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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ
СВИЛАЈНАЦ
Свилајнац, 25. децембар година 2014. – Број 13

На основу члана 32. став. 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“ број 129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 76. Закона о буџетском систему („Сл.гласник“ број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 иапр. и 108/2013), члана 41.
Статута општине Свилајнац („Службени гласник општине Свилајнац“ број 2/08 и 121/2012) и
члана 11. Одлуке о буџету општине Свилајнац за 2014. годину („Службени гласник општине
Свилајнац“ бр. 15/2013) а на предлог Општинског већа Општине Свилајнац, Скупштина општине
Свилајнац, на седници одржаној дана 25.12.2014. године донела је:
О Д Л У К У
О ПЕРИОДИЧНОМ ИЗВЕШТАЈУ О ИЗВРШЕЊУ
ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
ЗА ПЕРИОД ОД 1. ЈАНУАРА ДО 30. СЕПТЕМБРА 2014. 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
2014. године износе:
1. Укупно остварени приходи,
примања, приливи и пренета средства ..............................580.073 хиљ.динара.
2. Укупно извршени текући
расходи, издаци и одливи средстава ...................................566.884 хиљ.динара.
3. Разлика укупних примања
и издатака (1-2) (Салдо жиро рачуна).................................. 13.189 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 01.01.2014.год.) 4.371 хиљ.дин. + 2. Остварени приходи, примања и
приливи у току 2014. године 575.702 хиљ.дин. и минус 3. Остварени расходи, издаци и одливи у
току 2014. године 566.884 хиљ.динара, што чини укупну разлику вишка прихода, примања и
пренетих средстава затечених на жиро рачуну буџета са стањем на дан 30.09.2014. године, у
износу од 13.189 хиљ.дин.
I. ПЛАН И ОСТВАРЕЊЕ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА:
1.Планирани приходи и примања буџета из Одлуке о буџету износе.......1.049.900 х.дин.
2.Остварени приходи и примања буџета износе ............................................575.702 х.дин.
Разлика (неостварени буџетски приходи и примања износи .....474.198 х.дин.
Остварење буџетских прихода и примања мање је у односу на план и износи 54,83%
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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 периодичном извештају о извршењу одлуке о буџету општине Свилајнац за период од
01. јануара до 30. септембра 2014 године :
1. Укупно планирани и извршени текући приходи и примања према Одлуци о буџету
општине Свилајнац за 2014. годину према економској класификацији износе:
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2. Укупно планирани и извршени текући приходи и примања према Одлуци о буџету
општине Свилајнац за 2014. годину према изворима финансирања износе:
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Структура укупно остварених прихода и примања у износу од 575.702 хиљ.динара по
изворима из којих су остварени је следећа:
- Буџетски приходи и примања износе ....................401.966 хиљ.динара
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-

Приходи од трансфера из Републике износе ....... 172.900 хиљ.динара
Приходи од орган.обавезног социј.осигурања......
836 хиљ.динара
Приходи од донација ...............................................
- хиљ.динара
Приходи од осталих сопствених извора износе....
- хиљ.динара.
Буџетски приходи остварени су у износу од 390.593 хиљ.дин. из редовних текућих
прихода који припадају локалним самоуправама, а по: -основу припадајућег дела пореза на
зараде и пореза на друге приходе (од самосталне делатности, имовине и других прихода) који
су остварени у укупном износу од 122.348 хиљ.дин. са 65,74% у односу на план; -по основу
пореза на имовину (порез на имовину, на наслеђе и поклон и на капиталне трансакције) у
износу од 101.457 хиљ.дин. са 58,65% у односу на план; -по основу комуналних и градских
такси (регистрација возила, накнаде за коришћење добара од општег интереса и других такси)
које су остварене у износу од 126.357 хиљ.дин. са 73,72% у односу на план; -по основу таксе
за истицање фирме која је остварена у износу од 11.088 хиљ.дин. са 73,92% у односу на план; по основу камате на КРТ укључен у депозит банака остварен у износу од 571 хиљ.дин. са
190,42% у односу на план; -по основу накнаде за коришћење простора, грађевинског земљишта
и шумског и пољопривредног земљишта која је остварена у износу од 8.105 хиљ.дин. са 78,69%
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 16.293 хиљ.дин. са 54,31% у односу на план, приходи од новчаних казни
за прекршаје који су остварени у износу од 2.017 хиљ.дин са 63,03% у односу на план,
мешовити и неодређени приходи који су остварени са 1.546 хиљ.дин са 8,83% у односу на план
и меморандумских ставки за рефундацију расхода у износу од 811 хиљ.дин.са 67,58% у односу
на план.
Буџетска примања износе 11.373 хиљ.дин и остварена су од продаје непокретности
(станова са фонда солидарне стамбене изградње) у износу 942 хиљ.дин са извршењем 62,80%,
примања од продаје покретне имовине 255 хиљ.дин са извршењем 10,20%, примања од продаје
земљишта 156 хиљ.дин са извршењем 1,56%, примања од задуживања од домаћих пословних
банака 10.000 хиљ.дин са 6,67% у односу на план и примања од приватизације у износи од 20
хиљ.дин са 20,00% у односу на план.
Приходи остварени од трансфера из Републике: који укупно износе 172.900 хиљ.дин.
односе се на приходе у буџету општине Свилајнац Од укупно извршених републичких прихода
редован ненаменски трансфер из Министарства финансија износи 159.684 хиљ.динара, а
наменски трансфери од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде за обављање
мера за спровођење одгајивачког програма за 2013. годину код великих преживара, племените
расе говеда-сименталске расе у износу од 475 хиљ.динара, од Министарства културе и
информисања за Пројекат адаптације таванског простора Ресавске библиотеке у Свилајнцу (II
фаза) у износу од 3.594 хиљ.динара, Комесаријат за избеглице и миграције 4.950 хиљ.динара
за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву за набавку
грађевинског материјала за започету изградњу непокретности и 2.700 хиљ.динара за
побољшање услова живота интерно расељених лица док су у расељеништву за набавку и
доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности и од
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 1.497 хиљ.динара за
реализацију Пројекта „Помоћ у кући 2014“ преко Црвеног крста Свилајнац.
Структура остварења прихода и примања по економским категоријама је следећа:
1.Текући приходи (економска категорија класе 7) износе........................564.329 х.дин.
2. Приходи од продаје нефинанс.имов.(екон.катег.класе 8) износе ..
1.353 х.дин.
3. Примања од задуживања (екон.катег.класе 9) износе ......................... 10.020 х.дин.

II. ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА:
1.План расхода и издатака буџета из Одлуке о буџету износи..................1.049.900 х.дин.
2.Извршење расхода и издатака из буџета износи ........................................566.884 х.дин.
Разлика (мање остварени расходи и издаци) износи.................. 483.016 х.дин.
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Извршење буџетских расхода и издатака је ниже у односу на планиране са 53,99% и у
складу је са извршењем прихода и примања за наведени период.
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 периодичном извештају о извршењу Одлуке о
буџету општине Свилајнац за период од 01. јануара до 30. септембра 2014. године.
1. Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци према Одлуци о буџету
општине Свилајнац за 2014. годину према економској класификацији износе:
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изв
рш.
8

%
изв
рш.
8/7
9

укупн
о

%
извр
ш.
5/4
6

план
2014
4

пла
н
201
3
7

укупно

411

ПЛАТЕ,ДОДАЦИ И
НАКН.ЗАПОСЛЕНИХ

412
413

СОЦИЈ.ДОПРИНОСИНА ТЕРЕТ
ПОСЛОД.
НАКНАДЕ У НАТУРИ

414

СОЦИЈ. ДАВАЊА
ЗАПОСЛЕНИМА

3650

2174

59,56

0.00

3650

2174

59,56

415

НАКН.ТРОШКОВА ЗА
ЗАПОСЛЕНЕ

2500

1717

68,68

0.00

2500

1717

68,68

416

НАГР.ЗАПОСЛ. И ОСТАЛИ
ПОС.РАСХ.

400

293

73,25

400

293

73,25

417
410
421
422
423
424

ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
ТРОШК. ПУТОВАЊА
УСЛ. ПО УГОВОРУ
СПЕЦИЈАЛИЗ.УСЛ.

1500
167245
106400
3000
29500
26700

799
119026
72190
683
16611
11639

53,27
71,17
67,85
22,77
56,31
43,59

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1500
167245
106400
3000
29500
26700

799
119026
72190
683
16611
11639

53,27
71,17
67,85
22,77
56,31
43,59

425
426
420

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И
ОДРЖАВАЊЕ
МАТЕРИЈАЛ
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА

9200
12700
187500

1530
4904
107557

16,63
38,61
57,36

0.00
0.00
0.00

9200
12700
187500

1530
4904
107557

16,63
38,61
57,36

0

0

0,00

0.00

0

0

0,00

0

0

0,00

0.00

0

0

0,00

0.00

14000

8520

60,86

0

0

0

0

430

АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТ.И
ОПРЕМЕ
АМОРТИЗАЦИЈА И
УПОТР.СРЕД.ЗА РАД

441

ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА

14000

8520

60,86

440

ОТПЛАТА КАМАТА И
ПРАТЕЋИ ТРОШ.ЗАДУЖ.

14000

8520

60,86

0

0

0.00

14000

8520

60,86

451
450

СУБВЕН.ЈАВ.НЕФИН.ПРЕУЗЕЋ
ИМА И ОРГАНИЗИЗАЦ.
СУБВЕНЦИЈЕ

61800
61800

48197
48197

77,99
77,99

0

0

0.00
0.00

61800
61800

48197
48197

77,99
77,99

463

ТРАНСФ.ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ

401405

194216

48,38

0.00

401405

194216

48,38

431

0

0
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465

OСТАЛЕ ДОТАЦ. И
ТРАНСФЕРИ

460

ДОНАЦИЈЕ,ДОТАЦИЈЕ И
ТРАНСФЕРИ

472

НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈ.
ЗАШТИТУ ИЗ БУЏ.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

16000

7998

49,99

417405

202214

48,45

0

30000

12910

43,03

0

30000

12910

43,03

0

0

0.00

16000

7998

49,99

0.00

417405

202214

48,45

0.00

30000

12910

43,03

0.00

30000

12910

43,03

481

СОЦИЈ.ОСИГУР.И СОЦИЈАЛНА
ЗАШТ.
ДОТАЦИЈЕ
НЕВЛАД.ОРГАНИЗАЦ

22900

16126

70,42

0.00

22900

16126

70,42

482

ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И
КАЗНЕ

2100

27

1,29

0.00

2100

27

1,29

483

НОВЧ.КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО
РЕШЕЊУ СУДОВА

13000

12118

93,22

0.00

13000

12118

93,22

484
480
4

НАКН.ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ
ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД
ЕЛЕМЕН. НЕПОГОДЕ
ОСТАЛИ РАСХОДИ
ТЕКУЋИ РАСХОДИ

12500
50500
928450

10999
39270
537694

87,99
77,76
57,91

0.00
0.00
0.00

12500
50500
928450

10999
39270
537694

87,99
77,76
57,91

511
512
515
510
541
540

ЗГРАДЕ И ГРАЂ.ОБЈЕКТИ
МАШИНЕ И ОПРЕМА
НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА
ОСНОВНА СРЕДСТВА
ЗЕМЉИШТЕ
ПРИРОДНА ИМОВИНА

21340
16000
200
37540
20000
20000

2451
6802
33
9286
697
697

11,49
42,51
16,50
24,74
3,49
3,49

0
0
0

0
0

0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

21340
16000
200
37540
20000
20000

2451
6802
33
9286
697
697

11,49
42,51
16,50
24,74
3,49
3,49

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНС.
ИМОВ.

57540

9983

17,35

0

0

0.00

57540

9983

17,35

ОТПЛ.ГЛАВНИЦЕ
ДОМ.КРЕДИТОРИМА
ОТПЛ. ГЛАВНИЦЕ

60000
60000

19207
19207

32,01
32,01

0

0

0.00
0.00

60000
60000

19207
19207

32,01
32,01

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛ.
ГЛАВНИЦЕ И
НАБАВ.ФИН.ИМОВ.

60000

19207

32,01

0

0

0.00

60000

19207

32,01

104599
0

566884

54,20

0

0

0.00

1045990

566884

54,20

566884

53,99

470

5
611
610

6

УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
499
499
49

СТАЛНА РЕЗЕРВА
ТЕКУЋА РЕЗЕРВА
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

0
0

2000
1910
3910
104990
0

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

0

0
0

2000
1910
3910

0
566884

53,99

0

0

0.00

1049900

3. Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци према Одлуци о буџету општине
Свилајнац за 2014. годину према изворима финансирања износе:
буџет општине
кон
то
2

опис
3
из Републике

план
2013
4
271800

изврш.
5
17290
0

%
извр
ш.
5/4
6
63,6
1

буџетски
корисници
план
2013
7

изв
рш.
8

%
извр
ш.8/7
9

0

0

0,00

укупно

укупно

план
2013
11
27180
0

изврш.
12
17290
0

укупн
о
%
извр
ш.12/
11
13
63,61
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499
499
49
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у општини

772990

39282
7

ООСО
из донација
из осталих извора
УКУПНО ПРИХ И
ПРИМ.
СТАЛНА РЕЗЕРВА
ТЕКУЋА РЕЗЕРВА
БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ
УКУПНИ РАСХОДИ
И ИЗДАЦИ

1200
0
0
104020
0
2000
1910

1157
0
0
56688
4
0
0

50,8
2
96,4
2
0.00
0.00
54,2
0
0
0

3910
104990
0

0
56688
4

0
53,9
9

0

0

0,00

0
0
0

0
0
0

0,00
0,00
0,00

0
0
0

0
0
0

0
0,00
0,00

0

0

0,00

0

0

0

77299
0

39282
7

1200
0
0
10402
00
2000
1910

1157
0
0
56688
4
0
0

3910
10499
00

0
56688
4

50,82
96,42
0.00
0.00
54,20
0
0
0
53,99

Структура укупно остварених расхода и издатака у износу од 566.884 хиљ.динара по
изворима из којих су остварени је следећа:
-

Буџетски расходи и издаци износе ......................392.827 хиљ.динара
Расходи од трансфера из Републике износе .......172.900 хиљ.динара
Расходи од орган.обавезног социј.осигурања...... 1.157 хиљ.динара
расходи по основу донација ...................................
- хиљ.динара
Расходи од осталих сопствених извора износе....
- хиљ.динара.

Структура остварења расхода и издатака по економским категоријама је следећа:
1.Текући расходи (економска категорија класе 4) износе........................537.694 х.дин.
2. Издаци за нефинансиску имовину (екон.катег.класе 5) износе .......... 9.983 х.дин.
3. Издаци за отплату главнице (екон.катег.класе 6) износе ................... 19.207 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 2.000 хиљ.дин. и није
било коришћења ни издатака у току 2014. године.
За текућу буџетску резерву планирана су средства у износу од
периоду 01.01. до 30.09.2014. године je искоришћено 11.590 хиљ.динара.

