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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ
СВИЛАЈНАЦ

Свилајнац, 06. фебруар година 2015. – Број 04

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07 и
83/14), члана 72. Статута општине Свилајнац ("Службени гласник општине Свилајнац", број 2/08 и
12/12) и члана 12. Одлуке о оснивању Фонда за уређивање грађевинског земљишта општине
Свилајнац ("Службени гласник општине Свилајнац", број 22/08 и 13/14), Општинско веће општине
Свилајнац, на основу предлога Управног одбора Фонда за уређивање грађевинског земљишта
општине Свилајнац, на седници одржаној дана 06.02.2015. године усвојило је:

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ПРИХОДА И РАСХОДА ФОНДА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  ОПШТИНЕ  СВИЛАЈНАЦ

ЗА  2015. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Укупни приходи и расходи  Фонда за уређивање грађевинског земљишта општине
Свилајнац за 2015. годину планирана су у износу од  483.243.248,00 динара и састоје се од:

                       Износ у динарима
Приходи Фонда за уређ. грађ. земљишта 483.243.248,00
Расходи Фонда за уређ. грађ. земљишта 483.243.248,00

Члан 2.

ПРИХОДИ  ФОНДА

Планирани приходи  Фонда за уређивање грађевинског земљишта општине Свилајнац за
2015 годину, приказани су у следећим износима:
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ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА ФОНДА  ЗА 2015. ГОДИНУ

Економска
класификација

Извор финансирања Износ

7           I Приходи из Буџета
791 111
781 111

Приходи из Буџета
329.040.000,00

               Укупни приходи из Буџета: 329.040.000,00

733 200        I I  Приходи из осталих извора
733251   Приходи од Министарства грађевинарства,

саобраћаја и инфраструктуре 46.000.000,00
733251   Приходи од Министарства просвете, науке

  и  технолошког развоја 15.000.000,00
733251 Приходи од Мин. Пољопривреде, шумарства

  и водопривреде - Дирекција за воде 30.000.000,00
733 251   Приходи од  ЈП "Путеви  Србије" 53.153.248,00

     Укупно трансфери од виших нивоа власти 144.153.248,00
733 200 I I I  Капитални трансфери и донације истог нивоа власти, правних

и
          Физичких лица

733 251 Приходи од учешћа Месних заједница 5.000.000,00

733 241    Приходи  од учешћа правних и физичких
   лица  (донације , учешће грађана у
   асфалтирању  улица  и друго) 5.000.000,00
 Укупно трансфери истог нивоа власти 10.000.000,00

745 100 IV  Остали  неодређени и мешовити приходи

745 151 Пренета средства из претходне године 7.461,50
745 151 Остали директни приходи од накнади и

      казни 42.538,50
      Остали директни приходи (камате и сл.)

Укупно неодређени и мешовити приходи 50.000,00

УКУПНО ПРИХОДИ 483.243.248,00

Члан 3.

РАСХОДИ  ФОНДА

Расходи из Фонда за уређивање грађевинског земљишта општине Свилајнац за 2015.
годину, планирани су у следећим износима:
-Расходи за нефинансијску имовину у износу од 271.635.678,00 динара где су садржани издаци по
структури издатака, односно по областима улагања и који садрже издатке за пренете обавезе, и
нова инвестициона улагања - економска класификација  511-100, 511-200, 511-300, 511-400, 512-
200, 512- ....., 541-100, 543200..,  463 - 240  Капитални трансфери другим нивоима власти.



3 Број 4 – Свилајнац 06. фебруар 2015 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

- Финансијски расходи у износу од 211.607.570,00 динара, где су садржани издаци за пренете
обавезе., издатке за текуће одржавање путева, зграда, објеката водоводне и комуналне
инфраструктуре, опреме, енергетских објеката и другe издатке, као и издаци који настају приликом
преноса  средстава Месним  Заједницама по основу пореза на имовину, издатке за отплату обавеза
по основу примања од задуживања код осталих поверилаца у земљи, издатке за нова
инвестициона улагања која се одвијају у сарадњи са буџетским корисницима и друга текућа
улагања.

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН РАСХОДА  ФОНДА  за 2015. годину

Редни
број

Економска
класификација

Позиција Износ

I     РАСХОДИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

1 511400 Нематеријална улагања 9.740.000,00
2 541100 Улагања у земљишта -
3 511230, 511330 Саобраћајна инфраструктура 112.587.320,00
4 511240, 511340 Комунална инфраструктура 32.750.000,00
5 543200 Водопривредни објекти -
6 511290, 511390 Енергетски објекти -
7 511290, 511390 Телекомуникације

-
8 511200, 511300 Зграде 63.058.358,00
9 511290, 511390 Остали грађевински објекти 47.000.000,00

10
512 - 100 - 800
...
515-200

Опрема 6.500.000,00

                        УКУПНО 271.635.678,00

   ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

Ред.
број

Економска
класификација

Позиција Износ

1. 421
- Трошкови платног промета
- Електричне енергије
- Комуналне услуге
- Комуникационе услуге
- Закуп имовине и опреме
- Остали трошкови

421-100
421-200
421-300
421-400
421-600
421-900
Укупно

300.000,00
500.000,00

0,00
0,00
0,00

100.000,00
900.000,00

2. 423 Услуге по уговорима
- Административне услуге
- Услуге информисања
- Стручне услуге
- Остале опште услуге

423 - 100
423 - 400
423 - 500
423 - 900

Укупно

50.000,00
100.000,00
100.000,00
50.000,00

300.000,00
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3. 424 Специјализоване услуге
- Одржавање путева
424 - 400
- Одржавање јавних површина                     424 -
500
   Регулација водотокова
- Геодетске услуге
424 - 600
- Остале специјализоване услуге                  424 -
900

Укупно

40.000.000,00
15.200.000,00

1.500.000,00
500.000,00

57.200.000,00

4. 425 Текуће поправке и одржавање
- Текуће поправке и одрж. зграда, водовода и
   канализације, електричне инсталиције, текуће
   поправке осталих објеката и др.                425
- 100
- Текуће поправке и одржавање опреме     425 -
200

              Укупно

15.000.000,00
100.000,00

15.100.000,00

5. 426 Материјал
- Потрошни материјал                                   426
-  900

Укупно

100.000,00

100.000,00

6. 441 Отплата камата и пратећих трошкова
задуживања
- Отплата камата  на нивоу  Републике      441 -
200
- Отплата камата дом. посл. банкама          441 -
400
- Отплата камате осталим дом.пов.             441 -
500
   Фонд за развој Републике Србије

Укупно

0,00
500.000,00

5.000.000,00

5.500.000,00

7. 463 Трансфери другим нивоа власти
-Текући трансфери нивоа
општине - Месне заједнице

Капитални трансфери нивоа
општине

463 -
140

463 - 240

Укупно

115.307.570,00

1.000.000,00

116.307.570,00

8. 465 Остале донације, Дотације,
 Трансфери

Укупно

1.000.000,00

1.000.000,00

9. 482 Порези, таксе и казне
- Остали Порези 50.000,00
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482 - 100
- Обавезне таксе
482 - 200
- Новчане казне
482 - 300

Укупно

50.000,00
................

