V
Правна лица и предузетници са
седиштем у општини Свилајнац, а обвезници
су у смислу одељака 1, 3 и 4 , који обављају
своју делатност у пословним јединицама или
продајним објектима ван седишта, као и
правна лица и предузетници који немају
седиште на територији општине Свилајнац, за
сваку своју пословну јединицу или продајни
објекат такса се умањује за 50%.
НАПОМЕНА:
1.Под
истакнутом
фирмом
подразумева се сваки истакнути назив или
име које упућује на то да правно лице или
физичко лице обавља одрежену делатност.
Ако се на једном пословном објекту
налази више истакнутих фирми истог
обвезника, такса се плаћа само за једну
фирму.
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2.Уколико се фирма истакне у току
године такса по овом тарифном броју се
утврђује сразмерно времену за које је
фирма била истакнута.
3.За време трајања привремене
одјаве делатности, обавезник таксе не
плаћа таксу по овом тарифном броју.
4.Утврђивање, наплату и контролу
таксе на фирму по овом тарифном броју
вршиће Одељење за буџет и финансије, по
процедурама из Закона о пореском
поступку и пореској администрацији.
5.Обвезник плаћања комуналне таксе
по овом тарифном броју, може бити
ослобођен за одређени период који не
може бити дужи од 3 календарске године,
за део или целокупан износ таксе,
подношењем захтева са образложењем
Општинском већу општине Свилајнац.
6. Комунална такса по овом тарифном
броју плаћа се месечно до 15-ог у месецу за
претходни месец
Тарифни број 4.
Локална
комунална
такса
за
коришћење рекламних паноа, укључујући и
истицање и исписивање фирме ван пословног
простора на објектима и просторима који
припадају јединици локалне самоуправе
(коловози, тротоари, зелене површине,
бандере и сл.) на годишњем нивоу за правна
лица и предузетнике не може бити већа од
20% одговарајућих износа фирмарина,
зависно од тога да ли су разврстани у велика,
средња и мала правна лица и предузетнике и
зависно од делатности које обављају.
Предузетници и мала правна лица
(осим предузетника и правних лица која
обављају делатности: банкарства; осигурања
имовине и лица; производње и трговине
нафтом и дериватима нафте; производње и
трговине на велико дуванским производима;
производње цемента; поштанских, мобилних
и телефонских услуга; електропривреде;
казина, коцкарница, кладионица, бинго сала
и пружања коцкарских услуга и ноћних
барова и дискотека), а имају годишњи приход
до 50.000.000 динара, не плаћају локалну
комуналну таксу из става 1. овог члана.
НАПОМЕНА:
Утврђивање, наплату и контролу
таксе на фирму по овом тарифном броју
вршиће Одељење за буџет и финансије, по
процедурама из Закона о пореском поступку
и пореској администрацији (Сл. гласник РС
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број 80/02,84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/07,
20/09, 72/09 – др. закон, 53/10, 101/11, 2/12
и 93/12).
Тарифни број 5.
Износ локалне комуналне таксе за
држање моторних друмских и прикључних
возила, осим пољопривредних возила и
машина, која се плаћа приликом регистрације
возила утврђује се у следећим највишим
износима:
1) за теретна возила:
- за камионе до 2 т носивости 1.500 динара,
- за камионе од 2 т до 5 т носивости 2.000
динара,
- за камионе од 5 т до 12 т носивости 3.500
динара,
- за камионе преко 12 т носивости 5.000
динара;
2) за теретне и радне приколице (за путничке
аутомобиле) 500 динара;
3) за путничка возила:
- до 1.150 цм3 500 динара,
- преко 1.150 цм3 до 1.300 цм3 1.000
динара,
- преко 1.300 цм3 до 1.600 цм3 1.500
динара,
- преко 1.600 цм3 до 2.000 цм3 2.000
динара,
- преко 2.000 цм3 до 3.000 цм3 3.000
динара,
- преко 3.000 цм3 5.000 динара;
4) за мотоцикле:
- до 125 цм3 400 динара,
- преко 125 цм3 до 250 цм3 600 динара,
- преко 250 цм3 до 500 цм3 1.000 динара,
- преко 500 цм3 до 1.200 цм3 1.200 динара,
- преко 1.200 цм3 1.500 динара;
5) за аутобусе и комби бусеве у износу од 50
динара по регистрованом седишту;
6) за прикључна возила: теретне приколице,
полуприколице и специјалне теретне
приколице за превоз одређених врста терета:
- 1 т носивости 400 динара,
- од 1 т до 5 т носивости
700 динара,
- од 5 т до 10 т носивости 950 динара,
- од 10 т до 12 т носивости
1.300 динара,
- носивости преко 12 т
2.000 динара;
7) за вучна возила (тегљаче):
- чија је снага мотора до 66 киловата
1.500
динара,
- чија је снага мотора од 66 - 96 киловата
2.000 динара,
- чија је снага мотора од 96 - 132 киловата
2.500 динара,
- чија је снага мотора од 132 - 177 киловата
3.000 динара,
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- чија је снага мотора преко 177 киловата
4.000 динара;
8) за радна возила, специјална адаптирана
возила за превоз реквизита за путујуће
забаве, радње и атестирана специјализована
возила за превоз пчела у износу од 1.000
динара.
Највиши износи локалне комуналне
таксе из става 1. овог члана усклађују се
годишње,
са
годишњим
индексом
потрошачких
цена,
који
објављује
републички орган надлежан за послове
статистике, при чему се заокруживање врши
тако што се износ до пет динара не узима у
обзир, а износ преко пет динара заокружује
на десет динара.
Приликом
усклађивања
највиших
износа локалне комуналне таксе, у складу са
ставом 2. овог члана, основице за
усклађивање
су
последњи
објављени
усклађени
највиши
износи
локалне
комуналне таксе.
Тарифни број 6.
За коришћење простора на јавним
површина ради извођења грађевинских
радова, раскопавање јавних површина и
слично, плаћа се комунална такса по захтеву
инвеститора или извођача радова, и то:
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постављања грађевинских скела, инвеститор
или извођач радова плаћа комуналну таксу
дневно по 1 m² заузете површине у износу од
10,00 динара.
4. Уколико захтев поднесе правно
лице плаћа се износ од 50% увећан од
износа утврђеног под тач.1. и 2.
5. При извођењу радова од општег
интереса
који
изискују
раскопавање
коловоза, тротоара и других јавних површина
(Телеком,
Електродистрибуција
и
др.
организације) плаћа се по дужном метру
раскопане јавне површине 10% износа
утврђеног у тачки 2.
НАПОМЕНА:
1.Такса из тачке 1. и 2. ове тарифе
увећава се за 100% уколико се дозвољени
рок за заузимање и раскопавање продужи.
2.Таксу по овој тарифи плаћа
инвеститор од дана почетка до краја
коришћења јавне површине.
3.Коришћење односно раскопавање
јавне површине не може отпочети пре
добијања дозволе од надлежног општинског
органа.
*-*-*-*-*-*