13.500 хиљ.дин. и у

III. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ И УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ ЗА
ПЕРИОД ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2014. ГОДИНЕ
У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 30. септембра 2014. године
(Образац 2), утврђени су следећи износи и то:
1. Укупно остварени текући приходи и примања од продаје
нефинансијске имовине..(ОП2001)...................................................565.682 хиљ.динара
2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку
Нефинансијске имовине.(ОП2129)....................................................547.677 хиљ.динара
3. Вишак прихода и примања-Буџетски суфицит(ред.бр.2-р.бр.1)...18.005 хиљ.динара
4. Кориговање вишка, односно мањка прихода и примања:
а) увећан за укључивање:
укупно:
14.391 хиљ.динара
-дела нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година
који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године
(ОП2347)............................................................................................... 4.371 хиљ.динара
-дела новчаних средстава амортизације који је коришћен за
набавку нефинансијске имовине (ОП2348)........................................
0 хиљ.динара
-дела пренетих неутрошених средстава из ранијих година
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коришћених за покриће расхода и издатака текуће године
(ОП2349).................................................................................................
0 хиљ.динара
-износа расхода и издатака за нефинансијску имовину,
финансираних из кредита (ОП2350).................................................. 10.000 хиљ.динара
-износа приватизационих примања коришћених за покриће
расхода и издатака текуће године (ОП2351).....................................
20 хиљ.динара
б) умањен за укључивање издатака:
укупно:
19.207 хиљ.динара
-утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје
нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима
(ОП2353).............................................................................................. 19.207 хиљ.динара
5. Укупан вишак прихода – суфицит (р.бр.4а)+ р.бр.3 -р.бр.4б) .= 13.189 хиљ.динара.
Утврђује се буџетски суфицит/дефицит, и укупни фискални суфицит/дефицит општине
Свилајнац у следећим износима, и то:
Опис
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
нефинансијске имовине
3. Прим.од задуживања и продаје
финансијске имовине
3.1.Прим.од продаје финанс.
имовине
III. ПРЕНЕТА СРЕДСТВА
IV УКУПНИ ИЗДАЦИ
4. Текући расходи
од чега отплата 4.1.издаци за
камату
5. Издаци за нефинансијску
имовину
6. Изд.за отпл.главн.и набавка
нефинансијске имовине
6.1. Набавка финансијске
имовине
V УКУПНА СРЕДСТВА минус
УКУПНИ ИЗДАЦИ
VI БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (1+2)-(4+5)
VII ПРИМАРНИ СУФИЦИТ -приходи и
расходи умањени за прим.и дате
камате
VIII УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ.
(VI + (3.1 -6.1))

Економска
класификација
2
3+7+8+9
7+8+9
7
7411

Буџетска
средства

Додатна
средства

3
580.073
575.702
564.329
571

4

Укупна
средства
5
580.073
575.702
564.329
571

8

1.353

1.353

9

10.020

10.020

92

20

20

4371
566.884
537.695
8.520

4371
566.884
537.695
8.520

5

9.982

9.982

6

19.207

19.207

62

0

0

(3+7+8+9)(4+5+6)
(7+8)- (4+5)
(7-7411+8)- (444+5)

13.189

13.189

18.005
25.954

18.005
25.954

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

18.025

18.025

3
4+5+6
4
44

Буџетски суфицит (VI) у износу од 18.005 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, (разлика збира
класа 7 и 8 и збира класа 4 и 5) утврђен је у обрасцу 2 –Биланс прихода и расхода (ОП 2344 и
ОП 5434).
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Примарни суфицит (VII) је буџетски суфицит коригован за
утврђен је у износу од 25.954 хиљ.динара.

примљене и дате камате и

Укупан фискални резултат (VIII) је буџетски суфицит коригован за примања од продаје
финансијске имовине и издатке за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих
хартија од вредности) и утврђен је у износу од 18.025 хиљ.динара.
Буџетски суфиицит (VI) у износу од 18.005 хиљ.динара, при утврђивању укупног
финансијског резултата пословања у обрасцу 2. Биланс прихода и расхода увећан је за део
прихода и средстава кредита (10.000 хиљ.динара), део нераспорерђеног вишка прихода и
примања из ранијих година (4.371 хиљ.динара) и приватизације (20 хиљ.динара) коришћених за
финансирање расхода и капиталних издатака у току пословне године и умањен за утрошена
средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по
кредитима у износу од 19.207 хиљ.динара), тако да је утврђен укупан финaнсијски резултат суфицит у износу од 13.189 хиљ.динара.
IV. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ ЗА 2014. ГОДИНУ
Утврђује се рачун финансирања буџета општине Свилајнац за период 01.01.2014. до
30.09.2014. годину у износу од 8.818 хиљ. динара и то:
у 000 динара
1. Примања од задуживања
2. Примања од продаје финансијске имовине
3. Издаци за набавку финансијске имовине
(за набавку домаћих хартија од вредности)
4. Издаци за отплату главнице дуга
5. Нето финансирање
6. Укупан буџетски суфицит плус нето финансирање
(ОП 5440 обрасца 5.)=вишак новчаних прилива

10.000
20
19.207
-9.187
8.818

ПОСЕБАН ДЕО
Укупно планирани и остварени текући приходи и примања према економској
класификацији износе укупно:
- на нивоу општине: План износи 1.049.900 хиљ.дин. Остварење 575.702 хиљ.дин.
1.Приходи класе 7: План
2.Приходи класе 8: План
3.Приходи класе 9: План
4.Утврђ.рез.послов. План

54,83%

= 884.800 х.дин. Остварење = 564.329 х.дин. или
63,78 %
= 14.000 х.дин. Остварење = 1.353 х.дин. или
9,66 %
= 150.100 х.дин. Остварење = 10.020 х.дин. или
6,68 %
= 1.000 х.дин.

Укупно планирани и остварени расходи и издаци према економској класификацији
износе укупно:
- на нивоу oпштине: План износи 1.049.900 хиљ.дин. Извршење 566.884 хиљ.дин. или 53,99%
од чега:
1.
2.
3.
4.

Расходи класе 4: План = 928.450 х.дин.
Расходи класе 5: План = 57.540 х.дин.
Расходи класе 6: План = 60.000 х.дин.
Буџетске резерве План = 3.910 х.дин.

Извршење = 537.694 х.дин. или
Извршење =
9.983 х.дин. или
Извршење = 19.207 х.дин. или

57,91 %
17,35 %
32,01 %

Разлика између укупно остварених прихода и примања за период 01.01. до 30.09.2014.
године у износу од 565.682 хиљ.динара и извршених расхода и издатака у износу од 547.677
хиљ.динара представља вишак прихода и примања у текућој години у износу од 18.005
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хиљ.динара, кориговани буџетски суфицит 13.189 хиљ.динара колики је и износ новчаних
средстава на текућем рачуну 30.09.2014. године, а буџетски суфицит коригован за нето
фиинансирање износи 8.818 хиљ.динара, што је исказано на ОП 5440 обрасца 5.
Општина Свилајнац је 15. маја 2014. године била погођена елементарном непогодомпоплавом, приликом које је причињена значајна материјална штета. Ванредна ситуација на
територији општине трајала је од 15. маја до 02. јуна 2014. године. Процењена вредност
настале штете услед поплаве је износила 2.200.983 хиљада динара, односно 19.009.172,46
евра. Ова ванредна новонастала ситуација већ је имала знатан неповољан утицај на буџет
општине и сигурно ће утицати кроз дужи временски период на економско-социјалну ситуацију у
општини, а тиме и на буџет општине.
Поред финансирања редовних и осталих расхода неопходних за функционисање и рад
корисника, у овом периоду у 2014. године уложена су средства и у капитална улагања за
поправке и одржавање зграда и објеката и набавку грађевинских објеката, опреме
и
нематеријалне имовине на територији општине Свилајнац. Због новонастале ситуације у вези са
поплавом, било је знатно већег улагања за ове намене из општинског буџета, поред
републичких и донаторских средстава т.ј. за санирање последица од поплава кроз доделу
помоћи становништву и привреди за обнову оштећених објеката и опреме и санирање осталих
последица од поплаве.
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 1.530 хиљ.дин.(16,63% у односу на план): код Општинске управе 1.133
хиљ.дин, код Фонда за заштиту и унапређење човекове околине 257 хиљ.дин ,код Ресавске
библиотеке 101 хиљ.дин. и код Центра за културу 39 хиљ.динара. Преко административног
трансфера Фонд за уређење грађевинског земљишта је добио средства из буџета за ову намену
и исплатио 56.383 хиљ.дин, од чега преко 425 код Фонда - 5.950 хиљ.дин. и преко трансфера
463 – 50.433 хиљ.дин. за месне заједнице.
2) За набавку и изградњу објеката и опреме на економској класификацији класе 5
утрошено је 9.983 хиљ.дин. (17,35% у односу на план): код Општинске управе и фонда
екологије 6.911 хиљ.дин., код Библиотеке 1.661 хиљ.дин. и код Центра за културу 1.411
хиљ.динара. Преко административног трансфера Фонд за уређење грађевинског земљишта је
добио средства из буџета за ову намену и исплатио 13.852 хиљ.динара, од чега преко код
Фонда - 12.303 хиљ.дин. и преко трансфера 463 – 1.549 хиљ.дин. за месне заједнице.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Периодични извештај о извршењу буџета општине Свилајнац садржи:
1. Упоредне Табеле плана и остварења прихода и примања за период 01.01 до
30.09.2014. године,
2. Упоредне Табеле плана и извршења расхода и издатака за период 01.01. до
30.09.2014. године,
3. Објашњење великих одступања између плана и извршења за период 01.01. до
30.09.2014. 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: 06-48/14-I-1, Дана: 25.12.2014. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др.ветерине, с.р.
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Објашњење великих одступања
између одобрених средстава и извршења буџета
за период 01.01.2014. до 30.09.2014. године
На основу исказаних података из извршења буџета општине Свилајнац за период од 01.
јануара до 30. септембра 2014. године 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 01.01.2014. до 30.09.2014. године.
Иначе је у првом кварталу знатно мања реализација прихода, а самим тим и издатака из
буџета и када је требала да се та ситуација побољша, средином другог квартала, општина
Свилајнац је 15. маја 2014. године била погођена елементарном непогодом-поплавом, приликом
које је причињена значајна материјална штета. Ванредна ситуација на територији општине
трајала је од 15. маја до 02. јуна 2014. године. Процењена вредност настале штете услед
поплаве је износила 2.200.983 хиљада динара, односно 19.009.172,46 евра. Ова ванредна
новонастала ситуација је имала знатан неповољан утицај на буџет општине и сигурно ће
утицати кроз дужи временски период кроз смањење наплате прихода и повећање расхода за
отклањање последица елементарне непогоде.
Укупно остварени приходи и примања остварени су са 54,83% у односу на план буџета
општине за разлику од претходних година када је у истом периоду остварење било и до 69%.
Знатно испод просека буџета остварени су и приходи групе 745-Мешовити и неодређени
приходи у корист нивоа општине са реализацијом од 10,31% у односу на план и учешћем у
плану буџета од 1,67%.
Испод просека буџета остварени су приходи групе 742-Приходи од продаје добара и
услуга са 54,31%, од чега су прихода од продаје добара и услуга или закупа реализовани са
82,02%, таксе у корист нивоа општине са реализацијом од 48,60%, док су приходи општинских
органа од споредне продаје добара и услуга реализовани са 49,47%. Реализација на групи 742
односи се углавном на накнаду за
уређивање простора и грађевинског земљишта са
реализацијом од 48,03% и учешћем у остварењу буџета са 1,67% а коју је немогуће прецизно
планирати, јер зависи од приспелих захтева инвеститора, обвезника накнаде. Учешће целе
групе прихода у плану буџета износи 2,86% и смањено је у односу на претходну годину.
Остварење на групи прихода 711-Порез на доходак грађана је изнад просека остварења
укупних прихода буџета (65,74%), од чега је остварење код Пореза на зараде 70,15%, пореза
на приходе од самосталних делатности 71,77%, пореза на приходе од имовине 7,98%, порез на
приходе од осигурања лица 0,62%, као и пореза на друге приходе 52,17%. Учешће овог
прихода у плану прихода буџета износи 17,73% и није их могуће у прецизном износу плански
утврдити, јер на њих веома утичу глобална економска кретања.
Остварење на групи прихода 713 је изнад просека остварења укупних прихода
(58,65%), од чега је остварење код пореза на имовину 60,31%, код пореза на наслеђе и поклон
18,19% и пореза на капиталне трансакције 46,71%. 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 1,62%, док је учешће прихода
од пореза на имовину које администрира локална пореска администрација 14,86% у плану
буџета и реализовани су са 60,31%. Проценат реализације прихода на имовину се знатно
повећао у трећем кварталу (110% реализације у односу на прво полугодиште 2014. године) као
резултат појачаних напора локалне пореске администрације за наплату прихода. Очекујемо
побољшање наплате и у четвртом кварталу иако не у пуном обиму, делом и из разлога што је
изменом законских прописа ове године знатно увећана обавеза за плаћање овог буџетског
прихода.
Група 714 Порез на добра и услуге учествује у плану прихода буџета са 16,33% и
реализована је изнад просека реализације буџета (73,72%), од чега је највећи проценат
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реализације код накнаде за коришћење добара од општег интереса – 78,58% и општинских и
градских накнада 62,59% које администрира локална пореска администрација, док је
реализација код пореза, таксе и накнаде за моторна возила – 52,49% и концесионе накнаде и
боравишне таксе -40,08%.
Остварење на групи прихода 716 - Комунална такса на фирму је изнад просека
остварења укупних прихода (73,92%) и у плану прихода буџета учествује са 1,43%.
Текући и капитални трансфери од других нивоа власти остварени су изнад просека
реализације буџета са 63,61%, с тим што су текући ненаменски трансфери од Републике
остварени на нивоу плана – 75,00%, текући наменски трансфери са 27,03% , а код капиталних
трансфера који се реализују у складу са Уговорима са надлежним министарствима није било
реализације.
Група 741 која се односи на камате на КРТ укључен у депозит банака, на накнаде за
коришћење шумског и пољопривредног земљишта и накнаде на коришћење простора и
грађевинског земљишта учествује у буџету са 1,01% и реализована је изнад просека са 81,85%.
Изнад просека реализације буџета је остварена групи прихода 743-Приходи од
новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општине са реализацијом од 63,05% у односу на
план, али занемарљивим учешћем у извршењу буџета од 0,30%.
Изнад просека реализације буџета су остварене Меморандумске ставке за рефундацију
расхода из претходне и текуће године на групи прихода 772 са реализацијом од 115,76% у
односу на план, али занемарљивим учешћем у извршењу буџета од 0,11%.
На контима класе 8 која се односи на примања од продаје непокретности у корист нивоа
општине, примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општине и примања од продаје
земљишта у корист нивоа општине остварење износи 9,66%. У буџету учествују са 1,33%.
Група 911 која се односи на примања од задуживања код пословних банака у земљи
учествују у буџету са 14,29% и извршена су са 6,67%.
Укупно извршени расходи и издаци извршени су са 53,99% и мањи су од остварених
прихода за 0,84%. 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 код куповине земљишта – 3,49% и издаци за нематеријалну
имовину – 16,50%, док су укупни издаци за набавку нефинансијске имовине реализовани са
17,35%, јер је постојао застој у коришћењу средстава док се не изврши санирање поплављених
објеката и набави уништена опрема, па да се са буџета исплате недостајућа средства након
искоришћења донацијских средстава, напомињући да су код предшколског и основног и
средњег образовања и дома здравља донирана знатна материјална средства за обнову
грађевинских објеката и опреме.
Испод просека реализације буџета је код расхода пореза, обавезних такси и казни 1,29%, код текућих поправки и одржавања – 16,63%, трошкова путовања – 22,77%,
специјализованих услуга – 43,59% и трошкова материјала – 38,61% .
Накнада за социјалну заштиту из буџета (стипендије и социјална давања, тренутне
помоћи за новорођену децу и тренутне помоћи за избегла и расељена лица) реализована је са
43,03% код општинске управе, док је реализација код Центра за социјални рад– 40,86%.
Ребалансом бруџета је усвојена нова позиција – накнада штете за повреде или штету
услед елементарне непогоде којс је реализована са 87,99%.
Испод просека реализације буџета је и отплата главнице домаћим кредиторима која је
реализована са 32,01%, из разлога што је због насталих штета од поплаве код банака одложена
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отплата кредита за годину дана, због измирења других ванредних трошкова у вези са
елементарном непогодом.
Издаци за основно образовање износе 52,53%, а за средње образовање 49,55%, за
Фонд за пољопривреду 50,43% и за Дом здравља 59,47%. Преузета обавеза за реконструкцијурехабилитацију прилазног пута за пољопривредно добро „Чаир“ дужине 200м и слепог сокака
дужине 70м износи 1.781 хиљ. динара и биће плаћена у четвртом кварталу 2014. године. Испод
просека реализације расхода и издатака у буџету је и трансфер према Фонду за уређење
грађевинског земљишта који износи 47,21% у односу на планирана средства, а учествује у
плану буџета са 27,21%. Укупне донације, дотације и трансфери су реализоване са 48,38%, са
учешћем у плану буџета са 38,23%.
Субвенције из буџета са реализацијом од 77,99%, издаци за плате, додатке и накнаде
запослених код свих буџетских корисника са реализацијом од 71,17% као и дотације
невладиним организацијама са 70,42% су на нивоу плана, што значи да се са издавањима из
буџета располагало рационално и наменски и трошило за оно најнеопходније.
Изнад просека реализације буџета је отплата домаћих камата – 60,86% (редовних
камата по кредитима општинске управе – 83,59% и субвенционисаних камата предузетницима
– 4,01%).
Највећи проценат реализације имају новчане казне и пенали по решењу судова –
93,22% због исплате раније одузетог земљишта и накнаде штете због уједа паса.
Укупни трошкови Општинске управе реализовани су са 51,35% у односу на планиране,
док је реализација код дечјег вртића 52,84% и културе 55,01%, што значи у складу са приливом
средстава у буџет.
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, с.р.