100.000,00

10. 483 Новчане казне по решењима суда
- Новчане казне по решењима суда              483 -
100

50.000,00

11.            485 Накнада штете
- Накнада штете од државних органа           485 -
100 ..................

 12. 496 Издаци за отплату главнице
- Отплата главнице дом.кредиторима         496 -
100

50.000,00

Укупно 100.000,00
 13.             611 Отплата главнице дуга

- Отплата главнице домаћим банкама        611 -
400
- Отплата главнице осталим домаћим
   кредиторима -  Фонд за развој РС            611 -
500

Укупно

.......................

15.000.000,00

15.000.000,00

          УКУПНО 211.607.570,00

I+I I  УКУПНО 483.243.248,00

Планирани капитални пројекти за 2015.,2016., и 2017. годину исказани у следећем прегледу:

Р.
бр.

Назив
пројекта
(број конта)

Год.
поч..
фина
нсира

ња

Год.
завр.
фина
нсира
ња

Укупна вредност
пројекта

2015 год. 2016. год. 2017. год.

1. Геод. услуге
(424600)

2015 2015 1.500.000,00 1.500.000,00

2. Пројект Рек.
спортске хале
(511400)

2015 2015 2.400.000,00 2.400.000,00

3. Пројект
паркинга Пр.
центра
(511400)

2015 2015 2.400.000,00 2.400.000,00

4. Изр. каталога
саобр.сигнал
из. за град
Свилајнац
(511400)

2015 2015 1.740.000,00 1.740.000,00
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5. Преправка
пројекта кан.
мреже  за
место
Кушиљево
(511400)

2015 2015 1.200.000,00 1.200.000,00

6. Пројекат
моста код
Аут. станице
(511400)

2015 2015 1.200.000,00 1.200.000,00

7. Пројект мост
код села
Суботица
(511400)

2015 2015 1.200.000,00 1.200.000,00

8. Пројекат
зелене пијаце
(511400)

2015 2015 2.400,000,00 2.400.000,00

9. Израда
пројектне
док. за
обнављање
споменика
културе
(511400)

2015 2015 5.000.000,00 5.000.000,00

10. Реконст.мост
а код ОШ
Ј.Ј.Змај
(511330)

2015 2015 13.704.120,00 13.704.120,00

11. Рек. моста
код
Аутобуске
станице
(511330)

2015 2015 3.523.200.00 3.523.200,00

12. Реконструкци
ја пешачке
стазе "Крива
чаршија"
(511330)

2015 2015 10.320.000,00 10.320.000,00

13. Изр. тротоара
у ул.
Драгошева"
од моста код
Компа до
центра
(511330)

2015 2015 5.210.000,00 5.210.000,00

14. Рек. паркинга
на гробљу у
Свилајнцу
(511330)

2015 2015 3.120.000,00 3.120.000,00
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15. Изградња
паркинга
Природњ.
центра
(511230)

2015 2015 12.000.000,00 12.000.000,00

16. Изградња
саобраћајниц
а у
Индустријску
зону (511230)

2015 2015 24.870.000,00 24.870.000,00

17. Рек. ул.
Светог Саве
(511330)

2015 2015 10.000.000,00 10.000.000,00

18. Рек. дела
Карађ. улице
(511330)

2015 2015 3.870.000,00 3.870.000,00

19. Рек. ул. Дим.
Јосића Цицка
(511330)

2015 2015 3.600.000,00 3.600.000,00

20. Рек. моста у
Купиновцу
(511330)

2015 2015 4.200.000,00 4.200.000,00

21. Рек. пута
према гробљу
у Радошину
(424400)

2015 2015 1.600.000,00 1.600.000,00

22. Ре. пута
према гробљу
у Седларе
(424400)

2015 2015 3.400.000,00 3.400.000,00

23. Рек. пута од
Седларе до
Купиновца
(511330)

2015 2015 8.000.000,00 8.000.000,00

24. Рек. пута од
моста на
Ресави до
центра села
Суботица
(511330)

2015 2015 5.000.000,00 5.000.000,00

25. Рек. пута од
улаза у село
Дубље до
центра села
(511330)

2015 2015 10.000.000,00 10.000.000,00

26. Рек. пута од
Луковице до
Седлара
(424400)

2015 2015 1.500.000,00 1.500.000,00
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27. Уређење
паркинга у
Тропоње
(424400)

2015 2015 3.500.000,00 3.500.000,00

28. Асфалтирање
улица у
Кушиљево
(424400)

2015 2015 5.000.000,00 5.000.000,00

29. Санација
коловоза у
Свилајнцу
(424400)

2015 2017 30.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00

30. Набавка
каменог
агрегата
(424400)

2015 2017 30.000.000,00 20.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

31. Превоз
каменог
агрегата
(424400)

2015 2017 30.000.000,00 20.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

32.
Асфалтирање
локалних
путева у
сарадњи са
грађанима
МЗ. (424400)

2015 2017 40.000.000,00 25.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00

33. Изградња
водних
објеката за
снабдевање
водом
Гложане
(511240)

2015 2016 50.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00

34. Изградња
водних
објеката за
снабд. водом
Бобово,
Проштинац и
Дубница
(511240)-
Реализација у
2015.год.,201
6.,2017 и
завршетак у
2018. год.