1. При изградњи зграде
за
лагеровање
грађевинског
и
другог
материјала, плаћа се комунална такса дневно
по 1 m2 заузете површине:
- у првој и другој зони до 60 дана
60,00 динара
- у првој и другој зони преко 60 дана
- у трећој

На основу 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 и 12/12), Скупштина
општине Свилајнац, на седници одржаној
дана 27.12.2012.године, донела је

2.
При
извођењу
радова
на
стамбеним, пословним и стамбено пословним
објектима
који
изискују
раскопавања
коловоза, тротоара и других зелених јавних
површина, инвеститор или извођач радова
плаћа комуналну таксу по m' дневно, и то:

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ
О ОДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ И УРЕЂЕЊУ И
ЗАШТИТИ КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

а) ако се раскопавање врши у
периоду од 1.априла до 30.септембра:
- у првој и другој зони,
- у трећој зони
б) ако се раскопавање врши у
периоду од 1.октобра до 31.марта:
- у првој и другој зони,
- у трећој зони
3. За заузеће јавне површине
приликом извођења грађевинских радова и

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
У Одлуци о одржавању чистоће и
уређењу и заштити комуналних објеката на
територији општине Свилајнац (Службени
гласник општине Свилајнац бр. 22/10), после
члана 35. Одлуке, додаје се члан 35а који
гласи:
„Забрањено
је
на
јавним
површинама,
изван
места
које
је
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одговарајућим урбанистичким планом или
одлуком Скупштине општине одређено за
сахрањивање умрлих, постављати надгробне
споменике или друге спомен-знакове.
Постојеће надгробне споменике или
друге спомен-знакове, постављене на јавним
површинама противно ставу 1. овог члана,
власници су дужни да уклоне у року од шест
месеци од дана ступања на снагу ове
одлуке.“
Члан 2.
У члану 91. Одлуке, после алинеје 12,
додаје се алинеја 13. која гласи:
„- ако поступа противно забрани из
члана 35а“.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у ''Службеном гласнику
општине Свилајнац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-50/12-I-15, Дана:27.12.2012.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине
*-*-*-*-*-*
На основу члана 498. Закона о
привредним друштвима ("Службени гласник
РС", број 36/2011 и 99/2011) и члана 41.
Статута општине Свилајнац (Службени
гласник општине Свилајнац број 2/08 и
12/12), Скупштина општине Свилајнац, на
седници одржаној 27.12.2012.године, донела
је
ОДЛУКУ
О СТАТУСНОЈ ПРОМЕНИ ПРИПАЈАЊА
ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ПРИРОДЊАЧКИ
ЦЕНТАР СВИЛАЈНАЦ ДОО СВИЛАЈНАЦ ,
ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ СПОРТСКО-ТУРИСТИЧКИ
ЦЕНТАР „СВИЛАЈНАЦ“
Члан 1.
ОДОБРАВА СЕ
нацрт уговора о
припајању Привредног друштва Природњачки
центар Свилајнац ДОО Свилајнац, са
седиштем у Свилајнцу, ул. Краља Петра
Првог 111,
матични број: 20811862, као
Друштва преносиоца, Јавном предузећу
Спортско-туристички центар Свилајнац са
седиштем у Свилајнцу, ул. Краља Петра
Првог 111, матични број: 20632259 као
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Друштву стицаоцу, у тексту који је саставни
део ове Одлуке.
Члан 2.
На основу ове Одлуке,
уговорне
стране из члана 1. ове Одлуке, преко својих
законских заступника, закључиће Уговор о
припајању.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у Службеном
гласнику општине Свилајнац.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-50/12-I-16, Дана:27.12.2012.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р.
*-*-*-*-*-*
На основу члана 4. и 5. Закона о
јавним предузећима и обављању делатности
од општег интереса ("Службени гласник РС",
број 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005 и
123/2007) и члана 41. Статута општине
Свилајнац (Службени гласник општине
Свилајнац број 2/08 и 12/12), Скупштина
општине Свилајнац, на седници одржаној
27.12.2012.године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА СПОРТСКОТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР „СВИЛАЈНАЦ“
Члан 1.
Члан 3. Одлуке о оснивању Јавног
предузећа Спортско-туристички центар
„Свилајнац“ (Сл. гласник општине Свилајнац
бр. 22/10) мења се и гласи:
„Пословно име предузећа гласи:
Јавно предузеће СТЦ-Природњачки центар
„Свилајнац““.
Члан 2.
Члан 11. Одлуке о оснивању Јавног
предузећа
Спортско-туристички
центар
„Свилајнац“ мења се и гласи:
„Основни капитал предузећа у износу
500 еура у динарској противвредности по
средњем курсу Народне банке Србије на дан
уплате, а који капитал је у целости уплаћен
приликом оснивања од стране оснивача
(новчани капитал) увећава се за основни
капитал Привредног друштва Природњачки
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центар Свилајнац ДОО Свилајнац, уписан у
регистру код Агенције за привредне регистре,
кога чини новчани капитал у износу од
50.000,00 РСД, тако да основни капитал
Јавног
предузећа
Спортско-туристички
центар
Свилајнац,
након
припајања
Привредног друштва Природњачки центар
Свилајнац ДОО Свилајнац чини
новчани
капитал у укупном износу од 99 880,20 РСД.“
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања, а објавиће се у
Службеном гласнику општине Свилајнац.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-50/12-I-17, Дана: 27.12.2012.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р.