Предраг Милановић, с.р.
О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Одлуке о периодичном извештају о извршењу одлуке о
буџету општине Свилајнац за период јануар-септембар 2014. године садржан је у члану 76.
Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“ број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013, 63/2013 испр. и 108/2013), члану 32. став. 1. тачка 2. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007 и 83/2014-др.закон), члану 41. Статута
општине Свилајнац („Службени гласник општине Свилајнац“ број 2/2008 и 12/2012) и члану 11.
Одлуке о буџету општине Свилајнац за 2014. годину („Службени гласник општине Свилајнац“
број 15/2013).
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У члану 76. Закона о буџетском систему прописано је да је локални орган управе
надлежан за финансије обавезан да редовно прати извршење буџета и најмање два пута
годишње информише надлежни извршни орган локалне власти, а обавезно у року од петнаест
дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода, а да га надлежни извршни
орган локалне власти у року од петнаест дана по подношењу извештаја усваја и доставља
скупштини локалне власти.
У члану 32. став. 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи прописано је да Скупштина
општине, у складу са законом, доноси буџет и завршни рачун општине.
У члану 41. Статута општине Свилајнац прописано је да Скупштина општине, у складу са
законом, доноси буџет и усваја завршни рачун општине.
У члану 11. Одлуке о буџету општине Свилајнац за 2014. године предвиђено је да
Одељење за буџет и финансије редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње
инфомише председника општине и општинско веће, а обавезно у року од 15 дана по истеку
шестомесечног, односно деветомесечног периода. У року од 15 дана по подношењу извештаја
општинско веће усваја и доставља извештај Скупштини општине.
Одлука о периодичном извештају о извршењу одлуке о буџету општине Свилајнац за
период од 01. јануара до 30. септембра 2014. годину садржи: општи део, посебан део и завршне
одредбе, као и одступање између усвојеног буџета и извршења и образложење великих
одступања.
У општем делу одлуке приказан је укупан износ планираних и остварених прихода и
примања према економској класификацији и изворима финансирања, износ планираних и
извршених расхода и издатака према економској класификацији и изворима финансирања,
финансијски резултат, расподела финансијског резултата – оствареног суфицита и рачун
финансирања.
У посебном делу одлуке приказан је план и извршење прихода и примања и расхода и
издатака укупно према економској класификацији.
У завршним одредбама одлуке приказано је из којих се образаца и извештаја састоји
Периодични извештај о извршењу одлуке о буџету општине Свилајнац за период од 01. јануара
до 30. септембра 2014. године, као и обавеза објављивања у Службеном гласнику општине
Свилајнац.

БУЏЕТ ЗА 2014. ГОДИНУ

ОПШТИНА СВИЛАЈНАЦ

ПЛАН И ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА БУЏЕТА ПО СТРУКТУРИ
Буџет остварење за пер.01.01.-30.09.2014.
годину

НА ДАН

30.09.2014

Конто

Врста прихода

План за 2014.год.

Струк.плана
у%

Остварење 01.01.30.06

% Оств.
(5/3)

остатак за
остварење

1

2

3

4

5

6

7

711000
711110
711120

Порез на зараде
Порез на приходе од самосталних
делатности

711140

Порез на приходе од имовине

711160

Порез на прих.од осигурања лица

711180

Самодоприноси

711190

Порез на друге приходе
Укупно 711000

150.000.000,00

14,29

105.225.748,61

70,15

44.774.251,39

14.000.000,00

1,33

10.047.234,82

71,77

3.952.765,18

10.000.000,00

0,95

797.541,23

7,98

9.202.458,77

100.000,00

0,01

617,39

0,62

99.382,61

0,00

0,00

16.147,29

0,00

-16.147,29

12.000.000,00

1,14

6.260.849,52

52,17

5.739.150,48

186.100.000,00

17,73

122.348.138,86

65,74

63.751.861,14

0,00

0,00

38,57

0,00

-38,57

712000
712110

Порез на фонд зарада
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0,00

0,00

38,57

0,00

-38,57

156.000.000,00

14,86

94.086.867,10

60,31

61.913.132,90

2.000.000,00

0,19

363.864,00

18,19

1.636.136,00

15.000.000,00

1,43

7.006.055,64

46,71

7.993.944,36

173.000.000,00

16,48

101.456.786,74

58,65

71.543.213,26

16.000.000,00

1,52

8.397.801,00

52,49

7.602.199,00

130.000.000,00

12,38

102.150.494,83

78,58

27.849.505,17

400.000,00

0,04

160.300,00

40,08

239.700,00

25.000.000,00

2,38

15.648.670,51

62,59

9.351.329,49

171.400.000,00

16,33

126.357.266,34

73,72

45.042.733,66

713000
713120

Порез на имовину

713310

Порез на наслеђе и поклон

713420

Порез на капиталне трансакције
Укупно 713000

714000
714510
714540

Порези, таксе и накнаде за моторна возила
Накнаде за коришћење добара од општег
интереса

714550

Концесионе накнаде и боравишне таксе

714560

Општинске и градске накнаде
Укупно 714000

716000
716110

Комунална такса на фирму
Укупно 716000

733000
733150
733250

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

15.000.000,00

1,43

11.087.503,22

73,92

3.912.496,78

15.000.000,00

1,43

11.087.503,22

73,92

3.912.496,78

261.800.000,00

24,94

172.899.558,00

66,04

88.900.442,00

10.000.000,00

0,95

0,00

0,00

10.000.000,00

271.800.000,00

25,89

172.899.558,00

63,61

98.900.442,00

300.000,00

0,03

571.273,73

190,42

-271.273,73

741000
741150
741520

Камата на КРТ укључ.у депозит банака
Накн.за коришћење шумског и
пољоп.земљишта

741530

Накн.за коришћ.простора и грађ.земљишта
Укупно 741000

300.000,00

0,03

109.358,00

36,45

190.642,00

10.000.000,00

0,95

7.995.605,07

79,96

2.004.394,93

10.600.000,00

1,01

8.676.236,80

81,85

1.923.763,20

5.000.000,00

0,48

4.100.839,08

82,02

899.160,92

20.000.000,00

1,90

9.719.287,10

48,60

10.280.712,90

742000
742150

Прих.од прод.добара и услуга или закупа

742250

Таксе у корист нивоа општина
Прих.опш.органа од споредне продаје
добара и услуга

742350

Укупно 742000
743000
743320
743350

Прих.од новч.казни за прекрш, у корист
нивоа општине
Прих.од новч.казни за прекрш, у корист
нивоа општине
Укупно 743000

744000
744150

Текући добров.трансфери од физичких и
прав.лица
Укупно 744000

745000
745150

Мешовити и неодређени приходи у корист
нивоа општине
Укупно 745000

772000
772110

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

811000
811150

Примања од прод.непокрет.у корист
нив.општине
Укупно 811000

812000
812150

Примања од прод.покрет.ствари у корист
нивоа општине

5.000.000,00

0,48

2.473.430,83

49,47

2.526.569,17

30.000.000,00

2,86

16.293.557,01

54,31

13.706.442,99

3.000.000,00

0,29

1.976.520,00

65,88

1.023.480,00

200.000,00

0,02

41.000,00

20,50

159.000,00

3.200.000,00

0,30

2.017.520,00

63,05

1.182.480,00

5.000.000,00

0,48

0,00

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

0,48

0,00

0,00

5.000.000,00

17.500.000,00

1,67

1.804.304,59

10,31

15.695.695,41

17.500.000,00

1,67

1.804.304,59

10,31

15.695.695,41

1.200.000,00

0,11

1.389.164,01

115,76

-189.164,01

1.200.000,00

0,11

1.389.164,01

115,76

-189.164,01

1.500.000,00

0,14

941.519,17

62,77

558.480,83

1.500.000,00

0,14

941.519,17

62,77

558.480,83

2.500.000,00

0,24

255.000,00

10,20

2.245.000,00
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Укупно 812000
841000
841150

2.500.000,00

Примања од прод.земљишта у корист
нивоа опш.

911450

921950

155.985,55

1,56

9.844.014,45

155.985,55

1,56

9.844.014,45

150.000.000,00

14,29

10.000.000,00

6,67

140.000.000,00

150.000.000,00

14,29

10.000.000,00

6,67

140.000.000,00

100.000,00

0,01

19.672,50

19,67

80.327,50

100.000,00

0,01

19.672,50

19,67

80.327,50

1.048.900.000,00

99,90

575.702.251,36

761,79

473.197.748,64

1.000.000,00

0,10

0,00

0,00

1.000.000,00

1.049.900.000,00

100,00

575.702.251,36

54,83

474.197.748,64

Утврђивање резултата пословања
УКУПНО БУЏЕТ 2014 .ГОД.

2.245.000,00

0,95

Укупно 921000

321000

10,20

0,95

Прим.од прод.дом.акција и осталог
капитала
УКУПНО ПРИХОДИ (динара)

255.000,00

10.000.000,00

Примања од задуживања код
послов.банака у земљи
Укупно 911000

921000

0,24

10.000.000,00

Укупно 841000
911000

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

801

БУЏЕТ ЗА 2014.
ГОДИНУ

ОПШТИНА СВИЛАЈНАЦ

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА БУЏЕТА - ПО
КОРИСНИЦИМА
Буџет и извршење за 2014. годину
Позиција

Kонто;

1

Oпис позиције

2

3

на дан 30.09.2014.год.
План за 2014

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, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ

17.488.920,00

1,67

12.356.392,57

70,65

5.132.527,43

02
03

412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПР.НА ТЕРЕТ ПОСЛОД.

3.130.380,00

0,30

2.209.667,54

70,59

920.712,46

417000 ОДБОРНИЧКИ ДОДАТАК

1.500.000,00

0,14

799.474,72

53,30

700.525,28

22.119.300,00

2,11

15.365.534,83

69,47

6.753.765,17

Укупно раздео (позиције 01 -03)
2 ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
04

411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ

967.980,00

0,09

0,00

0,00

967.980,00

05

412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПР.НА ТЕРЕТ ПОСЛОД.

173.400,00

0,02

0,00

0,00

173.400,00

1.141.380,00

0,11

0,00

0,00

1.141.380,00

51.251.000,00

4,88

38.996.402,94

76,09

12.254.597,06

Укупно раздео (позиције 04 - 05)
3 ОПШТИНСКА УПРАВА И КОРИСНИЦИ
06

411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ

07

412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПР.НА ТЕРЕТ ПОСЛОД.

9.070.000,00

0,86

7.099.860,72

78,28

1.970.139,28

08

414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

2.000.000,00

0,19

1.156.717,09

57,84

843.282,91

09

416000 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ

200.000,00

0,02

127.764,00

63,88

72.236,00

10

413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ

100.000,00

0,01

0,00

0,00

100.000,00

11

421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ

18.400.000,00

1,75

10.428.343,88

56,68

7.971.656,12

12

422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

2.500.000,00

0,24

643.694,73

25,75

1.856.305,27

13

423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

18.000.000,00

1,71

11.676.407,45

64,87

6.323.592,55

14

424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

20.000.000,00

1,90

9.785.472,67

48,93

10.214.527,33

15

425000 ТЕКУЋЕ ПОПР.И ОДРЖ.ОБЈЕК.И ОПРЕМЕ

7.500.000,00

0,71

1.132.929,51

15,11

6.367.070,49

16

426000 МАТЕРИЈАЛ

8.500.000,00

0,81

4.070.846,01

47,89

4.429.153,99

17

472000 СТИПЕНДИЈЕ И СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА
483000 НОВЧ.КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ
СУДОВА

8.300.000,00

0,79

5.633.976,00

67,88

2.666.024,00

13.000.000,00

1,24

12.117.866,11

93,21

882.133,89

18
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19

482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ

2.100.000,00

0,20

26.948,14

1,28

2.073.051,86

20

512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА

3.000.000,00

21

415000 ПУТНИ ТРОШК. У ОКВИРУ РЕДОВНОГ РАДА

2.500.000,00

0,29

581.392,37

19,38

2.418.607,63

0,24

1.716.833,97

68,67

783.166,03

38

424000 АГЕНЦИЈА ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ

39

541000 ЗЕМЉИШТЕ

41
42
48

1.700.000,00

0,16

350.000,00

20,59

1.350.000,00

20.000.000,00

1,90

696.765,90

3,48

19.303.234,10

472000 ПОДРШКА ПОРОДИЦИ-ТРЕН.ПОМОЋИ

7.500.000,00

0,71

3.467.078,00

46,23

4.032.922,00

423000 ЛОКАЛНИ АКЦ.ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА

7.500.000,00

0,71

3.752.635,69

50,04

3.747.364,31

472000 ТР.ПОМОЋИ ЗА ИЗБЕГЛА И РАСЕЉ.ЛИЦА

14.200.000,00

1,35

3.809.604,58

26,83

10.390.395,42

74

441000 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА

10.000.000,00

0,95

8.359.488,79

83,59

1.640.511,21

75

611000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТ.

60.000.000,00

5,71

19.207.178,83

32,01

40.792.821,17

77

484000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ
УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ

12.500.000,00

1,19

10.998.893,97

87,99

1.501.106,03

4.000.000,00

0,38

160.508,33

4,01

3.839.491,67

303.821.000,00

28,94

155.997.609,68

51,35

147.823.390,32

54.014.000,00

5,14

36.918.587,02

68,35

17.095.412,98

80

441000 СУБВЕНЦ.КАМАТЕ ПРЕДУЗЕТНИЦИМА
Укупно глава 1 (поз.6-21,38-39,41-42,48,7475,80)
4. ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ (ВРТИЋ)

22

411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ

23

412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПР.НА ТЕРЕТ ПОСЛОД.

9.768.000,00

0,93

6.596.924,35

67,54

3.171.075,65

24

421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ

6.000.000,00

0,57

3.056.857,38

50,95

2.943.142,62

25

425000 TEKУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

500.000,00

0,05

0,00

0,00

500.000,00

66

413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ

67
68

414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛ.И ОСТ.ПОСЕБНИ
РАСХОДИ

84

423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

85

426000 МАТЕРИЈАЛ

87

511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
Укупно глава 2 (поз.22-25, 66-67, 84-87)

100.000,00

0,01

0,00

0,00

1.400.000,00

0,13

820.140,00

58,58

579.860,00

200.000,00

0,02

165.000,00

82,50

35.000,00

500.000,00

0,05

0,00

0,00

500.000,00

1.700.000,00

0,16

273.993,95

16,12

1.426.006,05

16.340.000,00

1,56

0,00

0,00

16.340.000,00

90.522.000,00

8,62

47.831.502,70

52,84

42.690.497,30

11.132.200,00

1,06

8.365.811,86

75,15

2.766.388,14

5. КУЛТУРА
27

411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ

28

412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПР.НА ТЕРЕТ ПОСЛОД.

1.999.120,00

0,19

1.499.153,72

74,99

499.966,28

29

421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ

2.500.000,00

0,24

1.245.290,82

49,81

1.254.709,18

30

422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

500.000,00

0,05

39.403,00

7,88

460.597,00

31

423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

2.000.000,00

0,19

728.372,73

36,42

1.271.627,27

32

424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

5.000.000,00

0,48

1.504.169,26

30,08

3.495.830,74

33

425000 ТЕКУЋЕ ПОПР.И ОДРЖ.ОБЈЕК.И ОПРЕМЕ

34

426000 МАТЕРИЈАЛ

35

414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

36

512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА

37

515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

40

511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВ.ОБЈЕКТИ
Укупно глава 3 (поз.27- 37 и 40)

700.000,00

0,07

140.030,91

20,00

559.969,09

1.000.000,00

0,10

416.622,61

41,66

583.377,39

250.000,00

0,02

196.517,00

78,61

53.483,00

1.000.000,00

0,10

587.023,46

58,70

412.976,54

200.000,00

0,02

32.603,38

16,30

167.396,62

5.000.000,00

0,48

2.451.406,79

49,03

2.548.593,21

31.281.320,00

2,98

17.206.405,54

55,01

14.074.914,46

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

421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ

79.500.000,00

7,57

57.460.000,00

72,28

22.040.000,00

91

423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

1.500.000,00

0,14

453.600,00

30,24

1.046.400,00

92

424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

0,00

0,00

0,00

93

425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВ.