2015 2018 200.000.000,00 48.000.000,00 48.000.000,00 55.000.000,00
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35. Наставак
изградње
Фекалног
колектора
Грабовац,
Црквенац и
Дубље
(511340)

2015 2015 6.250.000,00 6.250.000,00

36. Наставак
изградње
водовода
Роанда -
Суботица
(511240)

2015 2015 5.000.000,00 1.500.000,00

37. Израда кан.
мреже у
Грабовцу
(511340)

2015 2017 70.000.000,00 15.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00

38. Израда
канализацион
е мреже за
Радошин,
Војска и
Мачевац
(511340)

2015 2017 125.000.000,00 3.000.000,00 61.000.000,00 61.000.000,00

39. Израда
водних
објеката за
Седларе,Купи
нов., Роћевац
и Ђуринац
(511240)

2015 2017 108.000.000,00 12.000.000,00 48.000.000,00 48.000.000,00

40. Израда
фекалног
колектора за
Кушиљево
(511340)

2015 2017 95.000.000,00 10.000.000,00 45.000.000,00 40.000.000,00

41. Регулација
реке Ресаве

2015 2017 282.000.000,00

42. Регулација
реке Трстене
(424500)

2015 2015 10.000.000,00 10.000.000,00

43. Измуљивање
потока у
Луковици
(424500)

2015 2015 5.200.000,00 5.200.000,00
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44. Хитне
интервенције
на
нерегулисани
м
вототоковима
(424500)

2015 2015 5.000.000,00 5.000.000,00

45. Завршетак
произв. хале
Глобус
(511200)

2015 2015 10.150.000,00 4.058.358,00

46. Санација
индустријског
пода у
производној
хали "Беко"
(511321)

2015 2015 3.600.000,00 3.600.000,00

47. Реконструкци
ја школе у
Кушиљево
(511300)

2015 2017 18.930.752,00 5.000.000,00 10.000.000,00 3.930.752,00

48. Изградња
фискултурне
хале у
Свилајнцу
(511200)

2015 2017 127.000.000,00

49. Рек. Основне
школе у
Црквенцу
(511300)

2015 2015 12.757.539,00

50. Рек. Основне
школе у
Војски
(511300)

2015 2015 12.493.388,00

51. Санација
Машинске
школе и
Гимназије у
Свилајнцу
(511300)

2015 2015 10.000.000,00 10.000.000,00

52. Санација
зграде Месне
канцеларије у
Роанди
(511300)

2015 2017 21.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00
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53. Санација
зграде Месне
канцеларије у
Седларе
(511300)

2015 2015 3.000.000,00 3.000.000,00

54. Санација
дома
здравља у
Бобово
(511300)

2015 2015 6.000.000,00 6.000.000,00

55. Санација
зграде
физијатријске
сале дома
здравља у
Свилајнцу
(511300)

2015 2015 3.000.000,00 3.000.000,00

56. Изградња
стамбене
зграде з
социјално
угрожена
лица
(511200)

2015 2017 99.000.000,00

57. Рек. крова на
хали
спортова у
Свилајнцу
(511300)

2015 2015 12.000.000,00 12.000.000,00

58. Рек.
надстрешниц
е на зеленој
пијаци у
Свилајнцу
(511300)

2015 2017 43.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 3.000.000,00

59. Рек. капеле
на гробљу у
Свилајнцу
(511300)

2015 2015 6.000.000,00 6.000.000,00

60. Рек. стаза на
гробљу у
Свилајнцу.
(425100)

2015 2015 2.500.000,00 2.500.000,00

61. Рек. школског
игралишта у
Радошину
(511300)

2015 2015 1.500.000,00 1.500.000,00
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62. Санација
споменика
културе у
општини
Свилајнац
(425100)

2015 2015 5.000.000,00 5.000.000,00

63. Набавка
опреме за
рециклажни
центар
(пресе,
покретне
траке,
резервоари и
др.) (512400)

2015 2017 30.000.000,00 5.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00

64. Опрема за
дом здравља
Свилајнцу
(512500)

2015 2015 1.500.000,00 1.500.000,00

У К У П Н О 1.665.415.799,00 467.565.678,00 334.000.000,00 326.930.752,00

II   ПОСЕБАН ДЕ0

Члан 4.
Старање и бригу о доношењу годишњег Финансијског плана Фонда за уређивање

грађевинског земљишта општине Свилајнац који је усклађен са апропријацијом обезбеђеном у
Буџету општине Свилајнац за текућу годину као и доношење плана Јавних набавки за текућу
годину је у надлежности Управног одбора Фонда а све у складу са чланом 12. Одлуке о оснивању
Фонда за  уређивању грађевинског земљишта општине Свилајнац.

Спровођењу годишњег Финансијског плана за 2015. годину и Плана јавних набавки за
текућу годину у смислу покретања јавних набавки, уговарања, извршавања улагања, финансирање
и упоредног извештавања у надлежности је Директора Фонда за уређивање грађевинског
земљишта општине Свилајнац а на основу члана 16. Одлуке о оснивању Фонда за уређивање
грађевинског земљишта општине Свилајнац.

Члан 5.
Овај Финансијски план прихода и расхода Фонда за уређивање грађевинског земљишта

општине Свилајнац за 2015.годину, ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном
гласнику општине Свилајнац" а примењиваће се од  01.01.2015. године.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-3/15-II-2, Дана:06.02.2015. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Предраг Милановић, с.р.



13 Број 4 – Свилајнац 06. фебруар 2015 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

              ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА
                 И УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Финансијским планом Фонда за уређивање грађевинског земљишта општине Свилајнац за
2015. годину, који је приказан у наведеним табелама  предвиђена су улагања у инвестиције и
текуће расходе у укупном износу од  483.243.248,00  динара.

Финансирање планираних прихода приказано је у члану 2. овог Финансијског плана,
Приходи  Фонда за уређивање грађевинског земљишта општине Свилајнац где су приказани
Приходи по структури и врстама и то:

I ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – из дела буџетског прихода који се наменски преносе Фонду
општине Свилајнац (приходи од накнаде за коришћење простора и  грађевинског земљишта,
приходи од пореза на имовину, приходи из осталих буџетских извора), планираних у износу од
329.040.000,00 дин. и одобрена Одлуком о буџету општине Свилајнац за 2015 годину.

I I  ПРИХОДИ ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА планирани у  укупном износу од  144.153.248,00 динара

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - учешће у износу
46.000.000,00 динара и односи се на реализацију инфраструктуралних пројеката који се односе на
Индустријску зону - изградња саобраћајница у Индустријској зони Нова - 1, Нова - 3, Нова - 4 као и
уређење саобраћајног прикључка на државни пут другог реда 130.