Спортско-туристички центар „Свилајнац“ из
Свилајнца именован је Урошевић Горан из
Свилајнца
до
именовања
директора
наведеног предузећа, а најдуже годину дана.
Чланом
14.
Закона
о
јавним
предузећима и обављању делатности од
општег интереса, прописано је да директора
јавног предузећа именује и разрешава
оснивач, док је чланом 32. 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.
Имајући у виду напред изнето, донето
напред наведено решење.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-50/12-I-18, Дана: 27.12. 2012.године

*-*-*-*-*-*
На основу члана 32. став 1. тачка 9.
Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'', број 129/07), члана 14. Закона о
јавним предузећима и обављању делатности
од општег интереса ( ''Службени гласник РС'',
број 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 и 123/07) и
члана 41. став 1. тачка 10. Статута општине
Свилајнац (''Службени гласник општине
Свилајнац'', број 2/08 и 12/12) Скупштина
општине Свилајнац на седници одржаној
дана 27.12.2012. године донела је
РЕШЕЊЕ
I
РАЗРЕШАВА СЕ функције вршиоца
дужности
директора
Јавног
предузећа
Спортско-туристички центар „Свилајнац“ из
Свилајнца Урошевић Горан из Свилајнца, због
истека мандата на који је именован.
II
Ово решење ће се објавити
„Службеном гласнику општине Свилајнац“.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

у

III
Ово решење ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Свилајнац“.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р.
*-*-*-*-*-*
На основу члана 32. став 1. тачка 9.
Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'', број 129/07), члана 14. Закона о
јавним предузећима и обављању делатности
од општег интереса ( ''Службени гласник РС'',
број 25/00 и 25/02, 107/05, 108/05 и 123/07) и
члана 41. став 1. тачка 10. Статута општине
Свилајнац (''Службени гласник општине
Свилајнац'', број 2/08 и 12/12) Скупштина
општине Свилајнац на седници одржаној
дана 27.12. 2012. године донела је
РЕШЕЊЕ
I
вршиоца дужности директора
Јавног
предузећа
Спортско-туристички
центар „Свилајнац“из Свилајнца, ИМЕНУЈЕ
СЕ Ирена Дубравац из Свилајнца.
За

Образложење

II
Мандат вршиоца дужности директора
траје до именовања директора Јавног
предузећа
Спортско-туристички
центар
„Свилајнац“из Свилајнца, а најдуже 6.
месеци.

Решењем
Скупштине
општине
Свилајнац број 06-48/10-I-16, за вршиоца
дужности
директора
Јавног
предузећа

III
Ово решење ће се објавити у
„Службеном гласнику општине Свилајнац“ и
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ступа на снагу
објављивања.

осмог

дана

од

дана

Образложење
Чланом 14. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од
општег интереса, прописано је да директора
јавног предузећа именује и разрешава
оснивач, као и да оснивач може до
именовања директора јавног предузећа
именовати вршиоца дужности директора, док
је чланом 32. 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.
Полазећи од свега напред наведеног,
а имајући у виду спровођење статусне
промене припајања Привредног друштва
Природњачки
центар
Свилајнац
ДОО
Свилајнац, Јавном предузећу Спортскотуристички центар Свилајнац, Скупштина
општине Свилајнац је донела горе наведено
решење.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број: 06-50/12-I-19, Дана:27.12.2012.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р.
*-*-*-*-*-*
На основу члана 15. Закона о
ванредним ситуацијама („Службени гласник
РС“ број 111/09, 92/2011 и 93/2012) и члана
20. и 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ број 129/07) и члана
41. Статута општине Свилајнац („Службени
гласник општине Свилајнац“ , број 2/08 и
2/12), Скупштина општине Свилајнац, на
седници одржаној дана 27.12.2012.године
донела је
ОДЛУКУ
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ
ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

заштите на територији општине Свилајнац:
дужности општинских органа у заштити и
спасавању и изради Процене угрожености и
Плана заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама: образовање штаба за ванредне
ситуације:
формирање
повереника
и
заменика повереника цивилне заштите у
насељеним местима: формирање јединица
цивилне заштите опште намене: одређивање
оспособљених правних лица за заштиту и
спасавање: финансирање и друга питања из
области цивилне заштите.
Члан 2.
Субјекти заштите и спасавања на
територији општине су:
1. Скупштина општине;
2. председник општине;
3. Општинско веће;
4. Општинска управа;
5. оспособљена
привредна
друштва и друга правна лица
значајна
за
заштиту
и
спасавање;
6. грађани, удружења грађана и
друге организације
Дужности - надлежности органа
општине
Скупштина општине
Члан 3.
У остваривању своје улоге у
систему
заштите
и
спасавања
становништва,
материјалних
и
културних добара на територији
општине и одредби Закона о
ванредним ситуацијама, (у даљем
тексту: Закон) Скупштина општине
Свилајнац врши следеће послове:
-

-

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Овом
организација

Члан 1.
Одлуком
регулише
се
и функционисање цивилне

-

доноси одлуку о организацији
и функционисању цивилне
заштите
на
територији
општине и обезбеђује њено
спровођење у складу са
јединственим
системом
заштите
и
спасавања
у
Републици Србији;
доноси план и програм развоја
система заштите и спасавања
на територији општине, у
складу са Дугорочним планом
развоја заштите и
спасавања Републике Србије;
планира и утврђује изворе
финансирања
за
развој,
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-