500.000,00

0,05

256.833,40

#DIV/0!
51,37

0,00
243.166,60
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94

426000 МАТЕРИЈАЛ

95

512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА
465000 ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И
ТРАНСФЕРИ

96

Укупно глава 4 (поз.90-96)

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

1.500.000,00

0,14

142.680,50

9,51

1.357.319,50

12.000.000,00

1,14

5.632.654,38

46,94

6.367.345,62

1.500.000,00

0,14

0,00

0,00

1.500.000,00

96.500.000,00

9,19

63.945.768,28

66,27

32.554.231,72

61.390.000,00

5,85

32.246.640,73

52,53

29.143.359,27

61.390.000,00

5,85

32.246.640,73

52,53

29.143.359,27

11.315.000,00

1,08

5.606.098,82

49,55

5.708.901,18

11.315.000,00

1,08

5.606.098,82

49,55

5.708.901,18

19.000.000,00

1,81

7.762.452,94

40,86

11.237.547,06

19.000.000,00

1,81

7.762.452,94

40,86

11.237.547,06

285.700.000,00

27,21

134.870.178,60

47,21

150.829.821,40

6.000.000,00

0,57

3.025.790,00

50,43

2.974.210,00

18.000.000,00

1,71

10.705.000,00

59,47

7.295.000,00

309.700.000,00

29,50

148.600.968,60

47,98

161.099.031,40

23.800.000,00

2,27

19.100.000,00

80,25

4.700.000,00

7.000.000,00

0,67

1.373.777,87

19,63

5.626.222,13

31.000.000,00

2,95

27.723.069,27

89,43

3.276.930,73

61.800.000,00

5,89

48.196.847,14

77,99

13.603.152,86

17.200.000,00

1,64

12.858.820,75

74,76

4.341.179,25

2.500.000,00

0,24

2.356.638,09

94,27

143.361,91

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)
10. БУЏЕТСКИ ФОНДОВИ

47

463000 ФОНД ЗА УРЕЂ.ГРАЂЕВ.ЗЕМЉИШТА

50

463000 ФОНД ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ

51

463000 ЗДРАВСТВО - ДОМ ЗДРАВЉА
Укупно глава 8 (поз.47-51)
11. СУБВЕНЦИЈЕ

88

451000-СУБВ.КЈП МОРАВА

97

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

99

451000. Ј.П. СТЦ "ПРИРОДЊАЧКИ ЦЕНТАР"
Укупно глава 9 (поз. 97-99)
12. ДОТАЦИЈЕ НЕПРОФИТНИМ ОРГАНИЗ.

54

481000 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА СПОРТА

55

481000 ДОТАЦИЈА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА

56

481000 ДОТАЦИЈЕ УДРУЖЕЊИМА ОБОЛЕЛИХ

57

481000 ДОТАЦИЈЕ ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

58

481000 СТАЛНА КОНФЕРЕНЦ.ГРАДОВА И ОПШТИНА

61

465000 ДОТАЦИЈЕ ЦРВЕНОМ КРСТУ

63

481000 ФИНАНСИРАЊЕ ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА
Укупно глава 10 (поз.54 - 63)

600.000,00

0,06

220.000,00

36,67

380.000,00

1.000.000,00

0,10

582.557,76

58,26

417.442,24

200.000,00

0,02

108.317,00

54,16

91.683,00

14.500.000,00

1,38

7.997.756,07

55,16

6.502.243,93

1.400.000,00

0,13

0,00

0,00

1.400.000,00

37.400.000,00

3,56

24.124.089,67

64,50

13.275.910,33

13. БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
64

СТАЛНА РЕЗЕРВА

2.000.000,00

0,19

0,00

0,00

2.000.000,00

65

ТЕКУЋА РЕЗЕРВА

1.910.000,00

0,18

0,00

0,00

1.910.000,00

3.910.000,00

0,37

0,00

0,00

3.910.000,00

1.049.900.000,00

100,00

566.883.918,93

53,99

483.016.081,07

Укупно глава 13 (поз. 64-65)
УКУПНИ РАСХОДИ ИЗ БУЏЕТА (у дин)

*-*-*-*-*-*
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На основу члана 32. став 1. тачке 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, број 129/07 и 83/14), члана 63. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број
54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр. и 108/2013) 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 25.12.2014. године, донела
је
ОДЛУКУ
О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
ЗА 2014.ГОДИНУ
( III РЕБАЛАНС)
Члан 1.
У члану 1. Одлуке о буџету општине Свилајнац за 2014. годину износ «946.755.360»
замењује се износом «948.860.300»; износ
«1.037.855.360» замењује се износом
«981.005.300.».
Члан 2.
У члану 3. Одлуке о буџету општине Свилајнац за 2014. годину, у табели прихода и
примања буџета општине врше се следеће измене:
- 711180 Самодоприноси додаје се износ од “100.000” ;
- 712110 Порез на фонд зарада додаје се износ од „5.000“ ;
- 741150 Камате износ “300.000” замењује се износом “800.000”;
- 772110 Меморандумске ставке за рефундацију расхода износ “1.200.000” замењује се
износом “1.800.000”;
- 811150 Примања од продаје непокретности у корист нивоа општине износ “1.500.000”
замењује се износом “1.800.000”;
- 911000 Примања од задуживања од пословних банака износ “150.000.000” замењује се
износом “57.495.000”;
Члан 3.
У члану 6. Одлуке о буџету општине Свилајнац за 2014. годину у табеларном прегледу
издатака и расхода врше се измене у делу средстава из буџета – Извор 01 и то:
1.
Раздео 1, Функција 110 – Скупштина општина и општинско веће по позицијама и
економским класификацијама:
- Поз. 1 конто 411 Плате и додаци запослених износ „17.488.920“ замењује се износом
„16.688.920“;
Додаје се нова позиција у делу «Скупштина општина и општинско веће»
- Поз. 49 конто 465 Остале донације,дотације и трансфери - Разлика зараде износ
„200.000“;
2.
Раздео 2, Функција 110 – Јавно правобранилаштво по позицијама и економским
класификацијама:
- Поз. 4 конто 411 Плате и додаци запослених износ „967.980“ замењује се износом
„567.980“;
- Поз. 5 конто 412 Социј.доприноси на терет послодавца износ „173.400“ замењује се
износом „73.400“;
Додаје се нова позиција у делу «Јавно правобранилаштво»
Поз. 52 конто 465 Остале донације,дотације и трансфери - Разлика зараде износ
„50.000“;
3.
Раздео 3, Глава 1, Функција 410 – Општинска управа по позицијама и
економским класификацијама:
- Поз. 6 конто 411 Плате и додаци запослених износ „51.251.000“ замењује се износом
„52.051.000“;
- Поз. 7 конто 412 Социј.доприноси на терет послодавца износ „9.070.000“ замењује се
износом „9.570.000“;
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- Поз. 19 конто 482 Обавезни порези и таксе износ „2.100.000“ замењује се износом
„17.100.000“;
- Поз. 39 конто 483 Новчане казне и повраћај земљишта износ „13.000.000“ замењује се
износом „18.500.000“;
- Поз. 74 конто 441 Отплата домаћих камата износ „10.000.000“ замењује се износом
„11.000.000“;
- Поз. 75 конто 611 Отплата главнице домаћим кредиторима износ „60.000.000“
замењује се износом „26.450.000“;
Додаје се нова позиција у делу «Општинска управа »
- Поз. 53 конто 465 Остале донације,дотације и трансфери -Разлика зараде износ
„800.000“ ;
4.
Раздео 3, Глава 2, Функција 911 – Друштвена брига о деци по економским
класификацијама:
- Поз. 87 конто 511 Зграде и објекти износ „16.340.000“ замењује се износом
„5.540.000“;
Додаје се нова позиција у делу « Друштвена брига о деци»
- Поз. 62 конто 465 Остале донације,дотације и трансфери Разлика зараде износ
„800.000“ ;
5.
Раздео
3, Глава
3, Функција
820
–
Култура по економским
класификацијама:
- Поз. 32 конто 424 Специјализоване услуге износ „5.000.000“ замењује се износом
„4.800.000“;
Додаје се нова позиција у делу « Култура»
- Поз. 86 конто 465 Остале донације,дотације и трансфери - Разлика зараде износ
„200.000“ ;
6.
Раздео 3, Глава 8 - Буџетски фондови по функцијама и економским
класификација :
- Позиција 47, конто 463, Функција 620 – Фонд за уређивање грађ.земљишта износ
„275.700.000“ замењује се износом „205.700.000“ ;
7.
Раздео 3, Глава 9 – Субвенције по функцијама и ек.класификацијама :
- Позиција 97, конто 451, Функција 620 – ПД "Слободна зона" износ од „7.000.000“
замењује се износом „3.000.000“ ;
- Позиција 99, конто 451, Функција 810 – ЈП СТЦ"Природњачки центар" износ од
„31.000.000“ замењује се износом „35.000.000“ ;
Члан 4.
Изменама у члану 1. 2. и 3. ове Одлуке извршиће се одговарајуће измене збирова у
Билансу прихода и расхода буџета и распореду прихода по функцијама, главама и разделима
буџета.
Члан 5.
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:06-48/14-I-2, Дана:25.12.2014.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, др ветерине, с.р.
*-*-*-*-*-*
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На основу члана 92 Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'' број 54/09,
73/10, 101/10, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и 108/2013) и члана 41 Статута општине
Свилајнац (''Службени гласник општине Свилајнац'' број 2/08 и 12/12), Скупштина општине
Свилајнац, на седници одржаној дана 25.12.2014. године, донела је
О Д Л У КУ
I
Да се ангажује екстерна ревизија за ревизију завршног рачуна буџета општине
Свилајнац за 2014.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.
II
Финансирање послова и активности везаних за екстерну ревизију обезбеђује се Одлуком
о буџету Општине Свилајнац за 2015.годину, по спроведеном поступку у складу са Законом о
јавним набавкама.
III
Ова Одлука приложиће се уз Одлуку о Завршном рачуну буџета за 2014. годину и
чиниће њен саставни део.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-48/14-I-3, Дана:25.12.2014.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 83/14), члана 50 Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 119/12, 116/13аутентично тумачење и 44/14-др.закон) и члана 41 Статута општине Свилајнац ("Службени
гласник општине Свилајнац", број 2/08 и 12/12), Скупштина општине Свилајнац, на седници
одржаној дана 25.12.2014.године, донелa је
РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања Комуналног јавног предузећа "Морава"
Свилајнац за 2015. годину, који је усвојен Одлуком Надзорног одбора Комуналног јавног
предузећа “Морава“ Свилајнац, 02 број 4297/3-14 од 01.12.2014.године.
2. ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Општинско веће општине Свилајнац да у току 2015.године може
давати сагласност на измене и допуне Програма пословања наведеног јавног предузећа.
Образложење
Чланом 50 Закона о јавним предузећима, између осталог је прописано да јавно
предузеће за сваку календарску годину доноси годишњи програм пословања и доставља га
оснивачу ради давања сагласности, као и да се програм сматра донетим када на њега
сагласност да оснивач.
По разматрању Програма пословања Комуналног јавног предузећа “Морава“ Свилајнац
за 2015.годину, који је усвојио Надзорни одбор наведеног јавног предузећа, на седници
одржаној 01.12.2014.године, Скупштина општине Свилајнац утврдила је да је Програм сачињен
у складу са важећим законским прописима, па је одлучила као у диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-48/14-I-4, Дана:25.12.2014.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 и
83/14), члана 50 Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 119/12, 116/13аутентично тумачење и 44/14-др.закон) и члана 41 Статута општине Свилајнац ("Службени
гласник општине Свилајнац", број 2/08 и 12/12), Скупштина општине Свилајнац, на седници
одржаној дана 25.12.2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања Јавног предузећа
центар „Свилајнац“ из Свилајнца за 2015.годину, који је усвојен Одлуком
Јавног предузећа СТЦ-Природњачки центар „Свилајнац“ из Свилајнца,
28.11.2014. године.
2. ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Општинско веће општине Свилајнац да у току
давати сагласност на измене и допуне Програма пословања наведеног јавног

СТЦ-Природњачки
Надзорног одбора
број 1679/14 од
2015.године може
предузећа.

Образложење
Чланом 50 Законa о јавним предузећима, између осталог је прописано да јавно
предузеће за сваку календарску годину доноси годишњи програм пословања и доставља га
оснивачу ради давања сагласности, као и да се програм сматра донетим када на њега
сагласност дâ оснивач.
По разматрању Програма пословања Јавног предузећа СТЦ-Природњачки центар
„Свилајнац“ из Свилајнца за 2015.годину, који је усвојио Надзорни одбор наведеног јавног
предузећа, на седници одржаној 28.11.2014.године, Скупштина општине Свилајнац утврдила je
да је Програм сачињен у складу са важећим законским прописима, па је одлучила као у
диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-48/14-I-5, Дана:25.12.2014.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 83/14), члана 41 Статута општине Свилајнац («Службени гласник општине Свилајнац» број
2/08 и 12/12) и чланa 11. и 12. Одлуке о оснивању Фонда за уређивање грађевинског земљишта
општине Свилајнац («Службени гласник РС» број 22/08.), Скупштина општине Свилајнац, на
основу предлога Управног одбора Фонда за уређивање грађевинског земљишта општине
Свилајнац, на седници одржаној дана 25.12.2014. године усвојила је
ПРВУ ИЗМЕНУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ПРИХОДА И РАСХОДА ФОНДА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ
СВИЛАЈНАЦ ЗА 2014. ГОДИНУ
У Финансијском плану прихода и расхода Фонда за уређивање грађевинског земљишта
општине Свилајнац за 2014. годину ("Службени гласник општине Свилајнац" број 1/14), врше се
следеће измене:
Члан 1.
Члан 2. мења се и гласи:
- Планирани приходи Фонда за уређивање грађевинског земљишта општине
Свилајнац за 2014. годину Првом изменом финансијског плана Фонда за уређивање
грађевинског земљишта општине Свилајнац мењају се и гласе и то:
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- Приходи из Буџета општине Свилајнац у укупном износу од 285.700.000,00
динара, смањују се за износ од 80.000.000,00 динара, тако да укупан износ прихода из Буџета
општине Свилајнац износи 205.700.000,00 динара,
Капитални трасфери од вишег нивоа власти повећавају се за 80.000.000,00
динара, (Приходи од ЈП "Путеви Србије") тако да укупни приходи од Капиталних трансфера од
вишег нивоа власти износи 212.800.000,00 динара.
Промене на позицијама, Приходи из Буџета општине Свилајнац и Приходи од
капиталних трансфера од вишег нивоа власти приказани су у табели,
Економска
класификација
7
741/741 530

Извор финансирања

Износ

I Приходи из Буџета
Накнада за коришћeње простора и
грађевинског земљишта

10.000.000,00

742/742 250

Таксе у корист нивоа општине

20.000.000,00

733/733 250

Приходи из осталих буџетских извора
Укупни приходи из Буџета:

733 200
733251

733251
733251
733251
733 251

I I I Капитални трансфери и донације истог нивоа власти, правних
и Физичких лица

733 251
733 251

Приходи од учешћа Месних заједница
Приходи од трансфера и учешће осталих
органа ( фондови )

733 241

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

743 100

5.000.000,00
2.000.000,00
3.000.000,00
10.000.000,00

IV Остали неодређени и мешовити приходи

745 151
745 151

Пренета средства из претходне године
Остали директни приходи од накнади и
Казни
Остали директни приходи (камате и сл.)
Укупно неодређени и мешовити приходи

911 451

205.700.000,00

I I Капитални трансфери од виших нивоа власти
Приходи од Министарства грађевинарства и
15.000.000,00
Урбанизма
Приходи од Министарства просвете, науке
25.000.000,00
и технолошког развоја
Приходи од Министарства регионалног
развоја и локалне самоуправе
15.000.000,00
Приходи од Министарства енергетике,
развоја и заштитe животне средине
13.500.000,00
Приходи од Мин. Пољопривреде, шумарства
и водопривреде - Дирекција за воде
6.000.000,00
Приходи од ЈП "Путеви Србије"
138.300.000,00
Укупно трансфери од виших нивоа власти
212.800.000,00

733251

733 200

175.700.000,00

V

Приходи од задуживања у корист нивоа
општине

10.574,69
100.000,00
100.000,00
210.574,69
40.000.000,00
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911 551
Укупно Приходи од осталих поверилаца у
земљи у корист нивоа општине

40.000.000,00

УКУПНО ПРИХОДИ

468.710.574,69
Члан 2.

Члан 3. мења се и гласи:
- Расходи из Фонда за уређивање грађевинског земљишта општине Свилајнац за
2014 годину Првом изменом финансијског плана Фонда за уређивање грађевинског
земљишта општине Свилајнац за 2014 годину, мењају се и то:
- Расходи за нефинансијску имовину у укупном износу од 280.230.000,00 динара,
смањују се за износ од 67.470.100,00 динара, тако да укупан износ расхода за
Нефинансијску имовину износи 212.759.900,00 динара,
- Финансијски расходи у укупном износу од 188.480.574,69 динара повећавају се
за износ од 67.410.100,00 динара, тако да укупан износ Финансијских расхода износи
255.950.674,69 динара.
Промене на позицијама, Нефинансијски расходи и Финансијски расходи
приказане су у табели,
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН РАСХОДА ФОНДА за 2014. годину
Ред.
број

Економска
класификација
I

Позиција

Износ

РАСХОДИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

1
2
3
4
5
6
7

511400
541100
511230, 511330
511240, 511340
543200
511290, 511390
511290, 511390

Нематеријална улагања
Улагања у земљишта
Саобраћајна инфраструктура
Комунална инфраструктура
Водопривредни објекти
Енергетски објекти
Телекомуникације

8
9
10

511200, 511300
511290, 511390
512 - 100 - 800
515-200

Зграде
Остали грађевински објекти
Опрема

11

465-111

Опрема - Природњачки центар
УКУПНО

6.065.000,00
63.329.900,00
52.800.000,00
4.500.000,00
38.100.000,00
32.965.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
212.759.900,00
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ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

Ред
број
1.