 Министарство просвете, науке и технолошког развоја - учешће у износу од 15.000.000,00
динара и односи се на радове на реконструкцији објекта Основне школе у селу Кушиљево као и
наставак реализације пројеката започетих у 2014. години на реконструкцији објеката Основних
школа у селима Црквенцу и Војски, као и почетак изградње  Фискултурне сале за ученике Средње
школе „Свилајнац“ у Свилајнцу и чија се изградња планира у наредне две године (Фазна
изградња), као и реализација других пројеката који се реализују преко Министарства омладине и
спорта.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Дирекција за воде  учешће у
укупном износу од  30.000.000,00 динара и које се односи на реализацију већ започетих пројеката
као и почетак реализације нових пројеката из области водопривредне и комуналне инфраструктуре
који се  остварује у сарадњи општине Свилајнац и КЈП „Морава“ Свилајнац са Министарством
пољопривреде - Дирекција за воде и где се као носилац инвестиционих улагања јавља КЈП
„Морава“ Свилајнац, Месне заједнице и Општина Свилајнац  и то:

- Израда водних објеката за снабдевање водом насељеног места Гложане,
- Израда водних објеката за снабдевање водом насеља Бобово, Проштинац и Дубница,
- Израда водних објеката за снабдевање водом  за насељена места Седларе, Ђуринац,

Роћевац и
  Купиновац,

- Суфинансирање радова на изградњи водних објеката за снабдевање водом за насељена
места

  Суботица  и Роанда,
- Суфинансирање радова на изградње главног фекалног канализационог колектора за
  насељена места Грабовац - Дубље - Црквенац.
- Суфинансирање радова изградњи главног фекалног колектора за насељена места

Радошин,
   Војска и Мачевац,
- Суфинансирање радова на изградњи главног фекалног колектора за насељено место
  Кушиљево.
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ЈП - Путеви Србије -  учешће у износу од  53.153.248,00 динара  и односи се на
реализацију:

- Реконструкција Улица у граду Свилајнцу која су претрпела оштећења услед
прошлогодишњих поплава,

- Реконструкција путева која повезују сеоска подручја на територији општине Свилајнац,
- Учешће ЈП "Путеви Србије" у реализацији инфраструктуралних саобраћајних објеката

на територији  општине Свилајнац.

ЈП - Србијаводе - учешће Јавног предузећа Србија - воде се реализује кроз програм
               пословања ЈП "Србијаводе" за 2015. годину и односи се на:

- Регулацију реке Ресаве од ушћа реке Ресаве до потока Бук чија је процењена вредност
282.000.000,00 динара.

III  ПРИХОДИ КАПИТАЛНИХ ТРАНСФЕРА  И ДОНАЦИЈА ИСТОГ НИВОА ВЛАСТИ – планираних
у износу од 10.000.000,00 динара и односе се на учешће Месних заједница у реализацији
инвестиционих улагања на територијама Месних заједницама у асфалтирању улица,
изградњи водних објеката за снабдевање водом - реконструкцији домова културе и осталих
објеката који су од суштинске важности за грађане општине Свилајнац, затим учешће
правних и физичких лица - грађана у реализацији одређених инвестиција (асфалтирање
улица, изградња водоводне и канализационе мреже и  др.)

IV Остали неодређени и мешовити приходи планирани у износу од 50.000,00
динара. Односе се на пренета средства из претходне године и осталих прихода који се
директно сливају на рачун Фонда.

Финансирање планираних расхода и издатака Фонда за уређивање грађевинског земљишта
општине Свилајнац приказано је у члану 3.  РАСХОДИ  ФОНДА (где  је приказана табела расхода за
нефинансијску имовину по областима улагања и табела Финансијски расходи) и предвиђен је исти
износ као и износ плана прихода у износу од  483.243.248,00  динара.

У табели Расходи за Нефинансијску имовину приказани су расходи по областима улагања и
то следећа инвестициона улагања:

- Нематеријална улагања  у  износу од  9.740.000.000,00 динара

Средства су предвиђена за  израду пројектне документације за реконструкцију спортске
хале, пројекта изградње паркинга Природњачког центра, израда каталога саобраћајне
сигнализације (хоризонтална, вертикална и светлосна сигнализација), израда исправке пројекта
фекалног колектора у Кушиљево (црпна станица - 3 из правца Индустријске зоне "Велико поље")
као и за осталу пројектну документацију која су везана за инвестициона улагања Општине
Свилајнац.

Средства су предвиђена и за експропријацију земљишта која су везана за инв. Улагања,
односно прибављање земљишта која су везана за Регулацију реке Ресаве, регулацију осталих
водотокова на територији општине Свилајнац, Индустријску зону, изградњу путева   као и
прибављање земљишта која су неопходна за инвестициона улагања на територији општине
Свилајнац и реализује се преко Општинске управе општине Свилајнац.

- Саобраћајна инфраструктура у износу од   112.587.320,00 динара
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Средства су предвиђена за наставак инвестиционих улагања  у овој области која се
реализују сопственим средствима и заједничким средствима у сарадњи са Надлежним
Министарствима, (Министарство грађевине, саобраћаја и инфраструктуре, ЈП Путеви Србије и
другим министарствима где општина Свилајнац планира да изврши реализацију следећих
пројеката:

- Наставак изградње саобраћајница у Индустријској зони   2  "Велико  Поље" Нова 1.
Нова 3. Нова 4., и уређење саобраћајног прикључка на државни пут 130.

- Реконструкција моста код Основне школе у Свилајнцу.
- Реконструкција моста код аутобуске станице у Свилајнцу.
- Реконструкција пешачке зоне "Крива чаршија" у Свилајнцу.
- Изградња паркинга Природњачког центра "Свилајнац"
- Израда тротоара у улици "Драгошева" од моста код "Компа" до центра.
- Реконструкција улице Светог Саве у дужини Л = 1.400 метара.
- Реконструкција улице Димитрија Јосића Цицка у дужини Л = 400 метара.
- Асфалтирање локалних путева и улица по Месним заједницама у општини Свилајнац

које се реализује у сарадњи са Месним заједницама и  грађанима Месним заједницама,
( Асфалтирање пута од улаза у село Дубље до центра села, реконструкција пута према
гробљу у насељу Седларе, реконструкција пута од насељ еног места Седларе до
насељеног места Купиновац, рерконструкција пута према гробљу у селу Радошину,
реконструкција пута од моста до центра села Суботице, асфалтирање улица у селу
Кушиљево, реконструкција пута од села Луковице до села Седларе, уређење паркинга у
центру села Тропоња као и друге инвестиције.

Поред наведених инвестиција Фонд за уређивање грађевинског земљишта општине
Свилајнац  је планирао средства за изградњу пешачких стаза, пропуста на водотоковима, годишње
обнављање хоризонталне и вертикалне сигнализације, крпљење ударних рупа на коловозима на
територији општине Свилајнац, набавка, превоз, разастирање и ваљање  каменог агрегата за
насипање сеоских и некатегорисаних путева  као и остала инвестициона улагања из ове области.