-

-

-

изградњу
и
извршавање
задатака заштите и спасавања
и развој цивилне заштите и
спровођење мера и задатака
цивилне
заштите
на
територији општине;
образује Општински штаб за
ванредне ситуације;
усваја Годишњи план рада и
извештај о раду Општинског
штаба за ванредне ситуације;
разматра висину насталих
штета
од
елементарних
непогода и доставља захтеве
за помоћ од Владе;
разматра
извештаје
председника
општине
о
битним питањима за заштиту
и спасавање и
друге послове у складу са
Законом.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

Председник општине

-

-

-

-

Општинско веће
Члан 4.
У остваривању своје улоге у систему
жаштите
и
спасавања
становништва,
материјалних и културних добара на
територији општине и одредби Закона,
општинско веће општине Свилајнац врши
следеће послове:
-

-

-

-

-

-

Усваја Процес угрожености за
територију општине;
Усваја
План
заштите
и
спасавања
у
ванредни
ситуацијама;
Образује комисију за процену
штете
настале
од
елементарних непогода;
Доноси одлуке о накнади
штете
настале
од
елементарних непогода;
Прати
реализацију
превентивних мера заштите;
Доноси акт о формирању
јединица цивилне заштите
опште намене;
Доноси акт о одређивању
оспособљених правних лица
од значаја за заштиту и
спасавање;
Предлаже акта која доноси
скупштина општине и
друге послове у складу са
Законом.

-

-

-

-

-

-

-

Члан 5.
стара се о спровођењу Закона
и других прописа из области
заштите и
спасавања;
обавља функцију команданта
општинског штаба за ванредне
ситуације и
руководи његовим радом;
у сарадњи са начелником
штаба предлаже постављање
осталих
члановаштаба
за
ванредне ситуације;
доноси одлуку о проглашењу
ванредне ситуације;
руководи
заштитом
и
спасавањем и наређује мере
утврђене Законом и другим
прописима;
усмерава и усклађује рад
општинских органа и правних
лица чији је општина оснивач
у спровођењу мера заштите и
спасавања;
предлаже општинском већу
План заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама, на
усвајање;
наређује
формирање,
опремање и обуку јединица
цивилне
заштите
опште
намене;
остварује
сарадњу
са
начелником управног округа и
окружним штабом за ванредне
ситуације у циљу јединственог
и усклађеног деловања у
ванредним ситуацијама;
наређује евакуацију грађана,
правних лица и материјалних
добара са угроженог подручја
и стара се о њиховом
збрињавању;
стара се о организацији и
спровођењу
мобилизације
грађана, правних лица и
материјалних добара у циљу
укључења истих у активности
заштите и спасавања;
одлучује
о
организовању
превоза, смештаја и исхране
припадника јединица цивилне
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-

-

-

-

-

-

заштите опште намене и
грађана који учествују у
заштити
и
спасавању
становништва и материјалних
добара у општини;
одлучује о увођењу дежурства
у општинским органима и
другим правним лицима у
ванредној ситуацији;
одлучује о додели помоћи
грађанима који су претрпели
штете
у
ванредним
ситуацијама;
остварује сарадњу са суседним
општинама,
Министарством
унутрашњих
послова
и
Војском
Србије
у
циљу
усклађивања активности у
ванрдним ситуацијама;
разматра и ослучује о другим
питањима из области заштите
и
спасавања
из
своје
надлежности;
извештава
Скупштину
општине о стању на терену и о
предузетим активностима у
ванредној ситуацији и
друге послове у складу са
Законом.

Општинска управа
Члан 6
Органи општинске управе у оквиру
својих надлежности у систему заштите и
спасавања обавља следеће послове и
задатке:
- прати стање у вези са
заштитом и спасавањем у
ванредним
ситуацијама
и
предузимају мере за заштиту и
спасавање;
учествује у изради Процене
угрожености на територији
општине Свилајнац;
- израђује
поједине
делове
Плана заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама;
- учествује
у
припрема
и
извођењу
привременог
померања
или
евакуације
становништва;
- учествује у припремама и
спровођења
збрињавања
настрадалог становништва;
- стара се око обезбеђења
неопходних средстава за рад

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

-

-

-

-

-

-

Општинског
Штаба
за
вандредне ситуације;
врши послове урбанистичких
мера заштите и спасавања
своје надлежности;
набавља и одржава средства
за узбуњивање у оквиру
система јавног узбуњивања у
Републици Србији, учествују у
изради студије покривености
система јавног узбуњивања за
територију Општине;
стара
се
о
обезбеђењу
телекомуникационе
и
информационе подршке за
потрбе заштите и спасавања;
организује, развија и води
личну и колиективну заштиту;
учествује
у
организацији,
формирању
и
опремању
јединица цивилне заштите
опште намене;
остварује
сарадњу
са
организационим
јединицама
Сектора
за
вандередне
ситуације и
друге послове у складу са
Законом.

Стручна служба за послове заштите и
спасавања општине
Члан 7.
Стручне, оперативне, планске и
организационе послове заштите и спасавања
у вандредним ситуацијама за општину
Свилајнац вршиће општинска управа.
Стручна служба за заштиту и спасавање врши
следеће послове:
-

-

-

-

носилац је активности на
изради Процене угрожености
општине;
носилац је активности на
изради Плана заштите и
спасавања
у
ванредним
ситуацијама;
носилац је активности на
изради Плана функционисања
цивилне заштите и система
осматрања и обавештавања (
у склопу Плана одбране
општине);
носилац је активности на
формирању
опремању
и
обучавању јединица цивилне
заштите опште намене;
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-

-

-

-

-

-

прате опасности, обавештавају
становништво о опасностима и
предузимају
друге
превентивне мере за смањење
ризика
од
елементарних
непогода и других несрећа;
набављају
и
одржавају
средства за узбуњивање у
оквиру
система
јавног
узубуњивања у Републици
Србији, учествују у изради
студије покривености система
јавног
узбуњивања
за
територију општине;
организују, развијају и воде
личну и колективну заштиту;
усклађују планове заштите и
спасавања
у
ванредним
ситуацијама
са
суседним
јединицама
локалне
самоуправе – општинама и
градовима;
остварују непосредну сарадњу
са организационим јединицама
Сектора
за
ванредне
ситуације;
израђују план мобилизације
јединица
и
организују
извршење
мобилизације
јединица опште намене;
врши
друге
послове
из
области заштите и спасавања.

