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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ
СВИЛАЈНАЦ
Свилајнац, 01. октобар година 2014. – Број 09

На основу члана 32. став 1. тачке 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/07), члана 63. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009…101/11,
93/12, 62/13, 63/13 и 108/13) и члана 41. став 1 тачка 2 Статута општине Свилајнац („Службени
гласник општине Свилајнац“, број 2/08 и 12/12), Скупштина општине Свилајнац на седници
одржаној дана 01.10.2014. године, донела је
ОДЛУКУ
О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
ЗА 2014.ГОДИНУ
( II РЕБАЛАНС)
Члан 1.
У Одлуци о буџету општине Свилајнац за 2014. годину («Службени гласник општине
Свилајнац» број 15/13 и 07/14 ), у члану 6. табеларног прегледа издатака и расхода врше се
измене у делу средстава из буџета – Извор 01 и то:
1.
Раздео 3, Глава 7, Функција 070, Позиција 46, економска клас. 463 - Центар за
социјални рад, износ „19.000.000“ замењује се износом „29.000.000 “;
2.
Раздео 3, Глава 8 - Буџетски фондови по функцијама и економским класификација :
- Позиција 47, Функција 620, економска клас. 463 – Фонд за уређивање грађ.земљишта
износ „285.700.000“ замењује се износом „275.700.000“ ;
Члан 2.
Изменама у члану 1. ове Одлуке извршиће се одговарајуће измене збирова у Билансу
прихода и расхода буџета и распореду прихода и расхода по функцијама, главама и разделима
буџета.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се од 01.јануара 2014.године
и објавиће се у «Службеном гласнику општине Свилајнац».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-34/14-I-1, Дана:01.10.2014.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, др ветеринe, с. р.
*-*-*-*-*-*
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На основу члана 110 и 111 Закона о Закона о социјалној заштити ("Службени гласник РС",
број 24/11), 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 01.10.2014.године, донела је
О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРАВИМА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Члан 1.
У Одлуци о правима грађана у области социјалне заштите на територији општине
Свилајнац („Службени гласник општине Свилајнац“, број 5/09), у тачки 2. члана 5 "ПРОШИРЕНА
ПРАВА", после 2.7. додаје се подтачка 2.8. која гласи:
„Право на једнократну помоћ у плаћању изворних локалних прихода-пореза на имовину
физичких лица (обвезника који не воде пословне књиге) и посебне накнаде за заштиту и
унапређење животне средине, (у даљем тексту: једнократна помоћ у плаћању изворних локалних
прихода).“
орних локалних прихода."
Члан 4.
После члана 45. додаје се члан 45а који гласи:
„Право на једнократну помоћ у плаћању изворних локалних прихода имају лица, односно
домаћинства чији су стамбени објекти оштећени елементарном непогодом-поплавом у мају
2014.године.
Право на једнократну помоћ у плаћању изворних локалних прихода имају лица, односно
домаћинства чије је пољопривредно земљиште поплављено, услед елементарне непогоде-поплаве
у мају 2014.године.
Право на једнократну помоћ из овог члана могу остварити лица која су измирила обавезе
по основу изворних локалних прихода за први и други квартал 2014.године и целокупну обавезу из
претходних година.
Наведено право може се остварити за стамбени објекат за који је издато решење о додели
државне помоћи или за који постоји Записник Грађевинске инспекције о степену оштећења на
објекту, као и за пољопривредно земљиште за које постоји евиденција о поплављености у
Одељењу за инспекцијски надзор и пољопривреду Општинске управе општине Свилајнац.“
Члан 5.
После члана 45а, додаје се члан 45б који гласи:
„Висина једнократне помоћи за плаћање изворних локалних прихода за стамбене објекте
за 2014.годину, одређује се процентуално у зависности од степена оштећења објекта, утврђеног
према категоризацији, у складу са Упутством и то за:
- Прву категорију - 20% од утврђених изворних локалних прихода за поплављени објекат
- Другу категорију - 40% од утврђених изворних локалних прихода за поплављени
објекат
- Трећу категорију - 60% од утврђених изворних локалних прихода за поплављени
објекат
- Четврту категорију - 80% од утврђених изворних локалних прихода за поплављени
објекат
- Пету и шесту категорију - 100% од утврђених изворних локалних прихода за
поплављени објекат.
Висина једнократне помоћи за плаћање пореза на имовину за поплављено пољопривредно
земљиште за 2014.годину, одређује се у износу од 50% утврђеног пореза за 2014.годину.
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Категоризација оштећених објеката из става 1 овог члана доказује се решењем Одељења
за урбанизам, изградњу, комуналне и имовинско-правне послове Општинске управе општине
Свилајнац или Записником Грађевинске инспекције о степену оштећења на објекту.
Поплављеност пољопривредног земљишта из става 2. овог члана доказује се евиденцијом
Одељења за инспекцијски надзор и пољопривреду Општинске управе општине Свилајнац."
Члан 6.
После члана 45б, додаје се члан 45в који гласи:
"Захтев за остваривање права на једнократну помоћ за плаћање изворних локалних
прихода, на прописаном обрасцу, подноси се Одељењу за буџет и финансије Општинске управе
општине Свилајнац, које уверењем потврђује испуњеност услова за остваривање права са износом
утврђених изворних локалних прихода за 2014 годину.
Прикупљену документацију, Одељење за буџет и финансије Општинске управе општине
Свилајнац, доставља Центру за социјални рад "Свилајнац" у Свилајнцу, који решењем одлучује о
наведеном праву у складу са законом и овом Одлуком.
На решење Центра за социјални рад "Свилајнац" у Свилајнцу, подносилац захтева може
уложити жалбу Одељењу за буџет и финансије Општинске управе општине Свилајнац, у року од 8
дана од дана пријема решења."
Члан 7.
У ставу 3 члана 46 у делу где стоји:
стоји:

"Закона о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана", треба да
" Закона о социјалној заштити".

Члан 8.

На крају става 1 члана 49 брише се тачка и додаје се:
"осим у случају када је за одређено право другачије прописано овом Одлуком".
Члан 9.
Остале одредбе Одлуке о правима грађана у области социјалне заштите на територији
општине Свилајнац, остају неизмењене.
Члан 10.
Ова Одлука ступа на ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном гласнику
општине Свилајнац".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-34/14-I-2, Дана:01.10.2014.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р.

*-*-*-*-*-*
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На основу члана 2. Одлуке о јавном правобранилаштву (“Општински службени гласник“,
број 1/02) и члана 41. Статута општине Свилајнац („Службени гласник општине Свилајнац“ број
2/08 и 12/12), Скупштина општине Свилајнац, на предлог Комисије за кадровска и
административна питања, на седници одржаној дана 01.10.2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
РАЗРЕШАВА СЕ функције Општинског јавног правобраниоца општине Свилајнац Гордана
Радовановић, дипломирани правник из Свилајнца.
II
Ово решење ступа на снагу дана 01.11.2014.године.
III
Ово решење ће се објавити у "Службеном гласнику општине Свилајнац".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-34/14-I-3, Дана:01.10.2014.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р.
*-*-*-*-*-*
На основу члана 2 и члана 3 Одлуке о јавном правобранилаштву („Општински службени
гласник“, број 1/02) и члана 41 Статута општине Свилајнац („Службени гласник општине
Свилајнац“, број 2/08 и 12/12), Скупштина општине Свилајнац, на предлог Комисије за кадровска и
административна питања, на седници одржаној дана 01.10.2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
За Општинског јавног правобраниоца општине Свилајнац ИМЕНУЈЕ СЕ Гордана Стојановић,
дипломирани правник из Свилајнца.
II
Мандат Општинском јавном правобраниоцу траје 4 године.
III
Ово решење ступа на снагу дана 01.11.2014.године.
IV
Ово решење ће се објавити у "Службеном гласнику општине Свилајнац".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-34/14-I-4, Дана:01.10.2014.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р.
*-*-*-*-*-*
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На основу члана 53, 54 и 55 Закона о основама система образовања и васпитања
("Службени гласник РС", број 72/09, 52/11 и 55/13), 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
01.10.2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ У СЕДЛАРУ
I
МЕЊА СЕ Решење Скупштине општине Свилајнац ("Службени гласник општине Свилајнац",
број 4/11 и 14/12), којим је именован Школски одбор ОШ „Бранко Радичевић“ у Седлару, и то тако
што СЕ РАЗРЕШАВА чланства у Школском одбору:
из реда родитеља
1. Мишко Ракић из Седлара.

II

У Школски одбор ОШ „Бранко Радичевић“ у Седлару ИМЕНУЈЕ СЕ:
из реда родитеља
1. Бориша Димитријевић из Седлара.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику општине
Свилајнац“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-34/14-I-5, Дана:01.10.2014.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, 52/11 и 55/13), 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
01.10.2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОШ „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ“ У КУШИЉЕВУ
I
МЕЊА СЕ Решење Скупштине општине Свилајнац ("Службени гласник општине Свилајнац",
број 4/11 и 14/12), којим је именован Школски одбор ОШ „Вожд Карађорђе“ у Кушиљеву, и то тако
што СЕ РАЗРЕШАВА чланства у Школском одбору:
из реда родитеља
1. Жикица Микић из Кушиљева.
II
У Школски одбор ОШ „Вожд Карађорђе“ у Кушиљеву ИМЕНУЈЕ СЕ

6 Број 9 – Свилајнац 01. октобар 2014
из реда родитеља
1. Ненад Павловић из Кушиљева.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику општине
Свилајнац“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-34/14-I-6, Дана:01.10.2014.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р.
*-*-*-*-*-*
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САДРЖАЈ
Одлука о ребалансу буџета општине Свилајнац за 2014.годину (II ребаланс)
Одлука о изменама и допунама одлуке о правима грађана у области социјалне
заштите на територији општине Свилајнац
Решење о разрешењу општинског јавног правобраниоца општине Свилајнац
Решење о именовању општинског јавног правобраниоца општине Свилајнац
Решење о измени решења о именовању школског одбора ОШ „Бранко
Радичевић“ у Седлару
Решење о измени решења о именовању школског одбора ОШ „Вожд Карађорђе“
у Кушиљеву
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