-Комунална инфраструктура у износу од  32.750.000,00  динара

Средства су  предвиђена за реализацију следећих инвестиционих улагања:

- Суфинансирање на израда водних објеката за снабдевање водом насељеног места
Гложане,

-      Суфинансирање на изради водних објеката за снабдевање водом насеља Бобово,
Проштинац и

       Дубница,
-      Суфинансирање на наставку на изради водних објеката за насељена места Суботица -

Роанда,
-      Суфинансирање на изради водних објеката за снабдевање водом насељених места

Сњедларе,
       Купиновац, Роћевац и Ђуринац,
-      Суфинансирање на наставку  на изградњи  канализационог колектора за насељена места
       Грабовац, Дубље и Црквенац,
-     Средства предвиђена за изградњу Постројења за пречишћавање отпадних вода за

насељена
места Војска, Мачевац и Радошин,

- Средства предвиђена за изградњу главног фекалног колектора за насељено место
Кушиљево,
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- Средства предвиђена на изради секундарне канализационе мреже за насељено место
Грабовац,

Средства су предвиђена и за наставак реализације водоводне и канализационе мреже на
територији општине Свилајнац и осталих објеката комуналне инфраструктуре.

- Водопривредни објекти

Средства су предвиђена у финансијском плану Јавног предузећа "Србија воде"  и намењена
су као улагања за регулацији корита реке Ресаве од ушћа у Велику Мораву до потока Бук чија је
процењена вредност 282.000.000,00 динара, радови на измуљивању потока у насељеном месту
Луковица у дужину од Л=1.400,00 метара, , радови на регулацији реке Трстене у Месној заједници
Војска.

- Зграде у износу од  63.058.358,00 динара

Средства су предвиђена наставак реализације пројеката која су започета у 2014. години у
сарадњи са Министарством Просвете и односе на реконструкцији зграда Основне школе у
насељеном месту Црквенцу и Основне школе у насељеном месту Војска као и почетак изградње
фискултурне сале за Средњу школу у Свилајнцу, завршетак радова на изградњи производне хале у
Индустријској зони "Велико поље" (бивши објекат фабрике "Глобус"), реконструкција зграде
Основне школе у насељеном месту Кушиљево, реконструкција производног објекта "Беко",
реконструкција - замена крова на хали спортова у Свилајнцу, реконструкција и санација
надстрешнице на зеленој пијаци у насељеном месту Свилајнац, реконструкција зграде Дома
здравља у насељеном месту Бобово, реконструкција зграде физијатријске сале Дома здравља
Свилајнац, реконструкција и санација зграда месне канцеларије у насељеним местима Роанда и
Седларе, санација зграде Машинске школе у Свилајнцу, почетак изградње стамбене зграде за
социјално угрожена лица са комуналним опремањем стамбене зграде (Изградња ТС, уређење
водоводне и канализационе инфраструктуре као и прилазне саобраћајнице и др.), средства су
предвиђена за набавку грађевинског материјала и фарбарско-молерског материјала,
реконструкција  и осталих објеката из ове области улагања који су у надлежности локалне
самоуправе.

- Остали грађевински објекти у износу од   47.000.000,00 динара

Средства су предвиђена за радове на реконструкцији капеле на гробљу, уређењу стаза на
гробљу као и  реконструкција паркинга на гробљу у насељеном месту Свилајнац, уређење  верских
објеката и споменика културе на територији општине Свилајнац .

- Опрема у износу од    6.500.000,00  динара

Средства су предвиђена за набавку опреме за Дом здравља Свилајнац, као радови и
набавка опреме за рециклажни центар у Свилајнцу, (контејнери, резервоари, покретна трака,
преса, линија за класирање, електронска вага и др.).

У табели I I  ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ су приказани расходи који се односе на сталне
трошкове, специјализоване услуге (које се односе на одржавање путева, одржавање јавних
површина, регулација водотокова и др.), текуће поправке и одржавање зграда, водовода и
канализације енергетских објеката и текуће поправке осталих објеката и др.), трансфери другим
нивоима власти као и трансфери месним заједницама, као и обавезе по основу отплате домаћим
кредиторима.

Посебно треба истаћи средства која су опредељена као трансфер другим нивоима власти
(месним заједницама, школама, КЈП „Морава“ Свилајнац и осталим буџетским корисницима) где
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Фонд за уређивање грађевинског земљишта, учествује као суфинансијер у изградњи и
реконструкцији на радовима који се изводе на путевима, водоводу, канализацији, тротоарима,
школским зградама, домовима културе, спортским објектима и осталим јавним објектима који се
раде на територији општине Свилајнац.

Средства у износу од 115.307.570,00 динара су предвиђена као трансфер месним
заједницама, на основу захтева месних заједница за суфинансирање и посебних одлука Фонда.

Конкретне позиције инвестиционих улагања биће приказане у Плану јавних набавки који је
у надлежности Управног одбора Фонда за уређивање грађевинског земљишта општине Свилајнац.

ФОНД ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-1/2015-IV/02;  Датум:13.01.2015.године

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Фонда за уређивање грађевинског земљишта

општине Свилајнац
Зоран Илић, с.р.

*-*-*-*-*-*

На основу члана 13 став 1 тачка 7, став 3 и члана 13а Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС“, број 107/05, 72/09-др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13-др. закон
и 93/14), члана 46 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07 и 83/14),
члана 72 Статута општине Свилајнац (''Службени гласник општине Свилајнац'', број 2/08 и 12/12) и
Одлуке о буџету општине Свилајнац за 2015.годину ("Службени гласник општине Свилајнац", број
13/14), Општинско веће општине Свилајнац, на седници одржаној дана 06.02.2015. године, донело
је

О Д Л У К У

I

УСВАЈА СЕ Програм мера Дома здравља Свилајнац за обезбеђивање и спровођење
превентивне здравствене заштите грађана у општини Свилајнац за 2015.годину.

II

Програм мера Дома здравља Свилајнац за обезбеђивање и спровођење превентивне
здравствене заштите грађана у општини Свилајнац за 2015.годину реализоваће се у складу са
Одлуком о буџету општине Свилајнац за 2015.годину.

III

Уколико дође до престанка финансирања Програма из става I ове Одлуке, надлежни орган
Дома здравља Свилајнац донеће Програм решавања вишка запослених уколико утврди да ће због
економских промена доћи до престанка потребе за радом запослених на неодређено време.