Општински штаб за ванредне ситуације
Члан 8.
Обједињавање,
координацију
и
руковођење снагама за заштиту и спасавање,
јединицама цивилне заштите које формира
општина и активностима које се предузимају
у заштити и спасавању људи и материјалних
добара, као и спровођењу мера и задатака
цивилне заштите у случају елементарних
непогода, техничко – технолошких несрећа и
других опасности на територији општине
Свилајнац спроводи Општински штаб за
ванредне ситуације.
Образовање и надлежности Штаба
регулисани су Законом и другим позитивним
прописима.
Члан 9.
Поред
надлежности
дефинисаних
Законом, Општински штаб, у случају
ванредне ситуације може наредити и следеће
мере:
- мобилизацију
јединица
цивилне
заштите
опште

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

намене,
грађана
и
материјалних средстава;
ангажовање
оспособљених
правних лица;
увођење дежурства правним
лицима;
посебан режим обављања
одрђених
комуналних
делатности;
посебне мере и поступке
хигијенско – профилатичког
карактера;
посебан режим саобраћаја или
забрану саобраћаја локалним
путевима;
евакуацију становништва;
одређењивање
другачијег
распореда радног времена;
посебне
приоритете
у
испоруци комуналних и других
производа и пружању услуга
(воде,
грејања,
гаса,
електричне енергије, градског
превоза,
железнички
и
друмски превоз и сл);
привремену забрану приступа
и
кретања
у
појединим
угроженим подручјима;
привремену
забрану
коришћења
одрееђених
покретних
и
непокретних
ствари власницима односно
корисницима;
обезбеђење
обавезног
пшоштовања наређених мера
од стране стновништва и
правних лица у организовању
и спровођењу евакуације и
других активности у заштити и
спасавању;
корисницима,
односно
власницима стамбених зграда,
станова, пословних просторија
и других зграда да приме на
привремени смештај угрожена
лица из угроженог подручја и
друге послове у складу са
Законом.

Повереници цивилне заштите
Члан 10.
За
организацију
и
спровођење
превентивних мера заштите и покретања
почетних активности у случају појаве
опасности по људе и материјална средства
именоваће се повереници цивилне заштите и
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њихови заменици у следећим насељеним
местима:

Акт о одређивању оспособљених правних
лица од значаја за заштиту и спасавање
доноси Општинско веће општине Свилајнац.
Активирање и употребу оспособљених
правних лица од значаја за заштиту и
спасавање наређује Општински штаб за
ванредне ситуације.
За ангажовање у извршавању мера и
задатака цивилне заштите, са оспособљеним
правним лицима од значаја за заштиту и
спасавање, склапа се уговор.
Средства
за
надокнаду
трошкова
насталих учешћем оспособљених правних
лица од
значаја за заштиту и спасавање у ванредним
ситуацијама обезбеђују се из буџета
општине.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У

МЗ
МЗ
МЗ
МЗ
МЗ
МЗ
МЗ
МЗ
МЗ
МЗ
МЗ
МЗ
МЗ
МЗ
МЗ
МЗ
МЗ
МЗ
МЗ
МЗ
МЗ
МЗ

Свилајнац,
Кушиљево,
Бобово,
Црквенац,
Грабовац,
Дубље,
Тропоње,
Гложане,
Војска,
Суботица,
Седларе,
Луковица,
Роанда,
Дубница,
Радошин,
Роћевац,
Купиновац,
Проштинац,
Ђуринац,
Врлане,
Мачевац,
Бресје.

Повереници и заменици повереника у
насељима су председници Савета МЗ и
њихови заменици.
Повереници и заменици повереника у
насељима предузимају непосредне мере за
учешће грађана у спровођењу мера и
задатака цивилне заштите и личне, узајамне
и колективне заштите и руководе јединицама
цивилне заштите опште намене.
Грађани на угроженим и настрадалим
подручјима дужни су да поступају у складу са
упуствима повереника, односно заменика
повереника.
Списак
повереника
и
заменика
повереника урадиће стручна служба за
заштиту и спасавање општинске управе у
сарадњи са саветима месних заједница.
Именовање повереника у насељеним
местима врши Општински штаб за ванредне
ситуације.
Оспособљена правна лица за заштиту и
спасавање
Члан 11.
За потребе заштите и спасавање грађана и
материјалних добара од елементарних
непогода, техничко технолошких несрећа и
опасности на територији општине Свилајнац
одређују се оспособљена привредна друштва и
друга правна лица.

Јединице цивилне заштите опште намене
Члан 12.
Јединице цивилне заштите опште
намене оспособљавају се за извршавање
обимних и мање сложених задатака из области
заштите и спасавања као што су локализовање
и гашење почетних и мањих пожара и шумских
пожара, учешће у заштитиод поплава,
указивање прве помоћи, за одржавање реда,
затим учешће у збрињавању угроженог
становништва, помоћ у асанацији терена и
друге активности по процени штаба за
ванредне ситуације.
Попуну, опремање и обуку јединица
извршиће стручна служба за заштиту и
спасавање.
Координацију послова из става 2. овог
члана вршиће председник Општине и о
извршеној попуни, опремању и обуци јединица
доставља извештај на разматрање и усвајање
Општинском већу општине Свилајнац.
Процена угрожености Плана заштите и
спасавања у ванредним ситуацијама
план функционисања цивилне заштите
Члан 13.
Носилац израде Процене угрожености
општине Свилајнац од елементарних непогода
и других несрећа је општинска служба за
заштиту и спасавање која ће у сардњи са
организационом јединицом Сектором за
ванредне ситуације и другим организационим
јединицама општинске управе, у складу са
Законом Методологијом за израду Процене
угрожености и планова заштите и спасавања у
ванредним ситуацијам, сачинити Процену.
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Општински штаб за ванредне ситуације
ће размотрити Процену угрожености и
доставити је Општинском већу на усвајање.