Економска
класификација
421

Позиција

2.

423

Услуге по уговорима
- Административне услуге
- Услуге информисања
- Стручне услуге
- Остале опште услуге

3.

424

Специјализоване услуге
- Одржавање путева
- Одржавање јавних површина
Регулација водотокова
- Геодетске услуге
- Остале специјализоване услуге

-

Износ

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

500.000,00
1.000.000,00
200.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
= 2.000.000,00

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

100.000,00
300.000,00
200.000,00
100.000,00
= 700.000,00

424 - 400
424 - 500

42.756.119,38
10.818.925,31

424 - 600
424 - 900

3.445.530,00
800.000,00
Укупно

4

425

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

21.260.000,00
200.000,00
Укупно

5.

426

6.

441

Материјал
- Потрошни материјал

426 - 900

463

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

Трансфери другим нивоа власти
-Текући трансфери
нивоа општине - Месне заједнице
Капитални трансфери нивоа општине

= 21.460.000,00
200.000,00

Укупно
7.

= 57.820.574,69

463 140
463 - 240
Укупно

= 200.000,00
8.000.000,00
3.000.000,00
=11.000.000,00

115.470.100,00
6.200.000,00
= 121.670.100,00
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Порези, таксе и казне
- Остали Порези
- Обавезне таксе
200
- Новчане казне
300

482 - 100
482 -

100.000,00
100.000,00
100.000,00

482 -

= 300.000,00

Укупно
9.

483

Новчане казне по решењима суда
- Новчане казне по решењима суда

10.

485

11.

496

Накнада штете
- Накнада штете од државних органа
Издаци за отплату главнице
- Отплата главнице дом.кредиторима

12.

611

Отплата главнице дуга
- Отплата главнице домаћим банкама
- Отплата главнице осталим домаћим
кредиторима - Фонд за развој РС

483 - 100

=
200.000,00

485 -100

-

496 - 100
Укупно

300.000,00
= 500.000,00

611 - 400

30.000.000,00

611 - 500

10.300.000,00

Укупно

= 40.300.000,00

УКУПНО

255.950.674,69

I+I I УКУПНО

468.710.574,69

Члан 3.
Остале одредбе Финансијског плана прихода и расхода Фонда за уређивање
грађевинског земљишта општине Свилајнац 2014. годину, остају на снази.
Члан 4.
Ова одлука
01.01.2014.године.

ступа

на

снагу

даном

доношења

а

примењиваће

се

од

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-48/14-I-6, Дана:25.12.2014.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, др ветерине, с.р.
ИЗМЕНА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА
И УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
1. Конкретне промене позиција Прихода из Буџета општине Свилајнац и Прихода
од капиталних трансфера од вишег нивоа власти су следећа:
- Приходи из Буџета општине Свилајнац смањују се за 80.000.000,00 динара тако
укупни приходи из Буџета општине Свилајнац износе 205.700.000,00 динара.
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- Приходи од Капиталних трансфера од вишег нивоа власти повећавају се за
80.000.000,00 динара и то приходи по основу ЈП "Путеви Србије" тако да капитални трансфери
од вишег нивоа власти износи 212.800.000,00 динара.
2. Конкретне промене позиција Нефинансијских и Финансијских расхода су
следећа:
- На позицији расходи I - Нефинансијску имовину извршене су следеће
промене:
- Нематеријална улагања - износ од 11.865.000,00 динара, смањује се за износ
од 5.800.000,00 динара, тако да укупан износ за нематеријална улагања износи
6.065.000,00 динара.
- Саобраћајна инфраструктура - износ од 75.000.000,00 динара, смањује се за
износ 11.670.100,00 динара, тако да укупан износ за саобраћајну инфраструктуру
улагања износи 63.329.900,00 динара.
- Комунална ифраструктура - износ од 62.800.000,00 динара, смањује се за
износ од 10.000.000,00 динара, тако да укупан износ за комуналну инфраструктуру
износи 52.800.000,00 динара.
- Остали грађевински објекти - износ од 52.965.000,00 динара, смањује се за
износ од 20.000.000,00 динара тако да укупан износ за улагања у остале грађевинске
објекте износи 32.965.000,00 динара.
- Улагање у опрему - Природњачки центар износ од 25.000.000,00 динара,
смањује се за 20.000.000,00 динара, тако да укупан износ за улагање у опрему износи
5.000.000,00 динара.
- Улагања у опрему за Природњачки центар по Буџетској класификацији
књижити на конто економске класификације 465 000 Остале донације, дотације и
трансфери, а не на конто 463 240 Капитални трансфери нивоа општине.
На позицији I I - Финансијски расходи извршене су следеће промене:
- Финансијски расходи - Отплата камата и пратећих трошкова задуживања Фонд за Развој Републике Србије износ од 3.000.000,00 динара повећавају се за
5.000.000,00 динара, тако да укупан износ за отплату кредита Фонду за Развој
Републике Србије износи 8.000.000,00 динара.
Финансијски расходи за Трансфери другим нивоа власти - текући трансфери
нивоа општине - Месне заједнице у износу од 38.000.000,00 динара, повећавају се за
77.470.100,00 динара, тако да укупан износ Финансијских расхода за текуће трансфере Месним заједницама износи 115.470.100,00 динара.
- Финансијски расходи - Одржавање јавних површина који је предвиђен на износ
од 25.818.925,31 динара, смањује се за 15.000.000,00 динара, тако да укупан износ за
улагања у одржавање јавних површина износи 10.818.925,31 динара.
Укупно планирана средства у износу од 188.480.574,69 динара, повећавају се за
износ од 67.470.100,00 динара, тако да укупан износ Финансијских расхода износи
255.950.674,69 динара.
Првом изменом Финансијског плана Фонда за уређивање грађевинског земљишта
општине Свилајнац за 2014. годину, предвиђена су улагања у инвестиције и текуће расходе у
укупном износу од 468.710.574,69 динара, која су у складу са планом прихода у истом износу
468.710.574,69 динара.
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Овом изменом финансијског плана нису мењани укупни приходи и укупни расходи већ је
дошло до промене износа прихода из Буџета општине Свилајнац и Капиталних трансфера од
вишег нивоа власти и расхода за Нефинансијску имовину по областима улагања као и промене
износа расхода - Финансијски расходи.
Разлог ове измене се односи на тренутну економску ситуацију која је проузрокована
елементарном непогодом као и проблемом са финансирањем одређених пројеката која се
одвијају у сарадњи са Републиком.
Наведена средства која се умањују на позицији "Нефинансијска имовина" се преносе на
позицију "Текући трансфери нивоа општине - Месне заједнице" а све у циљу завршетка
реализације већ започетих пројеката која се реализују у месним заједницама, као и реализације
одређених радова на уређењу водотокова (сеоских бујичних потока), асфалтирања сеоских
улица који се финансирају уз учешће грађана и других инвестиција који се реализују у Месним
заједницама.
Планиране промене прихода и расхода Прве измене Финансијског плана прихода и
расхода Фонда за уређивање грађевинског земљишта општине Свилајнац за 2014. годину
приказане су у табели "планиране промене прихода и расхода" која је саставни део ове одлуке.
ПЛАНИРАНЕ ПРОМЕНЕ ПРИХОДА
Назив Прихода
Приходи из Буџета

Старо стање
285.700.000,00

Капитални трансфери од
вишег нивоа власти
Укупно

132.800.000,00
418.500.000,00

Смањење
80.000.000,00
80.000.000,00

Повећање
-

Ново стање
205.700.000,00

80.000.000,00

212.800.000,00

80.000.000,00

418.500.000,00

Повећање
-

Ново стање
6.065.000,00

ПЛАНИРАНЕ ПРОМЕНЕ РАСХОДА
Назив Расхода
Нем.улагања (пројекти)

Старо стање
11.865.000,00

Смањење
5.800.000,00

Саобраћајна
инфраструктура

75.000.000,00

11.670.100,00

-

63.329.900,00

Комунална инфраструктура
Остали грађ.објекти
Улагање у опрему - Прир.
Центар
Отплата рата - Фонд за
Развој
Трансфер МЗ
Одржавање јавних
површина

62.800.000,00
52.965.000,00
25.000.000,00

10.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00

-

52.800.000,00
32.965.000,00
5.000.000,00

38.000.000,00
25.818.925,31

Укупно

294.448.925,31

3.000.000,00

-

5.000.000,00

8.000.000,00

15.000.000,00

77.470.100,00
-

115.470.100,00
10.818.925,31

82.470.100,00

82.470.100,00

294.448.925,31

ФОНД ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број: 06-46/2014-IV/02/1; Датум: 08.12.2014.године
ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Фонда за уређивање грађевинског земљишта општине Свилајнац
Зоран Илић, с.р.
*-*-*-*-*-*
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На основу члана 20. и члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“
бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 41. Статута општине Свилајнац („Службени гласник
општине Свилајнац“ број 2/08 и 12/12), Скупштина општине Свилајнац, на седници одржаној
дана 25.12.2014. године донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ФОНДА
ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Фонда за уређивање грађевинског земљишта општине Свилајнац
(„Службени гласник РС“ бр. 22/08), у члану 10. став 1. алинеја 1. мења се и гласи:
„- утврђује предлог дугорочног програма и годишњих финансијских планова
инвестиционих улагања,“.
Члан 2.
Члан 12. наведене Одлуке мења се и гласи:
„Управни одбор Фонда утврђује предлог годишњег финансијског плана прихода и
расхода Фонда, усклађен са апропријацијом обезбеђеном у Буџету општине Свилајнац за годину
за коју се финансијски план доноси и доставља га Општинском већу општине Свилајнац на
усвајање, заједно са годишњим програмом инвестиционих улагања и уређивања грађевинског
земљишта.
Општинско веће општине Свилајнац доноси Финансијски план прихода и расхода Фонда,
као и његове измене.
Управни одбор Фонда доноси Финансијски план јавних набавки за текућу годину у
складу са Законом о јавним набавкама.“
Члан 3.
Члан 13. исте Одлуке мења се и гласи:
„Овлашћује се Управни одбор Фонда да доноси одлуке о пројектима који ће се
реализовати као суфинансирање са другим корисницима јавних средстава, узимајући у обзир
обезбеђена сопствена средства корисника и процену спремности корисника за ефикасну
реализацију конкретног пројекта.“
Члан 4.
У члану 16. алинеја 3 наведене Одлуке, мења се и гласи:
„- предлаже финансијски план прихода и расхода Фонда Управном одбору Фонда, који
га утврђује за Општинско веће општине Свилајнац,“
Члан 5.
У члану 16. алинеја 6 исте Одлуке, мења се и гласи:
"- обавља и друге послове у складу са законом, одлукама Скупштине општине Свилајнац,
Општинског већа општине Свилајнац и одлукама Управног одбора Фонда."
Члан 6.
У осталом делу одредбе Одлуке о оснивању фонда за уређивање грађевинског
земљишта општине Свилајнац („Службени гласник РС“ бр. 22/08), остају неизмењене.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Свилајнац.“
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-48/14-I-7, Дана:25.12.2014.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 и
83/14), члана 15 Одлуке о оснивању Фонда за уређивање грађевинског земљишта општине
Свилајнац („Службени гласник РС“, број 22/08) и члана 41 Статута општине Свилајнац
("Службени гласник општине Свилајнац", број 2/08 и 12/12), Скупштина општине Свилајнац, на
седници одржаној 25.12.2014.године, доноси
РЕШЕЊЕ
I
РАЗРЕШАВА СЕ Бранислав Вучићевић из Свилајнца, дипл. инжењер грађевине, дужности
директора Фонда за уређивање грађевинског земљишта општине Свилајнац, због истека
мандата на који је именован.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику
општине Свилајнац“.
Образложење
Чланом 15. Одлуке о оснивању Фонда за уређивање грађевинског земљишта општине
Свилајнац, прописано је да директора Фонда поставља и разрешава Скупштина општине
Свилајнац.
Решењем Скупштине општине Свилајнац, број 06-48/10-I-12 од 01.11.2010.године,
Бранислав Вучићевић дипл. инжењер грађевине из Свилајнца именован је на функцију
директора Фонда за уређивање грађевинског земљишта општине Свилајнац, на мандатни
период од четири године.
Имајући у виду да је мандат директора Фонда за уређивање грађевинског земљишта
општине Свилајнац, истекао 01.11.2014.године, то је Скупштина општине Свилајнац, на основу
прописа из увода, одлучила као у изреци решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-48/14-I-8, Дана:25.12.2014.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
84/13), члана 15 Одлуке о оснивању Фонда за уређивање грађевинског земљишта општине
Свилајнац („Службени гласник РС“, број 22/08) и члана 41 Статута општине Свилајнац
("Службени гласник општине Свилајнац", број 2/08 и 12/12), Скупштина општине Свилајнац, на
седници одржаној 25.12.2014.године, доноси
РЕШЕЊЕ
I
ИМЕНУЈЕ СЕ Бранислав Вучићевић из Свилајнца, дипл. инжењер грађевине, на функцију
вршиоца дужности директора Фонда за уређивање грађевинског земљишта општине Свилајнац.
II
Мандат вршиоца дужности директора Фонда за уређивање грађевинског земљишта
општине Свилајнац, траје до именовања директора а најдуже годину дана од дана доношења
овог решења.
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III
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику
општине Свилајнац“.
Образложење
Чланом 15. Одлуке о оснивању Фонда за уређивање грађевинског земљишта општине
Свилајнац, прописано је да директора Фонда поставља и разрешава Скупштина општине
Свилајнац.
До именовања директора Фонда за уређивање грађевинског земљишта општине
Свилајнац, функцију вршиоца дужности директора обављаће Бранислав Вучићевић из
Свилајнца, дипл. инжењер грађевине, досадашњи директор, а најдуже годину дана.
Имајући у виду напред изнето, на основу прописа из увода, Скупштина општине
Свилајнац, одлучила је као у диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-48/14-I-9, Дана:25.12.2014.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р.
*-*-*-*-*-*
На основу члана 100. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број
135/04, 36/09, 36/2009 – др. закон, 72/2009 – др.закон и 43/2011 – одлука УС), члана 64, 65, 66
и 67. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр. и 108/2013) и члана 41. Статута општине
Свилајнац („Службени гласник општине Свилајнац“, број 2/08 и 12/12), Скупштина општине
Свилајнац, на седници одржаној дана 25.12.2014.године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТСКОМ ФОНДУ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Члан 1.
У Одлуци о Буџетском фонду за заштиту животне средине општине Свилајнац
(„Службени гласник општине Свилајнац“ бр. 22/2010), члан 5. мења се и гласи:
„Општинска управа одговорна је за управљање Буџетским фондом. Начелник Општинске
управе може овластити лице које ће вршити контролу законитости и наменског коришћења
средстава Фонда.“
Члан 2.
Члан 7. Одлуке мења се и гласи:
„Средства Буџетског фонда користе се у складу са усвојеним Програмом коришћења
средстава Буџетског фонда, који доноси Општинско веће општине Свилајнац, на предлог
Општинске управе општине Свилајнац.“
Члан 3.
Члан 9. Одлуке мења се и гласи:
„Председник општине Свилајнац
евиденционог рачуна Фонда.“