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 13 став 1 тачка 7 Закона о здравственој заштити, између осталог је прописано да
друштвена брига за здравље на нивоу општине обухвата мере за обезбеђивање и спровођење
здравствене заштите од интереса за грађане на територији општине и то тако да општина може да
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обезбеди услове за бољу кадровску обезбеђеност здравствене установе чији је оснивач за које се
због недостатка финансијских средстава у систему обавезног здравственог осигурања, средства не
могу обезбедити на основу уговора закљученог са организацијом за обавезно здравствено
осигурање, односно због недостатка сопствених прихода здравствене установе, а до стварања
услова да се кадровска обезбеђеност финансира из средстава обавезног здравственог осигурања,
односно из сопствених прихода здравствене установе.

Ставом 3 истог члана Закона прописано је да општина обезбеђује средства за остваривање
друштвене бриге за здравље у буџету општине у складу са законом.

Имајући у виду наведена законска овлашћења, а на основу Одлуке о буџету општине
Свилајнац за 2015.годину, Општинско веће општине Свилајнaц одлучило је као у диспозитиву.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-3/15-II-3, Дана:06.02.2015. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Предраг Милановић, с.р.

*-*-*-*-*-*

На основу члана 38 Закона о удружењима (''Службени гласник РС'' број 51/2009 и 99/11-
др.закони), члана 20 и 46 Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Србије“
број 129/07 и 83/14) и члана 72 Статута општине Свилајнац („Службени гласник општине
Свилајнац“, 2/08 и 12/12), Општинско веће општине Свилајнац, на седници  одржаној
06.02.2015.године доноси

П Р А В И Л Н И К
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ ЗА ПРОГРАМЕ И

ПРОЈЕКТЕ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ОДНОСНО НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим Правилником се прописују критеријуми, услови, начин и поступак доделе средстава

за програме и пројекте који су од јавног интереса и који се финансирају или суфинансирају из
буџета општине Свилајнац (у даљем тексту:општина).

Члан 2.
Под програмима и пројектима који су од јавног интереса из члана 1 овог Правилника,

нарочито се сматрају програми и пројекти из области: социјалне заштите, борачко-инвалидске
заштите, заштите лица са инвалидитетом, друштвене бриге о деци, заштите интерно расељених
лица са Косова и Метохије и избеглица, подстицање наталитета, помоћи старима, здравствене
заштите, заштите и промовисања људских и мањинских права, образовања, науке, културе,
информисања, заштите животне средине, одрживог развоја, заштите животиња, заштите
потрошача, борбе против корупције, као и хуманитарни програми и други програми у којима
удружење искључиво и непосредно следи јавне потребе.

Члан 3.
Висина средстава за финансирање или суфинансирање програма и пројекaта из члана 2

овог Правилника утврђују се сваке године Одлуком о буџету општине Свилајнац.
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II КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА И ПРОЈЕКТА

Члан 4.
Oсновни критеријуми за избор програма и пројеката који се финансирају или

суфинансирају из буџета општине Свилајнац:
- усклађеност са усвојеним стратешким документима на националном и локалном нивоу,
- усклађеност са јавним потребама и интересима грађана,
- усмереност ка већем броју корисника,
- подстицање солидарности, заштите и помоћи лицима у специфичним животним

ситуацијама.

III КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА

Члан 5.
Право подношења пријаве за финансирање или суфинансирање програма и пројеката од

јавног интереса имају удружења регистрована за обављање делатности друштвеног и
хуманитарног карактера.

Субјекти из става 1. овог члана имају право да поднесу пријаву за финансирање или
суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса, под условом да им је регистровано
седиште на територији општине Свилајнац или на територији Поморавског округа, са тим да морају
имати чланове са пребивалиштем на територији општине Свилајнац.

IV ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА

Члан 6.
Средства за финансирање или суфинансирање програма и пројеката из члана 2. овог

Правилника додељују се на основу јавног конкурса.
Јавни конкурс за доделу средстава за финансирање или суфинансирање програма и

пројеката из члана 2. овог Правилника расписује Председник општине Свилајнац.
Јавни конкурс се расписује почетком године за текућу годину и отворен је до утрошка

средстава предвиђених Одлуком о буџету општине Свилајнац.

Члан 7.
Стручну процену и избор програма и пројеката удружења грађана, однодно невладиних

организација којима се додељују буџетска средства врши Комисија коју образује Председник
општине.

Комисија има председника и два члана.

Члан 8.
Комисија има следеће надлежности:

1. разматра пријаве на конкурс;
2. врши избор програма и пројеката који се предлажу за финансирање или суфинансирање и
3. предлаже Општинском већу општине Свилајнац доношење одлуке о избору програма или

пројеката и расподели средстава из буџета општине Свилајнац, удружењима грађана
односно неваладиним организацијама.
Административне и стручне послове за потребе Комисије обавља Општинска управа –

Одељење за буџет и финансије.

Члан 9.
Комисија је независна у свом раду.
Комисија је дужна да на захтев Општинског већа, поднесе извештај о свом раду.
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Члан 10.
Седницама Комисије председава председник Комисије.
У случају одсуства председника Комисије, чланови Комисије, под условом да је обезбеђен

кворум за рад и пуноважно одлучивање, бирају председавајућег за ту седницу Комисије.
Комисија о свом раду води записник.

Члан 11.
Вредновање предлога програма и пројеката врши се попуњавањем формулара, који садржи

три опције:
1. ''Потпуно подржавам пружање финансијске подршке овом програму односно пројекту'',
2. ''Делимично подржавам пружање финансијске подршке овом програму односно пројекту''
3. ''Изричито сам против пружања финансијске подршке овом програму односно пројекту''.

Позитивним гласањем за финансирање програма или пројекта сматра се попуњени
формулар са заокруженим опцијама: ''Потпуно подржавам пружање финансијске подршке овом
програму односно пројекту'', или ''Делимично подржавам пружање финансијске подршке овом
програму односно пројекту'', уколико је такве формуларе попунила већина од укупног броја
чланова Комисије.

Члан 12.
У случају сукоба интереса, односно када је подносилац предлога програма или пројекта

институција у којој је члан Комисије запослен, такав члан Комисије је дужан да о томе обавести
остале чланове Комисије и изузима се из гласања о том предлогу пројекта.

Члан 13.
Комисија је дужна да се састаје сваког месеца, те да размотри пристигле пријаве и у складу

са прописаним критеријумима утврди предлог одлуке који ће се програми односно пројекти
финансирати или суфинансирати из буџета Општине Свилајнац.

Утврђени предлог из става 1. овог члана, Комисија доставља Општинском већу, ради
доношења одлуке о избору програма или пројеката и расподели средстава.

Одлука о избору програма или пројеката и расподели средстава објавиће се на огласној
табли Општинске управе општине Свилајнац.

Одлука Општинског већа коначна је.