У реализацију активности у ставу 2. и
3. овог члана укључити поверенике цивилне
заштите.
Финансирање

Члан 14.
Носилац израде Плана заштите и
спасавања у ванредним ситуацијама за
општину, је општинска служба за заштиту и
спасавање
која
ће,
у
сарадњи
са
организационом
јединицом
Сектора
за
ванредне ситуације и другим организационим
једдиницама општинске управе, у складу са
Законом и Методологијом за израду Процене
угрожености и планова заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама сачинити План.
Општински штаб за ванредне ситуације
ће размотрити План заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама општине Свилајнац и
доставити га Општинском већу на усвајање.
Члан 15.
Носилац израде Плана функционисања
система цивилне заштите као саставног дела
Плана одбране општине је општинска служба
за заштиту и спасавање која ће у сарадњи са
организационом
јединицом
Сектора
за
ванредне ситуације и другим организационим
јединицама општинске управе, у складу са
Упутством о методологији за израду планова
одбране и потребним изводом из Плана
одбране Републике сачинити План.
Лична и колективна заштита
Члан 16.
Личну и колективну заштиту у општини
организовати по месту рада и места
становања.
Грађани власници стамбених зграда,
односно кућа, дужни су да, за потребе личне
заштите и спасавања и заштите и спасавања
чланова породичног домаћинства, као и
имовине, набаве и држе у исправном стању
средства и опрему као што је предвиђено
Уредбом о обавезним средствима и опреми за
личну и колективну заштиту од елементарних
непогода и других несрећа.
Обавезује се Стручна служба за
заштиту и спасавање да у сардњи са
организационом
јединицом
Сектора
за
ванредне ситуације, припреми упутства и
друге публикације којима ће се вршити
едукација становништва о поступцима у
могућој или насталој опасности. Посебан
акценат дати едукацији становништва о
реаговању у земљотресу, поплава и пожару.

Члан 17.
Из буџета општине Свилајнац за
потребе заштите и спасавање становништва и
материјалних
добара
од
елементарних
непогода, техничко-технолошких несрећа и
опасности, финансираће се следеће:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

организовање, опремање и
обучавање Општинског штаба
за ванредне ситуације;
организовање, опремање и
обучавање јединица цивилне
заштите опште намене;
трошкове
ангажовања
оспособљених правних лица у
складу
са
уговором
за
извршавање задатака заштите
и спасавања;
изградњу
система
за
узбуњивање
на
својој
територији;
набавку, одржавање, смештај,
чување и осигурање посебне
опреме за општинске јединице
цивилне
заштите
опште
намене;
изградњу,
адаптацију,
одржавање,
опремање,
осигурање и чување објеката за
потребе цивилне заштите;
обуку из области цивилне
заштите
коју
организује
општина;
организацију и спровођење
мера и задатака цивилне
заштите из делокруга општине;
санирање
штета
насталих
природном и другом незгодом,
у скалду са материјалним
могућностима;
и друге послове цивилне
заштите који су одређени
позитивним прописима.

Признања и награде
Члан 18.
За нарочите успехе у организовању и
спровођењу задатака цивилне заштите и
других послова заштите и спасавања, у
привредним друштвима и другим правним
лицима, службама и органима општинске
управе, штаба за ванредне ситуације,
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јединицама цивилне заштите, повереницима
цивилне заштите, заменицима повериника,
другим
припадницима
и
заслужним
појединцима
на
територији
општине
Свилајнац, додељују се признања и награде.
Признања и награде ће се уручивати
на дан општине и на Светски дан цивилне
заштите 1.март.
Општинско веће ће ближе уредити
врсту награда и признања као и критеријуме
за њихову доделу.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број: 06-50/12-I-21 Дана:27.12.2012. године