је

наредбодавац

за

располагање

средствима

32 Број 13 – Свилајнац 25. децембар 2014

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

Члан 4.
Члан 13. Одлуке мења се и гласи:
„Извештај о коришћењу средстава остварених наменских прихода буџета, који су
дефинисани као наменски приходи Буџетског Фонда, Одељење за буџет и финансије доставља
Министарству најкасније до 31. марта текуће године за претходну годину или на захтев
Министарства.
На крају текуће године неискоришћена средства са рачуна Буџетског фонда преносе се
у наредну годину.“
Члан 5.
Остале одредбе Одлуке о Буџетском фонду за заштиту животне средине општине
Свилајнац („Службени гласник општине Свилајнац“, број 22/10) остају непромењене.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Свилајнац“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-48/14-I-10, Дана:25.12.2014.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, др ветерине, с.р.
*-*-*-*-*-*
На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју
("Службени гласник Републике Србије", број 10/2013), члана 20 и 32 Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/14) и члана 41 Статута општине
Свилајнац (''Службени гласник општине Свилајнац'', број 2/08 и 12/12), Скупштина општине
Свилајнац, на седници одржаној дана 25.12.2014.године, донoси
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ
ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Фонда за развој пољопривреде општине Свилајнац („Службени
гласник општине Свилајнац“, бр. 1/09, 4/09 и 24/10), члан 4 мења се и гласи:
„Средства Фонда планирана Одлуком о буџету општине Свилајнац ће се користити за:
- мере подршке зa спровођењe пољопривредне политике које се односе на директна
плаћања у складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју и то за
премију осигурања за усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и животиње, регресе за
трошкове складиштења у јавним складиштима и за кредитну подршку, суфинансирање камата
за пољопривредне кредите, репроматеријала, куповине пољопривредне механизације, машина
у сточарству, воћарству и повртарству, куповину стоке, ветеринарских трошкова.
Средства Фонда користе се у складу са програмима подршке у области пољопривреде
које доноси Општинско веће општине Свилајнац уз претходну сагласност министарства.
Одељење за буџет и финансије до 31. марта текуће године за претходну годину подноси
министарству извештај о спровођењу мера подршке.“
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Члан 2.
Остале одредбе Одлуке о оснивању Фонда за развој пољопривреде општине Свилајнац
(„Службени гласник општине Свилајнац“, бр. 1/09, 4/09 и 24/10), остају на снази.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Свилајнац“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-48/14-I-11, Дана:25.12.2014.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, др ветерине, с.р.
*-*-*-*-*-*
На основу члана 26, 27, 28 и 35 Закона о јавној својини (''Службени гласник РС'', број
72/11, 88/13 и 105/14) и одредбама Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступци јавног надметања и
прикупљања писмених понуда (''Службени гласник РС'', број 24/12), члана 32. тачка 6. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07 и 83/14) и члана 41. Статута општине
Свилајнац ("Службени гласник општине Свилајнац", број 2/08 и 12/12), Скупштина општине
Свилајнац на седници одржаној дана 25.12.2014.године, донела је
ОДЛУКУ О ПРИБАВЉАЊУ И РАСПОЛАГАЊУ СТВАРИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГЗЕМЉИШТА
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1
Овом одлуком, у складу са Законом о јавној својини, уређује се начин, услови, и
надлежност у поступцима прибављања, располагања, коришћења и управљања стварима у
јавној својини општине Свилајнац, ближе се уређују услови прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини општине
Свилајнац и поступци јавног надметања и прикупљања писаних понуда.
ПРИБАВЉАЊЕ, РАСПОЛАГАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ СТВАРИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
Члан 2
Располагањем стварима у јавној својини, сматра се:
1) давање ствари на коришћење;
2) давање ствари у закуп;
3) пренос права јавне својине на другог носиоца јавне својине (са накнадом или без накнаде),
укључујући и размену;
4) отуђење ствари;
5) заснивање хипотеке на непокретностима;
6) улагање у капитал;
7) залагање покретне ствари.
Ствари у јавној својини могу се, у смислу става 1. овог члана, дати на коришћење (са
накнадом или без накнаде), или у закуп другом носиоцу јавне својине.
Члан 3
Непокретне ствари прибављају се у јавну својину и отуђују из јавне својине, полазећи
од тржишне вредности непокретности, коју је проценио порески, односно други надлежни
орган, у поступку јавног надметања, односно прикупљањем писмених понуда, ако законом није
друкчије одређено.
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У погледу утврђивања надлежности за одлучивање о отуђењу непокретности из јавне
својине, отуђењем се сматра и одлучивање о расходовању и рушењу објекта, осим у случају кад
рушење наложи надлежни орган због тога што објекат склон паду угрожава безбедност,
односно кад надлежни орган наложи рушење објекта изграђеног супротно прописима о
планирању и изградњи.
Прибављањем непокретних ствари, у смислу става 1. овог члана, сматра се и размена
непокретности и изградња објеката.
Непокретне ствари се могу прибављати у јавну својину бестеретним правним послом
(наслеђе, поклон или једнострана изјава воље), као и експропријацијом на основу посебног
закона.
Изузетно од става 1. овог члана, непокретне ствари се могу прибавити или отуђити
непосредном погодбом, али не испод од стране надлежног органа процењене тржишне
вредности непокретности (код отуђења), односно не изнад те вредности (код прибављања), ако
у конкретном случају то представља једино могуће решење. Предлог акта, односно акт о
оваквом располагању мора да садржи образложење из кога се може утврдити постојање ових
околности.
Прибављање непокретности непосредном погодбом путем размене
Члан 4
Изузетно од члана 3. став 1. ове одлуке, непокретности се могу прибавити у јавну
својину путем размене непосредном погодбом, под следећим условима:
1) ако је таква размена у интересу Републике Србије, аутономне покрајине или јединице
локалне самоуправе, односно ако се тиме обезбеђују већи приходи за носиоца права јавне
својине или бољи услови за ефикасно вршење његових права и дужности;
2) ако се непокретности размењују под тржишним условима;
3) ако се, у случају кад је тржишна вредност непокретности у јавној својини већа од тржишне
вредности непокретности која се прибавља у јавну својину на име размене, уговори доплата
разлике у новцу у року до 20 дана од дана закључења уговора.
Предлог акта, односно акт о прибављању непокретности из става 1. овог члана мора да
садржи образложење из кога се може утврдити постојање околности из става 1. тачка 1) овог
члана.
Отуђење непокретности испод тржишне цене
Члан 5
Изузетно од члана 3. став 1. ове одлуке, непокретности се могу отуђити из јавне својине
и испод тржишне цене, односно без накнаде, ако постоји интерес за таквим располагањем, као
што је:
1. отклањање последица елементарних непогода
2. успостављање добрих односа са другим државама, односно међународним
организацијама
3. други случајеви отуђења непокретности предвиђени посебним законом.
Предлог акта, односно акт о отуђењу непокретности из јавне својине испод тржишне
цене, односно без накнаде, мора да садржи образложење из кога се може утврдити постојање
разлога из става 1. овог члана.
Пренос права јавне својине на другог носиоца јавне својине
Члан 6
Предлог одлуке о преносу права јавне својине општине Свилајнац на другог носиоца
јавне својине – са накнадом или без накнаде, укључујући и размену, припрема одељење
општинске управе општине Свилајнац надлежно за имовинско-правне послове.
У случају преноса права јавне својине на непокретности између општине Свилајнац и
других носилаца јавне својине, непокретности се могу преносити испод тржишне цене, односно
без накнаде, стим да такво располагање мора бити посебно образложено.
Надлежно одељење из става 1. овог члана, уз предлог одлуке о преносу права јавне
својине општине на другог носиоца јавне својине (са накнадом или без накнаде) укључујући и
размену, доставља се Општинском већу.
Општинско веће општине Свилајнац доноси одлуку из става 1. овог члана.
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На основу одлуке из става 4. овог члана председник општине закључује уговор о
преносу права јавне својине (са накнадом или без накнаде) укључујући и размену.
Прибављање и отуђење покретних ствари
Члан 7
Прибављање покретних ствари у јавну својину врши се на начин прописан законом
којим се уређују јавне набавке.
Отуђење покретних ствари из јавне својине врши се, по правилу, у поступку јавног
оглашавања, односно прикупљањем писмених понуда, на начин којим се обезбеђује интерес
носиоца права јавне својине.
Изузетно од става 2. овог члана, отуђење покретних ствари се може вршити
непосредном погодбом.
Отуђење покретних ствари из јавне својине може се вршити и испод тржишне цене,
односно без накнаде, ако постоји интерес за таквим располагањем, као што је отклањање
последица елементарних непогода и у другим случајевима утврђеним актом Владе.
Предлог акта, односно акт о отуђењу покретних ствари из јавне својине мора да садржи
образложење из кога се може утврдити постојање разлога из става 4. овог члана.
Случајеви и услови под којима се може вршити отуђење покретне ствари из јавне
својине непосредном погодбом и други случајеви из става 4. овог члана утврђују се уредбом
Владе.
Члан 8
Ствари у јавној својини које нису неопходне за вршење послова из делокруга органа
јединице локалне самоуправе могу се дати на коришћење другом органу тог носиоца јавне
својине или другом органу другог носиоца јавне својине на одређено или неодређено време,
дати у закуп другом правном или физичком лицу, заменити за другу ствар или отуђити.
СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ КОЈЕ КОРИСТЕ ОРГАНИ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Врсте ствари
Члан 9
Ствари у јавној својини које користе органи јединице локалне самоуправе за вршење
њихових права и дужности обухватају непокретне и покретне ствари.
Непокретне ствари, у смислу става 1. овог члана, јесу: службене зграде и пословне
просторије, стамбене зграде и станови, гараже и гаражна места.
Покретне ствари, у смислу става 1. овог члана, јесу: превозна средства, предмети
историјскодокументарне, културне и уметничке вредности, опрема, потрошни материјал.
Покретне ствари, у смислу става 1. овог члана, су и новац и хартије од вредности, који
се уређују посебним законом.
Непокретне ствари
Службене зграде и пословне просторије
Члан 10
Службене зграде и пословне просторије, у смислу овог закона, су: зграде, делови зграда
и просторије изграђене, купљене и на други начин прибављене од стране јединице локалне
самоуправе.
Стамбене зграде и станови
Члан 11
Стамбеним зградама, у смислу ове одлуке, сматрају се стамбене зграде, станови, гараже
и пословни простор у стамбеним зградама, који су изградњом, куповином или по другом основу
прибављени у својину јединице локалне самоуправе за потребе органа јединице локалне
самоуправе.
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Уредбом Владе уређују се критеријуми и поступак давања станова у јавној својини у
закуп и њихове куповине, као и критеријуми и поступак додељивања стамбених зајмова
запосленима у органима из става 1. овог члана.
Прописом, односно општим актом надлежног органа јединице локалне самоуправе, у
складу са уредбом из става 2. овог члана, ближе се уређују критеријуми и поступак давања
станова у закуп и њихове куповине и додељивање стамбених зајмова запосленима у органима
јединице локалне самоуправе.
На стану из става 1. овог члана може се стећи право својине откупом под условима
прописаним законом који уређује област становања.
Стамбеним зградама и становима сматрају се такође и стамбене зграде и станови у
јавној својини намењени за социјално становање чији је правни режим прописан посебним
законом.
Евиденција ствари у јавној својини
Члан 12
Јединствену евиденцију непокретности у својини општине Свилајнац води одељење
надлежно за имовинско-правне послове Општинске управе општине Свилајнац.
Јавно предузеће, друштво капитала, зависно друштво, установа или друго правно лице
чији је оснивач општина Свилајнац води евиденцију непокретности у јавној својини које
користи и податке из евиденције доставља одељењу надлежном за имовинско-правне послове
Општинске управе општине Свилајнац.
ПОСТУПАК ПРИБАВЉАЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ И ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ
ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ
Члан 13
Непокретности се могу прибавити у јавну својину непосредном погодбом, али не изнад
од стране надлежног органа процењене тржишне вредности непокретности, ако у конкретном
случају то представља једино могуће решење, под којим се подразумева:
1) случај када непокретност која се прибавља у јавну својину по својим карактеристикама
једина одговара потребама власника, корисника, односно носиоца права коришћења, с тим да
предлог акта, односно акт о оваквом располагању садржи образложење разлога оправданости и
целисходности прибављања са аспекта остварења интереса јединице локалне самоуправе и
разлоге због којих се прибављање не би могло реализовати јавним надметањем, односно
прикупљањем писмених понуда;
2) случај када се ради о међусобном располагању између носилаца права јавне својине;
3) случај прибављања непокретности у јавну својину путем размене, ако је та размена у
интересу јединице локалне самоуправе, уз испуњење свих услова из члана 30. Закона о јавној
својини ("Службени гласник РС", број 72/11, 88/13 и 105/14).
Члан 14
Непокретности у јавној својини могу се отуђити из јавне својине непосредном погодбом,
али не испод, од стране надлежног органа процењене тржишне вредности непокретности, ако у
конкретном случају то представља једино могуће решење, уз посебно образложење разлога
оправданости и целисходности отуђења и разлога због којих се отуђење не би могло
реализовати јавним надметањем, односно прикупљањем писмених понуда.
Пошто надлежни орган покрене поступак да се непокретност прибави у јавну својину,
односно отуђи из јавне својине непосредном погодбом, формира комисију која по окончаном
поступку непосредне погодбе, записник са одговарајућим предлогом, доставља Општинском
већу општине Свилајнац.
Одлуку о предлогу комисије из става 2. овог члана у погледу прибављања
непокретности у јавну својину, односно отуђења непокретности из јавне својине, након
спроведеног поступка непосредне погодбе, доноси Општинско веће општине Свилајнац.
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ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИСПОД ТРЖИШНЕ ЦЕНЕ
Члан 15
Изузетно, непокретности се могу отуђити из јавне својине и испод тржишне цене,
односно без накнаде, ако постоји интерес за таквим располагањем, као што је:
1) отклањање последица елементарних непогода;
2) успостављање добрих односа са другим државама, односно међународним организацијама;
3) други случајеви отуђења непокретности предвиђени посебним законом.
Предлог акта о отуђењу непокретности из јавне својине испод тржишне цене, односно
без накнаде, мора да садржи образложење из кога се може утврдити постојање разлога става 1.
овог члана.
У случају преноса права јавне својине на непокретности између различитих носилаца
тог права, непокретности се могу преносити испод тржишне цене, односно без накнаде, с тим
да такво располагање мора бити посебно образложено.
ДАВАЊЕ СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ У ЗАКУП
Члан 16
Ствари у јавној својини могу се дати у закуп, полазећи од тржишне висине закупнине за
одређену врсту ствари, у поступку јавног надметања, односно прикупљањем писмених понуда.
Изузетно од става 1. овог члана, ствари у јавној својини се могу дати у закуп
непосредном погодбом, ако је то у конкретном случају једино могуће решење.
Ствари у јавној својини не могу се давати у подзакуп.
Члан 17
Непокретне ствари у јавној својини дају се у закуп у поступку јавног надметања или
прикупљања писмених понуда путем јавног оглашавања, а изузетно непосредном погодбом у
случајевима утврђеним законом, уредбом и овом одлуком.
Члан 18
Поступак расписивања јавног огласа за јавно надметање, односно прикупљање понуда
јавним огласом ради давања у закуп непокретности у јавној својини покреће Председник
општине који доноси Закључак о непокретностима које треба дати у закуп.
Поступак давања у закуп непокретности у јавној својини спроводи комисија у складу са
законом, уредбом и овом одлуком
Комисију образује председник општине.
Комисија има председника, заменика председника, и два члана који имају заменике.
О току поступка јавног надметања и о поступку прикупљања понуда путем јавног
оглашавања, води се записник.
Члан 19
Решење о давању у закуп непокретних ствари у јавној својини доноси Општинско веће
општине Свилајнац (у даљем тексту: Општинско веће).
Против решења из става 1. овог члана може се покренути управни спор пред надлежним
судом, у року од 30 дана од дана достављања решења.
Члан 20
Уговор о давању у закуп непокретности у јавној својини закључује се између лица коме
се непокретност даје у закуп и општине Свилајнац, у року од 30 дана од дана коначности
решења из члана 19. ове одлуке.
Ако лице коме је непокретност дата у закуп не приступи закључењу уговора из става 1.
овог члана, Општинско веће ће поништити решење из члана 19. ове одлуке, на предлог
Председника општине.
Против решења из става 2. овог члана може се покренути управни спор, у року од 30
дана од дана достављања решења.
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Члан 21
Након доношења акта којим се покреће поступак давања у закуп непокретности у јавној
својини, комисија из члана 18. став 2. ове одлуке објављује оглас о спровођењу поступка јавног
надметања или прикупљања писаних понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини.
Члан 22
Јавни оглас из члана 17. ове одлуке објављује се у средствима јавног информисања.
ПОСТУПАК ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА
Члан 23
Јавни оглас о спровођењу поступка јавног надметања односно прикупљања понуда
обавезно садржи:
1. назив органа и корисника непокретности која се даје у закуп у јавној својини (назив
закуподавца);
2. ближе податке о начину давања у закуп непокретности у јавној својини (јавно
надметање или прикупљање писмених понуда);
3. опис непокретности у јавној својини која се даје у закуп;
4. услове под којима се непокретност у јавној својини даје у закуп (рок трајања закупа и
др.);
5. обавезе закупца у вези са коришћењем непокретности за одређену сврху и намену;
6. време и место одржавања јавног надметања односно разматрања приспелих понуда
7. начин, место и време за достављање пријава за учешће у поступку јавног надметања
односно за достављање писаних понуда за учешће у поступку прикупљања писаних
понуда;
8. почетну, односно најнижу висину закупнине по којој се непокретност у јавној својини
може дати у закуп;
9. висину и начин полагања депозита;
10. рок за повраћај депозита учесницима који нису успели на јавном надметању односно у
поступку прикупљања писаних понуда;
11. обавештење да подносилац пријаве односно понуде коме је непокретност дата у закуп
не закључи уговор у складу са чланом 20. ове одлуке, губи право на повраћај депозита;
12. податке о обавезној садржини пријаве односно понуде и
13. место и време увида у документацију у вези са непокретности која се даје у закуп;
Депозит из става 1. тачка 10. овог члана утврђује се у висини до 10% од почетног
износа закупнине.
Од дана расписивања јавног огласа до истека рока из става 1. тачка 7. овог члана мора
протећи најмање 15 дана.
Члан 24
Пријава која се доставља обавезно садржи:
за физичка лица: име и презиме, адресу, број личне карте, јединствени матични
број грађана;
- за предузетнике односно правна лица: име и презиме предузетника, адресу, број
личне карте, јединствени број грађана, назив радње, матични број односно
пословно име и седиште за правна лица.
Уз пријаву се обавезно доставља:
- доказ о уплати депозита;
- фотокопија личне карте за физичка лица;
- копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа;
- пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве;
- изјава да се прихватају сви услови из огласа.
Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве не могу учествовати у поступку
јавног надметања или прикупљања писаних понуда, непотпуне или неблаговремене пријаве се
одбацују.
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Члан 25
Поступак јавног надметања сматра се успелим и у случају достављања једне исправне
пријаве за учешће којом се подносилац пријаве региструје и присуствује јавном надметању и
проглашава закупцем, ако прихвати почетну висину закупнине по којој се непокретност може
дати у закуп.
Уколико подносилац пријаве не прихвати почетну висину закупнине, губи право на
враћање депозита.
Члан 26
Пријава се доставља Комисији.
До одржавања јавног надметања не могу се давати обавештења о подносиоцима
пријава.
Члан 27
Избор најповољнијег понуђача врши се применом критеријума висине понуђене
закупнине.
Уколико у поступку два или више понуђача понуде исти износ закупнине, комисија из
члана 18. став 2. ове одлуке задржава право да избор најповољнијег понуђача изврши по
слободном уверењу.
Члан 28
Поступак јавног надметања почиње тако што Комисија проверава идентитет подносиоца
уредних пријава или њихових овлашћених заступника, издаје нумерисане картице и утврђује
листу учесника јавног надметања.
Члан 29
Услови за спровођење поступка јавног надметања испуњени су кад се јавном надметању
пријави најмање један учесник односно његов овлашћени заступник.
Поступак јавног надметања је јаван и могу да присуствују сва заинтересована лица.
Члан 30
Председник Комисије објављује почетак јавног надметања и наводи непокретности које
су предмет јавног надметања и почетни износ закупнине.
Председник Комисије пита да ли има заинтересованих учесника за непокретност која је
предмет јавног надметања и ко нуди почетни износ закупнине.
Председник Комисије пита учеснике јавног надметања да ли неко нуди већи износ од
понуђеног. Поступак се понавља све док има учесника јавног надметања који нуди већи
износ од последње понуде.
Када на трећи позив председника Комисије нико од присутних учесника не понуди већи
износ закупнине од последње понуде, Комисија констатује најповољнију понуду у записник и
председник Комисије објављује да је јавно надметање за ту непокретност завршено.
Председник Комисије објављује да је јавно надметање за предметну непокретност
завршено и у случају кад после његовог трећег позива нико од присутних учесника не понуди
ни почетни износ закупнине.
Након објављивања завршетка јавног надметања у складу са ставом 4. и 5. овог члана
не могу се подносити накнадне понуде.
Члан 31
Уколико у поступку јавног надметања учествује један учесник, односно његов
овлашћени заступник, јавно надметање се завршава када учесник, односно овлашћени
заступник прихвати и почетни износ закупнине.
Почетни износ закупнине се утврђује као најповољнији износ.
Уколико у поступку два или више понуђача понуде исти износ закупнине, комисија
задржава право да избор најповољнијег понуђача изврши по слободном уверењу.
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Члан 32
Председник Комисије може да изрекне опомену лицу које омета рад Комисије.
Ако и после изрицања опомене исто лице настави да омета рад Комисије, удаљиће се из
просторије у којој Комисија заседа.
После удаљења лица које је ометало рад Комисије, Комисија наставља са радом.
Ако не може да обезбеди несметано спровођење поступка и поред изречених мера
опомене и удаљења, Комисија може да одлучи да се прекине јавно надметање.
У случају прекида из става 4 овог члана, Комисија је дужна да одреди датум и време
када ће се поступак наставити.
Све околности у вези са евентуалним удаљењем појединих лица, или прекидом
поступка, уносе се у записник.
Члан 33
На почетку поступка јавног надметања у записник се уноси место и време јавног
надметања, лични подаци чланова Комисије и подаци о непокретности.
Поред података из става 1. овог члана, у записник се уносе и следећи подаци:
1. број пријављених учесника;
2. почетни износ закупнине;
3. листа учесника са понуђеним износом закупнине;
4. примедбе учесника јавног надметања;
5. износ закупнине који је утврђен као најповољнији и податке о учеснику са
најповољнијом понудом;
6. датум и време почетка и завршетка поступка јавног надметања;
7. околности у вези са чланом 32. ове одлуке и
8. друге податке од значаја за рад Комисије.
Записник потписују сви чланови Комисије.
Члан 34
Комисија сачињава извештај о спроведеном поступку јавног надметања.
Извештај из става 1. овог члана садржи:
1. податке о јавном огласу;
2. податке о непокретности која је предмет јавног надметања;
3. број пријављених учесника;
4. листу учесника који су учествовали у јавном надметању са понуђеним износима закупнине и
5. предлог Општинском већу да донесе решење из члана 19. ове одлуке учеснику чија је
понуда најповољнија.
Извештај из става 1. овог члана и записник из члана 33. ове одлуке Комисија доставља
Општинском већу.
Члан 35
Након разматрања извештаја о спроведеном поступку јавног надметања и записника
Комисије, Општинско веће утврђује да ли је поступак јавног надметања спроведен у складу са
Законом и овом одлуком.
Ако утврди неправилност у спровођењу поступка, Општинско веће може само, уколико
је могуће, да отклони те неправилности, или да одлучи да се поступак понови у целости или за
поједине непокретности.
Члан 36
Ако утврди да је поступак спроведен у складу са Законом и овом одлуком, Општинско
веће доноси коначно решење у овом поступку.
Члан 37
Решење из члана 36. ове одлуке Општинско веће доставља свим учесницима јавног
надметања.
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ПОСТУПАК ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА
Поступак прикупљања писаних понуда спровешће се ако се пријави најмање један
учесник. До одржавања јавног надметања не могу се давати обавештења о подносиоцима
понуда односно пријава.
Члан 38
Понуда која се доставља обавезно садржи:
за физичка лица: име и презиме, адресу, број личне карте, јединствени матични
број грађана;
- за предузетнике односно правна лица: име и презиме предузетника, адресу, број
личне карте, јединствени број грађана, назив радње, матични број односно
пословно име и седиште за правна лица.
- износ закупнине која се нуди;
Уз понуду се обавезно доставља:
- доказ о уплати депозита;
- фотокопија личне карте за физичка лица;
- копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа;
- пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве;
- изјава да се прихватају сви услови из огласа.
Члан 39
Понуда се доставља Комисији у затвореној коверти, са видљивом назнаком на коју
непокретност се односи.
Понуђени износ закупнине мора да буде у износу који је исти или већи од почетног
износа утврђеног одлуком о расписивању јавног огласа ради прикупљања понуда.
Неблаговремена или непотпуне и неуредне понуде се одбацују.
Неблаговремена понуда је понуда која је поднета по истеку рока за подношење понуда.
Неуредна је понуда:
1. поднета у отвореној коверти или без видљиве ознаке на коју појединачну непокретност
се односи,
2. која не садржи податке и документа из члана 38. ове одлуке и
3. у којој понуђени износ закупнине није у складу са ставом 2. овог члана.
Члан 40
Поступак јавног отварања понуда почиње уношењем у записник места и времена јавног
отварања понуда, личних података чланова Комисије и података о непокретностима за које су
прикупљене понуде.
Неблаговремене понуде посебно се одвајају и не разматрају, што се записнички
констатује.
Понуде се разврставају према непокретностима.
Понуде отвара председник Комисије и даје их на увид члановима Комисије.
Председник Комисије јавно саопштава и диктира у записник садржину сваке понуде, и
Комисија констатује да ли су понуде уредне.
Комисија у записнику констатује ако за поједине непокретности није поднета ни једна
понуда.
Поступак прикупљања понуда јавним огласом сматра се успелим, ако је приспела
најмање једна благовремена и уредна понуда.
Поступак јавног отварања понуда завршава се након отварања и разматрања свих
приспелих понуда.
Поступак јавног отварања понуда је јаван и могу да присуствују сва заинтересована
лица.
Члан 41
У случају ометања рада Комисије у поступку јавног отварања понуда, сходно се
примењују одредбе члана 32. ове одлуке.
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Члан 42
На почетку поступка отварања понуда у записник се уноси место и време отварања
понуда, лични подаци чланова Комисије и подаци о непокретности.
Поред података из става 1. овог члана, у записник се уносе и следећи подаци:
1. број приспелих понуда;
2. почетни износ закупнине;
3. листа понуда са понуђеним износом закупнине;
4. примедбе учесника јавног отварања понуда;
5. износ закупнине који је утврђен као најповољнији и податке о понуђачу са
најповољнијом понудом;
6. датум и време почетка и завршетка поступка јавног отварања понуда;
7. околности у вези са чланом 32. ове одлуке и
8. друге податке од значаја за рад Комисије.
Записник о поступку јавног отварања понуда потписују сви чланови Комисије и присутни
подносиоци понуда, односно њихови овлашћени заступници.
Пре потписивања записника из става 1. овог члана на захтев присутних подносиоца
понуда, односно њихових овлашћених заступника у записник се могу унети евентуалне
примедбе на поступак јавног отварања.
Члан 43
Комисија сачињава извештај о спроведеном поступку јавног отварања понуда који мора
да садржи редослед подносиоца понуда према висини износа закупнине који је понуђен за
сваку непокретност посебно.
Извештај из става 1. овог члана садржи:
1. податке о јавном огласу;
2. податке о непокретности која је предмет јавног отварања понуда;
3. број приспелих понуда за сваку непокретност;
4. образложен предлог да се одређене понуде одбаце као неуредне или неблаговремене;
5. редослед подносилаца понуда по понуђеним износима за сваку непокретност и
6. предлог Општинском већу да донесе решење из члана 20. ове одлуке, учеснику чија је
понуда најповољнија.
Извештај из става 1. овог члана и записник из члана 30 ове одлуке Комисија доставља
Општинском већу.
Члан 44
На основу извештаја о спроведеном поступку јавног отварања понуда и записника
Комисије, Општинско веће утврђује да ли је поступак прикупљања понуда јавним огласом
спроведен у складу са Законом и овом одлуком.
Ако утврди неправилност у спровођењу поступка, Општинско веће може само, уколико
је то могуће, да отклони те неправилности, или да одлучи да се поступак понови у целости или
за поједине непокретности.
Члан 45
Ако утврди да је поступак спроведен у складу са Законом и овом одлуком Општинско
веће доноси коначно решење у овом поступку.
Члан 46
Решење из члана 45. ове одлуке, Општинско веће доставља свим учесницима у овом
поступку.
Члан 47
Уговор о закупу, на основу решења Општинског већа општине Свилајнац, закључује
председник општине.
Уговор о закупу закључује се на одређено време.
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Члан 48
Закупац је обавезан да:
непокретности користи у складу са наменом која је утврђена уговором;
у року утврђеним уговором плаћа закупнину и предвиђене режијске трошкове;
сноси трошкове редовног текућег одржавања, хитних интервенција, коришћења
заједничких просторија, комуналних услуга и др;
спроведе обавезне мере противпожарне заштите;
чува и одржава уређаје, апарате и другу опрему која се налази у пословном простору;
преда непокретност у исправном стању по истеку периода закупа;
надокнади штету насталу у пословном простору и опреми која му је дата на коришћење
насталу за време трајања уговора, његовом кривицом.