Члан 14.
Текст Јавног конкурса садржи:

 одређивање субјеката који су овлашћени за подношење пријаве на конкурс;
 ознаку прилога који се обавезно прилажу уз пријаву;
 адресу на коју се пријаве упућују односно предају;
 напомену да се непотпуне пријаве неће узети у разматрање;
 друге елементе конкурса.

Јавни конкурс се објављује у средствима јавног информисања, на званичној интернет
презентацији општине Свилајнац и на oгласној табли Општинске управе општине Свилајнац.

Обавештење средствима јавног информисања о расписаном и обављеном конкурсу
прослеђује се путем службе Општинске управе надлежне за односе са медијима.

Члан 15.
Уз пријаву, подносилац пријаве дужан је да обавезно приложи:

- образац пријаве, потписан и оверен
- доказ о упису у регистар код надлежног органа
-  копију Статута подносиоца пријаве (оверена)
- доказ о суфинансирању од партнерске или донаторске организације, ако се пројекат тако

реализује
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-  детаљан опис програма, односно пројекта, за чије финансирање или суфинансирање се
подноси пријава

Члан 16.
Пријава на конкурс подноси се Комисији на обрасцу ''Пријава на Конкурс за финансирање

или суфинансирање програма односно пројеката'' који је у прилогу овог Правилника и чини његов
саставни део.

За сваки програм односно пројекат подноси се посебна пријава.
Детаљан опис програма односно пројекта треба да садржи податке: о корисницима

програма односно пројекта, значају, месту и времену реализације програма односно пројекта и
буџет пројекта/програма само код програма, односно пројекта који имају више активности.

Саставни део пријаве је изјава о прихватању обавезе подносиоца пријаве у случају да
Општина финансира или суфинансира пријављени програм односно пројекат према којој
одговорно лице подносиоца пријаве, под кривичном и материјалном одговорношћу изјављује:

 да су сви подаци наведени у Пријави истинити и тачни;
 да ће додељена средства бити наменски утрошена;
 да ће у законском року бити достављен извештај о реализацији програма односно пројекта

са финансијском документацијом,
 да ће током реализације програма односно пројекта у публикацијама и другим медијима

бити назначено да је реализацију подржала Општина Свилајнац.
Подносиоци пријаве образац ''Пријава на Конкурс за финансирање или суфинансирање

програма односно пројеката'' могу преузети на шалтерима Општинске управе општине Свилајнац, а
доступан је и на званичној интернет страници Општине.

Пријаве се подносе у штампаном облику предајом на писарници општине Свилајнац или
поштом.

Члан 17.
Након доношења одлуке Општинског већа о избору програма или пројеката и расподели

средстава, са изабраним подносиоцима пријаве закључују се уговори о финансирању или
суфинансирању програма односно пројекта.

Уговор у име општине потписује Председник општине.
Уговором из става 1. овог члана уређују се међусобна права и обавезе уговорних страна,

начин и рок за пренос одобрених средстава, рок за реализацију програма односно пројекта,
обавеза подношења извештаја о реализацији програма односно пројекта, као и друга права и
обавезе уговорних страна.

Члан 18.
Изабрани подносиоци пријаве, којима су додељена средства за финансирање или

суфинансирање програма односно пројеката, дужни су да у року од 30 дана по завршетку програма
односно пројекта за који су додељена буџетска средства, а најкасније до 01.02. наредне године,
поднесу извештај о реализацији тих програма односно пројеката и доставе доказе о наменском
коришћењу финансијских средстава Одељењу за буџет и финансије Општинске управе општине
Свилајнац.

Извештаји се подносе у штампаном облику, предајом на писарницу општине Свилајнац или
поштом.

V ПОСТУПАК ВРАЋАЊА НЕНАМЕНСКИ УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА

Члан 19.
Уколико се приликом преноса средстава за реализацију програма и пројеката утврди да

изабрани подносиоци пријава добијена средства не користе за реализацију одобрених програма,
дужни су да врате добијена средства.

Услови и начин враћања ненаменских утрошених средстава утврдиће се уговором који се
закључује у складу са чланом 17. став 2. и 3. овог Правилника.
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VI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 20.
Саставни део овог Правилника чине обрасци Предлога пројекта/програма.

Члан 21.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и биће објављен у ''Службеном гласнику

општине Свилајнац".

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-3/15-II-4, Дана:06.02.2015. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Предраг Милановић, с.р.

Прилог

ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА

Подносилац пријаве

Адреса подносиоца пријаве

Референтни број
(попуњава oпштина Свилајнац)
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ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ И ПРОГРАМУ/ПРОЈЕКТУ

Назив предлога програма/пројекта

Датум подношења предлога програма / пројекта:

Контакт особа:

Функција:

Контакт телефон:

Е-mail:

Адреса интернет презентације:

Mатични број и ПИБ:

Број рачуна и назив банке:

Одговорно лице/особа овлашћена за заступање – телефон:

Потпис и печат:

_________________________________________

Трајање програма /пројекта

Износ средстава из сопственог учешћа

Проценат средстава сопственог учешћа од укупне вредности

програма/пројекта

%

Износ тражених средстава од општине Свилајнац

Проценат средстава тражених од општине Свилајнац од укупне

вредности програма/пројекта %

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПРОГРАМА / ПРОЈЕКТА
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1. Опис стања и идентификација проблема
Описати тренутно стање, идентификовати проблеме са којима се ваше циљне групе из окружења
суочавају и навести показатеље садашњег стања мерљивим параметрима.

2. Сажетак програма/пројекта
Опишите ваш пројекат и његове главне елементе тако што ћете навести резиме активности и
објаснити како ћете их организовати.

3. Општи циљ програма/пројекта
Дефинисати општи циљ који ће допринети остварењу промене у смислу дугорочне користи.

4. Специфични циљеви програма/пројекта
Навести прецизне, мерљиве и временски одређене циљеве програма /пројекта.

5. Корисници програма/пројекта
Набројте све директне и индиректне кориснике вашег програма/пројекта.

6. Активности, очекивани резултати и индикатори

АКТИВНОСТИ
Дефинисати конкретне

акције које су неопходне
за извршење пројекта

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ
Таксативно их навести тако
да буду мерљиви, као и да
произилазе из вашег плана

активности

ИНДИКАТОРИ РЕЗУЛТАТА
Навести квантитативне и/или
квалитативне индикаторе (на

пр. број корисника, број
посета сајту.)

1
1.1
1.2
2
2.1
2.2

*Табелу проширити по потреби

7. Временски оквир активности

АКТИВНОСТ 1.(месец,
недеља,
дан...)