Члан 19.
Ова Одлука објавиће се у „Службеном
гласнику општине Свилајнац“ а ступиће на
снагу осмог дана од дана објављивања.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-50/12-I-20 Дана:27.12.2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р.
*-*-*-*-*-*
На основу члана 32. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник РС",
број 129/07), члана 35. Закона о ванредним
ситуацијама („Службени гласник РС“, број
111/09, 92/11 и 93/12) и члана 41. Статута
општине Свилајнац ("Службени гласник
општине Свилајнац", број 2/08 и 12/12),
Скупштина општине Свилајнац на седници
одржаној дана 27.12.2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
УСВАЈА СЕ Извештај о раду Штаба за
ванредне ситуације општине Свилајнац за
2012. годину.
Образложење
Чланом 15. Закона о ванредним
ситуацијама прописано је да у остваривању
права и дужности у питањима заштите и
спасавања јединице локалне самоуправе,
преко својих органа образују Штаб за
ванредне ситуације.
Чланом 35. став 1. тачка 3а. Закона о
ванредним ситуацијама, прописано је да
општински Штаб за ванредне ситуације
подноси Скупштини општине на усвајање
предлог годишњег плана рада и извештај о
раду.
Имајући у виду напред изнето, а по
разматрању Извештаја о раду Штаба за
ванредне ситуације општине Свилајнац за
2012. годину, Скупштина општине Свилајнац
донела је решење као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р.
*-*-*-*-*-*
На основу члана 32. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник РС",
број 129/07), члана 35. Закона о ванредним
ситуацијама („Службени гласник РС“, број
111/09, 92/11 и 93/12) и члана 41. Статута
општине Свилајнац ("Службени гласник
општине Свилајнац", број 2/08 и 12/12),
Скупштина општине Свилајнац на седници
одржаној дана 27.12.2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
УСВАЈА СЕ
План рада Штаба за
ванредне ситуације општине Свилајнац за
2013. годину.
Образложење
Чланом 15. Закона о ванредним
ситуацијама прописано је да у остваривању
права и дужности у питањима заштите и
спасавања јединице локалне самоуправе,
преко својих органа образују Штаб за
ванредне ситуације.
Чланом 35. став 1. тачка 3а. Закона о
ванредним ситуацијама, прописано је да
општински Штаб за ванредне ситуације
подноси Скупштини општине на усвајање
предлог годишњег плана рада и извештај о
раду.
По разматрању Плана рада Штаба за
ванредне ситуације општине Свилајнац за
2013. годину, Скупштина општине је утврдила
да је План сачињен у складу са важећим
прописима, па је донела решење као у
диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број: 06-50/12-I-22 Дана:27.12.2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р.
*-*-*-*-*-*
На основу члана 3.и 7.Одлуке о
утврђивању друштвених признања општине
Свилајнац („Општински сл.гл.“, број 9/05),
Скупштина општине Свилајнац, на предлог
Комисије за друштвена признања, на седници
одржаној 27.12.2012. године, донела је
ОДЛУКУ
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О ДОДЕЛИ ДРУШТВЕНОГ ПРИЗНАЊА
I
ДОДЕЉУЈЕ СЕ друштвено признање
СВЕТОСАВСКА ЗАХВАЛНИЦА и то:
1. Ђурђевић
Предрагу,
професору
хемије
у
Пољопривредноветеринарској
школи
са
домом
ученика у Свилајнцу
2. Марковић
Гордани,
наставнику
машинске групе предмета у Средњој
школи „Свилајнац“ у Свилајнцу
3. Ђиновић Вуку, ученику четвртог
разреда гимназије
4. Поповић
Миодрагу, наставнику
историје у Основној школи „Јован
Јовановић Змај“ у Свилајнцу
5. Стевановић Аксентију, ученику осмог
разреда у Основној школи „Јован
Јовановић Змај“ у Свилајнцу
6. Радојковић Сузани, професору хемије
у Основној школи „Вожд Карађорђе“ у
Кушиљеву
7. Стевић Ани, ученици осмог разреда у
Основној школи „Стеван Синђелић“ у
Војски
8. Јовановић
Димитрију,
професору
географије у Основној школи „Бранко
Радичевић“ у Седлару.
II
Друштвено признање из тачке I ове
Одлуке награђенима ће бити уручено
поводом обележавања дана Светог Саве.
III
Ова одлука ће се објавити
„Службеном гласнику општине Свилајнац“.

у

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-50/12-I-23 Дана:27.12.2012.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р.
*-*-*-*-*-*
На основу члана 32. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник РС",
број 129/07) и члана 41. тачка 27. Статута
општине Свилајнац ("Службени гласник
општине Свилајнац", број 2/08 и 12/12),
Скупштина општине Свилајнац на седници
одржаној дана 27.12.2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