Члан 49
Закупац не може непокретност дати у подзакуп или да га уступи на коришћење по
основу сарадње са трећим лицима.

-

Члан 50
Уговор о закупу престаје истеком рока на који је закључен.
Уговор о закупу пословног простора може престати и пре истека рока:
раскидом уговора;
отказом;
на основу закона.

Уговорне стране могу раскинуту уговор ако се због промењених околности, које се нису
могле предвидети у тренутку закључења уговора, не може остварити сврха уговора.
Закуподавац може отказати уговор о закупу ако закупац:
не плати закупнину ни у року од петнаест дана пошто га је закуподавац позвао на
плаћање;
не користи непокретност или је не користи у складу уговореном утврђеном наменом;
непокретност даје у подзакуп или је на други начин уступа на коришћење;
не изврши уговорену адаптацију, реконсрукцију или санацију закупљене
непокретности или је изврши без потребне сагласности надлежног органа;
не врши одржавање закупљене непокретности у складу са уговором;
својом кривицом изазове пропаст или оштећење закупљене непокретности и не
изврши санацију исте у одређеном року
не извршава друге обавезе предвиђене уговором о закупу.
О отказу уговора о закупу одлучује Општинско веће, на предлог надлежног одељења
Општинске управе општине Свилајнац.
Члан 51
Непокретности у јавној својини могу се изузетно од члана 18. ове одлуке, дати у закуп и
ван поступка јавног надметања, односно прикупљања писмених понуда, у случајевима:
- када закуп траже амбасаде страних држава у Републици Србији, као и трговинска и војна
представништва и друге организације при дипломатско-конзуларним представништвима у
Републици Србији, под условом реципроцитета, међународне организације за помоћ и сарадњу
са земљама Европске уније, међународне хуманитарне организације у циљу обезбеђења услова
за смештај и рад у Републици Србији, као и домаће хуманитарне организације, политичке
странке, организације и удружења грађана из области здравства, културе, науке, просвете,
спорта, социјалне и дечије заштите, под условом да тај простор не користе за остваривање
прихода;
- када закупац престане да обавља своју делатност, услед тешке болести, одласка у пензију или
смрти, а доделу у закуп тражи брачни друг, дете или родитељ закупца (чланови породичног
домаћинства), под условом да настави са обављањем исте делатности;
- када закупац - правно лице тражи одређивање за закупца друго правно лице чији је оснивач
или када закупац - правно лице тражи одређивање за закупца друго правно лице, а оба правна