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

1
1.1
1.2
2
2.1
*табелу допунити по потреби

8. Одрживост
Навести да ли су резултати програма/пројекта одрживи након завршетка финансирања од стране
органа који расписјује конкурс.
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9. Досадашња искуства у реализацији програма/пројеката
Наведите искуство ваше организације.

10. Веза са локалним стратешким документима

Наведите општинска стратешка документа где се види повезаност ваше акције са приоритетима
или програмима/пројектима који су дефинисани стратешким документима.

11. Б у џ е т – наведите за шта су вам потребна средства за која конкуришете, односно које је
трошкове потребно покрити да би ваш програм/пројекат био успешно реализован.

НАЗИВ ТРОШКОВА ИЗНОС У РСД

*табелу допунити и прилагодити по потреби

12. Остали извори финансирања

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ИЗНОС- ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА

УКУПНО:

ПРОВЕРА КОМПЛЕТНОСТИ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Пријава програма/пројекта
Фотокопијa решења о упису у Регистар
Фотокопијa оснивачког акта (статута)

√ означите документа која сте приложили

 И З Ј А В А

о прихватању обавезе подносиоца пријаве у случају да Општина финансира или
суфинансира пријављени програм односно пројекат према којој одговорно лице подносиоца
пријаве, под кривичном и материјалном одговорношћу изјављује:

 да су сви подаци наведени у Пријави истинити и тачни;
 да ће додељена средства бити наменски утрошена;
 да ће у законском року бити достављен извештај о реализацији програма односно пројекта

са финансијском документацијом;
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 да ће током реализације програма односно пројекта у публикацијама и другим медијима
бити назначено да је реализацију подржала Општина Свилајнац.

Место:
Датум:

Одговорно лице
печат

потпис

*-*-*-*-*-*

На основу члана 10 и члана 18 Одлуке о Општинском правобранилаштву општине
Свилајнац (“Службени гласник општине Свилајнац“, број 13/14) и члана 72 Статута општине
Свилајнац („Службени гласник општине Свилајнац“ број 2/08 и 12/12), Општинско веће општине
Свилајнац на предлог Председника општине Свилајнац, на седници одржаној дана 06.02.2015.
године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е

I
За Општинског правобраниоца општине Свилајнац ПОСТАВЉА СЕ Гордана Стојановић,

дипломирани правник из Свилајнца.
II

Мандат Општинском правобраниоцу општине Свилајнац траје 5 година.

III
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се  у "Службеном гласнику

општине Свилајнац".
О б р а з л о ж е њ е

Чланом 10 став 1 Одлуке о Општинском правобранилаштву општине Свилајнац, прописано
је да Општинског правобраниоца поставља Општинско веће на предлог председника општине, на
период од пет година, као и да исто лице може бити поново постављено на исти период.

Чланом 10 став 2 исте Одлуке, прописано је да за општинског правобраниоца може бити
постављен држављанин Републике Србије који испуњава опште услове за рад у државним
органима, који је завршио правни факултет, положио правосудни испит, достојан је
правобранилачке функције и има најмање три године радног искуства у правној струци после
положеног правосудног испита.

Имајући у виду да Гордана Стојановић, дипломирани правник из Свилајнца испуњава све
прописане услове, то је Председник општине Свилајнац, закључком број 02-2/15-III од
27.01.2015.године, предложио Општинском већу општине Свилајнац, да се на ову функцију
постави досадашњи Општински јавни правобранилац, Гордана Стојановић, дипломирани правник
из Свилајнца.

Чланом 18 став 2 исте Одлуке, између осталог је прописано да Општинско веће поставља
општинског правобраниоца у року од 90 дана од дана ступања на снагу Одлуке о Општинском
правобранилаштву општине Свилајнац.

Имајући у виду наведено, као и чињеницу да је Одлука о Општинском правобранилаштву
општине Свилајнац ступила на снагу 03.01.2015.године, то је Општинско веће општине Свилајнац,
на основу прописа из увода, одлучило као у диспозитиву.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-3/15-II-6, Дана:06.02.2015. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Предраг Милановић, с.р.

*-*-*-*-*-*
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На основу члана 18 Одлуке о Општинском правобранилаштву општине Свилајнац
(“Службени гласник општине Свилајнац“, број 13/14) и члана 72 Статута општине Свилајнац
(„Службени гласник општине Свилајнац“ број 2/08 и 12/12), Општинско веће општине Свилајнац,
на седници одржаној дана 06.02.2015. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е

I
ПРЕСТАЈЕ положај Општинском јавном правобраниоцу општине Свилајнац Гордани

Стојановић, дипломираном правнику из Свилајнца.

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се  у "Службеном гласнику

општине Свилајнац".

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 18 став 2 Одлуке о Општинском правобранилаштву општине Свилајнац, између
осталог је прописано да Општинско веће поставља општинског правобраниоца у року од 90 дана
од дана ступања на снагу Одлуке о Општинском правобранилаштву општине Свилајнац.

Чланом 18 став 3 исте Одлуке прописано је да постављењем општинског правобраниоца у
складу са овом Одлуком, престаје положај општинском јавном правобраниоцу.

Имајући у виду наведено, као и чињеницу да је Одлука о Општинском правобранилаштву
општине Свилајнац, ступила на снагу 03.01.2015.године и да је Општински правобранилац
општине Свилајнац постављен у складу са овом Одлуком, то је Општинско веће општине
Свилајнац, на основу прописа из увода, одлучило као у диспозитиву.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-3/15-II-7, Дана:06.02.2015. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Предраг Милановић, с.р.

*-*-*-*-*-*
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С А Д Р Ж А Ј
1. Финансијски план прихода и расхода Фонда за уређивање грађевинског

земљишта општине Свилајнац, за 2015.годину;
1

2 Одлука о усвајању Програма мера Дома здравља Свилајнац за
обезбеђивање и спровођење превентивне здравствене заштите грађана у
општини Свилајнац за 2015.годину;

17

3 Правилник о начину и поступку доделе средстава из буџета општине
Свилајнац за програме и пројекте удружења грађана, односно невладиних
организација са обрасцима пријаве;

18

4 Решење о постављењу Општинског правобраниоца општине Свилајнац; 26
5 Решење о престанку положаја Општинском јавном правобраниоцу општине

Свилајнац.
27

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ Оснивач: Скупштина општине Свилајнац,
Редакција: Стручна служба органа Општине Свилајнац, Светог Саве 102, (035)312-433 Главни и

одговорни уредник: Ивана Пауновић секретар Скупштине општине Свилајнац;