УСВАЈА СЕ Извештај о раду и
реализацији
годишњег
плана
рада
Предшколске установе "Дечја радост" из
Свилајнца, за радну 2011/2012. годину.
Образложење
Законом о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број 129/07) је
прописано да Скупштина општине у складу са
законом оснива службе, јавна предузећа,
установе и организације утврђене Статутом
општине, и врши надзор над њиховим радом.
Чланом 41. тачка 27.Статута општине
Свилајнац ("Службени гласник општине
Свилајнац", број 2/08 и 12/12) прописано је
да Скупштина општине разматра и усваја
годишње извештаје о раду јавних предузећа,
установа и других јавних служби чији је
оснивач или већински власник општина.
Праћење рада и функционисања ових
предузећа и установа, врши се поред осталог,
и увидом у њихове програме и планове рада
и разматрање њихових извештаја о раду.
Имајући у виду напред наведено,
Скупштина општине је по разматрању
Извештаја о раду и реализацији годишњег
плана рада Предшклске установе "Дечја
радост" у Свилајнцу, за радну 2011/2012.
годину, донела решење као у диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број: 06-50/12-I-24 Дана 27.12.2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р.
*-*-*-*-*-*
На основу члана 32. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник РС",
број 129/07) и члана 41. тачка 22. Статута
општине Свилајнац ("Службени гласник
општине Свилајнац", број 2/08 и 12/12),
Скупштина општине Свилајнац на седници
одржаној дана 27.12.2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на годишњи
План рада Предшколске установе "Дечја
радост" из Свилајнца за радну 2012/2013.
годину.
Образложење
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Законом о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број 129/07)
је
прописано да Скупштина општине у складу са
законом оснива службе, јавна предузећа,
установе и организације утврђене Статутом
општине, и врши надзор над њиховим радом.
Чланом 41. тачка 22. Статута општине
Свилајнац ("Службени гласник општине
Свилајнац", број 2/08 и 12/12) прописано је
да Скупштина општине разматра извештај о
раду и даје сагласност на програм рада
корисника буџета.
Праћење рада и функционисања ових
предузећа и установа врши се, поред осталог,
и увидом у њихове програме и планове рада
и разматрање њихових извештаја о раду.
Имајући у виду напред наведено,
Скупштина општине је, по разматрању
годишњег Плана рада Предшколске установе
"Дечја радост" у Свилајнцу за радну
2012/2013 годину, донела решење као у
диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-50/12-I-25 Дана 27.12.2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р.
*-*-*-*-*-*
На основу члана 32. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник РС",
број 129/07), члана 22. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од
општег интереса („Службени гласник РС“,
број 25/00, 25/02, 107/05,108/05, 123/2007) и
члана 41. Статута општине Свилајнац
("Службени гласник општине Свилајнац", број
2/08 и 12/12), Скупштина општине Свилајнац
на седници одржаној дана 27.12.2012.године,
донело је
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм
пословања КЈП "Морава" из Свилајнца за
2013. годину, усвојен Одлуком Управног
одбора КЈП“Морава“ из Свилајнца 02 број
5446/3-12 од 14.12.2012.године.
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ председник општине
Свилајнац да у току 2013.године може давати
сагласност на измене и допуне Програма
пословања наведеног предузећа.
Образложење
Чланом 22. Законом о јавним
предузећима и обављању делатности од
општег интереса, прописано је да јавно
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предузеће за сваку календарску годину
доноси годишњи програм пословања и
доставља га оснивачу предузећа, ради
добијања сагласности.
Програм се сматра донетим када на
њега сагласност да оснивач.
По разматрању Програма пословања
КЈП“Морава“ из Свилајнца за 2013.годину
који је усвојио Управни одбор наведеног
предузећа
на
седници
одржаној
14.12.2012.године, Скупштина општине је
утврдила да је Програм сачињен у складу са
важећим прописима, па је донела решење
као у диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број: 06-50/12-I-26 Дана:27.12. 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р.
*-*-*-*-*-*
На основу члана 32. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник РС",
број 129/07), члана 22. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од
општег интереса („Службени гласник РС“,
број 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 и 123/07) и
члана 41. Статута општине Свилајнац
("Службени гласник општине Свилајнац", број
2/08 и 12/12), Скупштина општине Свилајнац
на седници одржаној дана 27.12.2012.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм
пословања Јавног предузећа Спортскотуристички центар „Свилајнац“ из Свилајнца
за 2013.годину, усвојен одлуком Управног
одбора
Јавног
предузећа
Спортскотуристички центар „Свилајнац“ из Свилајнца
број 1191/2012 од 20.12.2012. године.
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ председник општине
Свилајнац да у току 2013.године може давати
сагласност на измене и допуне Програма
пословања наведеног предузећа.
Образложење
Чланом 22. Законом о јавним
предузећима и обављању делатности од
општег интереса, прописано је да јавно
предузеће за сваку календарску годину
доноси годишњи програм пословања и
доставља га оснивачу предузећа, ради
добијања сагласности.
Програм се сматра донетим када на
њега сагласност да оснивач.
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По разматрању Програма пословања
Јавног
предузећа
Спортско-туристички
центар
„Свилајнац“
из
Свилајнца
за
2013.годину који је усвојио Управни одбор
наведеног предузећа на седници одржаној
20.12.2012.године, Скупштина општине је
утврдила да је Програм сачињен у складу са
важећим прописима, па је донела решење
као у диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-50/12-I-27 Дана: 27.12. 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р.
*-*-*-*-*-*
На основу члана 53., 54. и 55. Закона
о основама система образовања и васпитања
("Службени гласник РС", број 72/09), члана
32. Закона о локалној самоуправи ("Службени
гласник РС", број 129/07) и члана 41. Статута
општине Свилајнац ("Службени гласник
општине Свилајнац“, број, број 2/08 и 12/12),
Скупштина општине Свилајнац, на седници
одржаној 27.12.2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ПОЉОПРИВРЕДНО ВЕТЕРИНАРСКЕ ШКОЛЕ СА
ДОМОМ УЧЕНИКА „СВИЛАЈНАЦ“ У СВИЛАЈНЦУ
I
МЕЊА
СЕ
Решење
Скупштине
општине Свилајнац број 06-31/10-I-5 од 28.
06. 2010. године (мењана 13.03.2012. године
и 27.09.2012. године), којим је именован
Школски одбор Пољопривредно ветеринарске
школе са домом ученика „Свилајнац“ у
Свилајнацу, и то тако што се разрешавају
чланства у Школском одбору:
- Аврамовић Жаклина из Гложана и
Постоловић Зоран из Црквенца,
именовани из реда родитеља.
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Ово решење ступа на снагу даном
доношења и објавиће се
у Службеном
гласнику општине Свилајнац“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број: 06-50/12-I-28, Дана: 27.12.2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р.
*-*-*-*-*-*
На основу члана 39. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник
РС",број 129/07) и члана 41. тачка 11.
Статута општине Свилајнац (Службени
гласник општине Свилајнац бр. 2/08 и 12/12),
Скупштина општине Свилајнац на седници
одржаној 27.12.2012.године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
I
За Заменика председника Скупштине
општине
Свилајнац,
бира
се
ГОРАН
ИВАНОВИЋ из Гложана.
II
Мандат
Заменика
председника
Скупштине општине Свилајнац траје четири
године.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у Службеном
гласнику општине Свилајнац.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-50/12-I-29, Дана: 27.12.2012.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р.
*-*-*-*-*-*

II
За чланове Школског одбора
Пољопривредно ветеринарске школе са
домом ученика „Свилајнац“ у Свилајнацу
именују се:
- Милојевић Лидија из Тропоња и
- Филиповић Драгана из Свилајнца,
из реда родитеља.

На основу члана 46. Закона о
локалним изборима ("Службени гласник РС",
број 129/07) и члана 41. Статута општине
Свилајнац ("Службени гласник општине
Свилајнац", број 2/08 и 12/12), Скупштина
општине Свилајнац на седници одржаној
27.12.2012.године, донела је

III

РЕШЕЊ Е
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I
УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата
одборници Скупштине општине Свилајнац,
Зорици Ђорђевић, која је изабрана са
изборне листе Избор за бољи живот-Борис
Тадић, због подношења оставке.
II
Ово решење ступа на снагу даном
доношења.
III
Ово решење ће се објавити
„Службеном гласнику општине Свилајнац“.

Образложење

у

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

Одборник Зорица Ђорђевић, поднела
је оставку на место одборника у Скупштини
општине Свилајнац, на седници одржаној
27.12.2012. године.
Обзиром да је подношење оставке
разлог за престанак мандата одборника пре
времена на које је изабран, то је Скупштина
општине
Свилајнац
одлучила
као
у
диспозитиву овог решења.
ПРАВНА ПОУКА:Против овог решења
може се изјавити жалба у року од 48 часова
од дана доношења решења, Управном суду
Републике Србије-Оделење у Крагујевцу.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-50/12-I, Дана:27.12.2012.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р.
*-*-*-*-*-*
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