44 Број 13 – Свилајнац 25. децембар 2014

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

лица имају истог оснивача, односно када је код закупца - правног лица дошло до одређених
статусних промена;
- када закупац - физичко лице тражи одређивање за закупца правно лице чији је оснивач или
када оснивач правног лица, због брисања истог из регистра надлежног органа, тражи да буде
одређен за закупца, као физичко лице;
- када закупац који је уредно измиривао обавезу плаћања закупнине, тражи продужење уговора
о закупу, закљученог на одређено време, најраније три месеца, а најкасније месец дана пре
истека уговора о закупу;
- када се непокретност даје за потребе одржавања спортских, културних, сајамских, научних и
других сличних потреба, а рок закупа је краћи од 30 дана;
- када се непокретност не изда у закуп после спроведеног једног поступка јавног оглашавања,
али не испод тржишне висине закупнине за ту непокретност, односно висине закупнине
прописане општим актом надлежног органа;
- када давање у закуп тражи физичко лице којем је та непокретност одузета национализацијом,
односно његови наследници, под условом да је покренут поступак за враћање одузете имовине
пред надлежним органом;
- када један од закупаца исте непокретности тражи престанак закуподавног односа, а други
закупац тражи закључење уговора о закупу, као једини закупац;
- када закупац - правно лице затражи одређивање за закупца непокретности друго правно
лице, под условом да оно измири целокупан дуг закупца настао услед неплаћања закупнине и
трошкова коришћења закупљене непокретности, а уколико тај дуг није могуће намирити на
други начин;
- када је то потребно ради боље организације и ефикасности рада носиоца права јавне својине,
односно корисника ствари у јавној својини, као и посебних служби и организација чији су они
оснивачи;
- када закључење уговора о закупу гараже тражи власник стана или закупац стана где је
гаража саставни део стана и са станом чини једну целину, односно има вертикалну
комуникацију са станом.
Одлуку о давању у закуп непокретности из става 1. овог члана доноси Општинско веће
општине Свилајнац, на образложен предлог Комисије.
Члан 52
Приоритет код давања у закуп гараже у саставу стамбене зграде има власник стана,
односно члан породичног домаћинства (брачни друг, дете или родитељ власника стана односно
брачног друга), који у стану станује, закупац стана који у стану станује или обавља пословну
делатност, власник или закупац пословног простора који има регистровано возило.
Уколико се на оглас јави више заинтересованих понуђача из става 1. овог члана,
критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене закупнине, уз испуњеност
других услова из огласа.
Ако у тој згради нема заинтересованих лица за закуп гараже, таква гаража може се дати
у закуп власнику стана, односно члану породичног домаћинства (брачни друг, дете или
родитељ власника стана односно брачног друга), који у стану станује, закупцу стана који у
стану станује или обавља пословну делатност, власнику или закупцу пословног простора који
има регистровано возило, а који пословни простор односно стан је у стамбеној згради у саставу
стамбеног блока или насеља.
Гаража у посебном објекту у саставу стамбеног блока или стамбеног насеља може се
дати у закуп лицу које станује у згради која припада том стамбеном блоку, односно стамбеном
насељу и које има регистровано возило.
Са закупцем стана који у стану станује или обавља пословну делатност и закупцем
пословног простора, који те непокретности користе по основу уговора о закупу закљученог на
одређено време, уговор о закупу гараже закључиће се на период који покрива трајање уговора
о закупу стана, односно пословног простора.
Члан 53
Пословни простор у јавној својини даје се у закуп ради стицања прихода, полазећи од
процењене тржишне висине закупнине коју је утврдио надлежни порески орган.
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Члан 54
Закупац не може вршити адаптацију пословног простора без претходне сагласности
закуподавца.
Сви трошкови адаптације закупљене непокретности извршене у складу са ставом 1. овог
члана падају на терет закупца.
Члан 55
Закуподавац може по захтеву закупца одобрити извођење радова који имају карактер
инвестиционог одржавања на закупљеној непокретности, према уобичајеним стандардима и
важећим прописима у области грађевинарства.
Извештај о постојећем стању непокретности, са описом, предмером и предрачуном
планираних радова, треба да изради овлашћени судски вештак одговарајуће струке, односно
овлашћена организација, са којим закуподавац треба да закључи уговор о пословној сарадњи, с
тим да трошкове израде ове документације сноси закупац.
Закупац је у обавези да се током извођења радова одобрених од стране закуподавца, у
поступку описаном у ставу 2. овог члана, придржава одобреног описа, предмера и предрачуна,
као и да у случају одступања од одобрених радова на инвестиционом одржавању пословног
простора у сваком појединачном случају од закуподавца тражи одобрење за то одступање.
Радови на инвестиционом одржавању извршени супротно ставу 3. овог члана, као и
радови који превазилазе уобичајене стандарде за ту врсту радова, неће се признати закупцу.
Након извођења радова уз сагласност закуподавца на начин и у поступку описаном у
овом члану, закупац је у обавези да закуподавцу поднесе захтев за признавање трошкова
инвестиционог одржавања пословног простора, уз који се као доказ достављају рачуни, с тим
да износ уложених средстава мора бити верификован од стране овлашћеног вештака, односно
организације, која ће проценити вредност, квалитет и стандард изведених радова и укупног
стања непокретности, у односу на извештај о постојећем стању, опис, предмер и предрачун
планираних радова одобрених од стране закуподавца.
Закупац који је уз сагласност закуподавца у инвестиционо одржавање у пословни
простор, у смислу овог члана, уложио сопствена средства, има право на умањење закупнине у
износу од највише 50 % од месечне закупнине, за период који одговара висини уложених
средстава, без могућности признавања својинских права на пословном простору по основу
улагања средстава.
Изузетно од става 6. овог члана, а на основу посебно образложене одлуке Општинског
већа општине свилајнац, носиоца права јавне својине, износ закупнине може бити умањен и за
већи проценат.
Члан 56
Корисник ствари у јавној својини који није носилац права јавне својине у обавези је да
носиоцу права јавне својине достави податке о спроведеном поступку давања у закуп ствари у
јавној својини, у року од осам дана по окончању поступка.
Члан 57
На давање у закуп покретних ствари у јавној својини сходно се примењују одредбе
уредбе и ове одлуке које се односе на давање у закуп непокретности.
Покретне ствари у јавној својини могу се дати у закуп, полазећи од тржишне висине
закупнине коју утврђује надлежни порески орган.
ПОСТУПЦИ ПРИБАВЉАЊА И ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ
Члан 58
Непокретности у јавној својини прибављају се и отуђују у поступку јавног надметања
или прикупљања писмених понуда, а изузетно непосредном погодбом, под условима утврђеним
Законом о јавној својини, Уредбом о условима прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступци јавног надметања и
прикупљања писмених понуда и овом одлуком.
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Члан 59
Почетна, односно најнижа, односно највиша купопродајна цена непокретности која се
прибавља или отуђује из јавне својине утврђује се у висини тржишне вредности предметне
непокретности, изражене у еврима, с тим што се исплата врши у динарској противвредности по
средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан уплате.
Купопродајна цена непокретности из става 2. овог члана утврђује се на основу акта
надлежног пореског органа или другог надлежног органа, којим је извршена процена тржишне
вредности непокретности.
1. Поступак код прибављања непокретности у јавну својину
Члан 60
Након доношења одговарајућег акта којим се покреће поступак прибављања
непокретности у јавну својину у смислу ове одлуке, формира се комисија и објављује оглас о
спровођењу поступка јавног надметања или прикупљања писаних понуда за прибављање
непокретности у јавну својину.
Поступак расписивања јавног огласа за јавно надметање, односно прикупљање понуда
јавним огласом ради прибављања непокретности у јавну својину покреће Председник општине
који доноси Закључак о непокретностима које треба прибавити у јавну својину.
Члан 61
Поступак прибављања непокретности у јавној својини спроводи комисија у складу са
законом, уредбом и овом одлуком.
Комисију образује председник општине.
Комисија има председника, заменика председника и два члана који имају заменике.
О току поступка јавног надметања и о поступку прикупљања понуда путем јавног
оглашавања, води се записник и по окончаном поступку утврђује предлог за избор
најповољнијег понуђача.
Члан 62
Јавни оглас из члана 60. ове одлуке објављује се у средствима јавног информисања.
Оглас се објављује у листу који се дистрибуира на територији јединице локалне самоуправе или
у листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије.
Члан 63
Јавни оглас за јавно надметање, односно прикупљање понуда јавним огласом ради
прибављања непокретности у јавну својину обавезно садржи:
1. назив органа за чије потребе се непокретност прибавља у јавну својину (назив купца);
2. карактеристике непокретности која се прибавља у јавну својину;
3. ближе услове за прибављање непокретности у јавну својину (у погледу рокова плаћања,
дана увођења у посед и сл.);
4. обавезу подносиоца пријаве за учествовање у поступку јавног надметања (у даљем
тексту: пријава), односно понуде за учествовање у поступку прикупљања писмених
понуда (у даљем тексту: понуда), да уз пријаву, односно понуду достави одговарајући
доказ о праву својине на непокретности која је предмет прибављања у јавну својину и
уписана у одговарајућу јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима и
др.;
5. обавезу власника непокретности која се нуди да достави изјаву да на истој не постоје
права трећих лица, да није оптерећена теретима, да није под спором, нити под
забраном располагања, да није предмет теретног или бестеретног правног посла, нити
уговора о доживотном издржавању и да не постоје друге сметње за пренос права
својине, као и изјаву да уколико се утврди да на непокретности која се нуди постоји
било какав терет, продавац се обавезује да га отклони о свом трошку, односно да купцу
пружи заштиту од евикције и сноси сву одговорност за евентуалне правне недостатке;
6. обавезу подносиоца пријаве, односно понуде да уз пријаву, односно понуду достави
доказ да су измирени сви трошкови коришћења непокретности која се нуди (утрошена
електрична енергија, комуналије, порез на имовину и друго);
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7. критеријум за избор најповољнијег понуђача;
8. обавезан садржај пријаве, односно понуде и исправе које је потребно доставити уз
пријаву, односно понуду,
9. адресу за достављање пријаве, односно понуде;
10. рок за подношење пријаве, односно понуде;
11. место и време одржавања јавног надметања, односно отварања понуда;
12. обавештење да подносиоци неблаговремене и непотпуне пријаве, односно понуде неће
моћи да учествују у поступку јавног надметања, односно прикупљања писмених понуда,
односно да ће исте бити одбачене.
Депозит из става 1. тачка 10. овог члана утврђује се у висини до 10% од почетног
износа цене непокретности.
Од дана расписивања јавног огласа до истека рока из става 1. тачка 10. овог члана мора
протећи најмање 15 дана.
Члан 64
Пријава, односно понуда доставља се у затвореној коверти са видљивом назнаком на
који се оглас односи и ко је подносилац пријаве, односно понуде.
Пријава, односно понуда правног лица мора да садржи: назив, седиште и број телефона
и мора бити потписана од стране овлашћеног лица.
Уз пријаву, односно понуду правног лица се прилаже извод из регистра привредних
субјеката надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју.
Пријава, односно понуда физичког лица мора да садржи: име и презиме, адресу, број
личне карте, матични број и број телефона и мора бити потписана, а ако је то лице приватни
предузетник уз пријаву, односно понуду се прилаже извод из регистра надлежног органа и
потврда о пореском идентификационом броју.
У случају да подносиоца пријаве, односно понуде заступа пуномоћник, пуномоћје за
заступање мора бити специјално и судски оверено.
Пријава, односно понуда је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису
приложене све исправе како је то предвиђено, односно ако не садржи све податке предвиђене
огласом или су подаци дати супротно објављеном огласу.
Члан 65
Поступак јавног надметања односно прокупљања писаних понуда код прибављања
непокретности у јавну својину спроводиће се сходно члану 17. и 18. Уредбе о условима
прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној
својини и поступци јавног надметања и прикупљања писмених понуда.
Члан 66
На основу извештаја о спроведеном поступку јавног надметања, односно прикупљања
писмених понуда и записника Комисије, Општинско веће утврђује да ли је поступак спроведен у
складу са Законом и овом одлуком.
Ако утврди неправилност у спровођењу поступка, Општинско веће може само, уколико
је то могуће, да отклони те неправилности, или да одлучи да се поступак понови у целости или
за поједине катастарске парцеле.
Члан 67
Ако утврди да је поступак спроведен у складу са Законом и овом одлуком Општинско
веће доноси коначно решење у овом поступку.
Члан 68
Решење из члана 67. ове одлуке, Општинско веће доставља свим учесницима у овом
поступку.
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2. Поступак код отуђења непокретности из јавне својине
Члан 69
Након доношења акта којим се покреће поступак отуђења непокретности из јавне
својине, надлежни орган формира комисију и објављује оглас о спровођењу поступка јавног
надметања или прикупљања писмених понуда за отуђење непокретности из јавне својине, који
мора бити објављен у дневном листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије.
Јавни оглас, расписан ради отуђења непокретности из јавне својине садржи:
1. назив органа и корисника непокретности која се отуђује из јавне својине који објављује
оглас (назив продавца);
2. ближе податке о начину отуђења непокретности из јавне својине (јавно надметање или
прикупљање писмених понуда);
3. опис непокретности која се отуђује из јавне својине;
4. почетну цену по којој се непокретност отуђује из јавне својине;
5. рокове плаћања;
6. критеријуме за избор најповољнијег понуђача;
7. висину и начин полагања депозита;
8. рок за повраћај депозита учесницима који нису успели у поступку прикупљања
писмених понуда;
9. обавезан садржај пријаве, односно понуде и исправе које је потребно доставити уз
понуду, у складу са овом одлуком;
10. адресу за достављање понуде;
11. место и време увида у документацију у вези са непокретности која се отуђује из јавне
својине;
12. рок за подношење понуде;
13. место и време отварања понуда;
14. обавештење да подносиоци неблаговремене понуде неће моћи да учествују у поступку
прикупљања понуда.
Депозит из става 1. тачка 10. овог члана утврђује се у висини до 10% од почетног износа
цене непокретности.
Од дана расписивања јавног огласа до истека рока из става 1. тачка 12. овог члана мора
протећи најмање 15 дана.
Члан 70
Одредбе ове одлуке о начини подношења и садржини пријаве односно понуде код
прибављања непокретности у јавну својину сходно ће се примењивати и на поступак отуђења
непокретности из јавне својине.
Члан 71
Поступак разматрања приспелих понуда спровешће се уколико на оглас пристигне
најмање једна благовремена и потпуна понуда.
Поступак јавног надметања спровешће се и у случају да пристигне најмање једна
благовремена и потпуна пријава на основу које се подносилац региструје и проглашава купцем,
ако почетну цену по којој се непокретност отуђује из јавне својине прихвати као купопродајну
цену, с тим да уколико не прихвати купопродајну цену, губи право на враћање депозита.
Члан 72
Учесник који понуди највиши износ купопродајне цене потписује изјаву о висини
понуђене цене коју је дужан да уплати у року утврђеном огласом.
Уколико учесник из става 1. овог члана не закључи уговор и не уплати купопродајну
цену у предвиђеном року, губи право на повраћај депозита.
Основни критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене купопродајне
цене.
Члан 73
Уколико је огласом предвиђено полагање депозита у поступку прикупљања писаних
понуда, а учесник који је изабран за најповољнијег понуђача не закључи уговор и не плати
купопродајну цену, у утврђеном року, губи право на повраћај депозита.
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Учесници поступка јавног надметања, односно прикупљања писмених понуда који нису
изабрани за најповољнијег понуђача имају право на повраћај депозита у року утврђеном
огласом.
Члан 74
Одредбе ове одлуке о поступку спровођења јавног надметања односно прикупљања
писаних понуда о давању ствари у јавној својини у закуп, сходно ће се примењивати и на
поступак отуђења непокретности из јавне својине.
Члан 75
На основу извештаја о спроведеном поступку јавног надметања, односно прикупљања
писмених понуда и записника Комисије, Општинско веће утврђује да ли је поступак спроведен у
складу са Законом и овом одлуком.
Ако утврди неправилност у спровођењу поступка, Општинско веће може само, уколико
је то могуће, да отклони те неправилности, или да одлучи да се поступак понови у целости или
за поједине катастарске парцеле.
Члан 76
Ако утврди да је поступак спроведен у складу са Законом и овом одлуком Општинско
веће доноси коначно решење у овом поступку.
Члан 77
Решење из члана 76. ове одлуке, Општинско веће доставља свим учесницима у овом
поступку.
Члан 78
Лице које је у складу са Законом и овом одлуком прибавило непокретност у својину или
закуп, дужно је да исплати утврђену цену непокретности у року и на начин који ће бити
регулисани Уговором.
Члан 79
Уговор о отуђењу непокретности закључује се између лица које прибавља непокретност
у својину и општине Свилајнац, у року од 30 дана од дана коначности решења из члана 76. ове
одлуке.
Ако лице које је прибавило непокретност у својину не приступи закључењу уговора из
става 1. овог члана, Општинско веће ће поништити решење из члана 76. ове одлуке, на
предлог Председника општине.
Против решења из става 2. овог члана може се покренути управни спор, у року од 30
дана од дана достављања решења.
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ПЛАЋАЊА
Члан 80
Ради обезбеђења плаћања општина може да затражи одређено средство обезбеђења
плаћања у складу са Законом.
ПОНИШТАЈ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ
Члан 81
Ако лице које је прибавило непокретност у својину не изврши своју уговорну обавезу
плаћања утврђене цене предметне непокретности, уговор о отуђењу се једнострано раскида и
Председник општине покреће поступак за поништај решења.
Решење
о
поништају
решења о отуђењу непокретности доноси Општинско веће на предлог Председника општине.
Против решења из става 2. овог члана може се покренути управни спор, у року од 30
дана од дана достављања решења.
У случају из става 1. овог члана не врши се повраћај средстава која су дата на име
депозита за учешће у поступку отуђења непокретности.
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ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 82
Поступци започети пре ступања на снагу ове одлике, наставиће се у складу са
одредбама ове одлуке.
Члан 83
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о давању у закуп
пословног простора, број: 361-3/7-11 од 07.02. 2007. године.
Члан 84
На све што није прописано овом одлуком, примењиваће се одредбе Закона о јавној
својини (''Службени гласник РС'', број 72/11, 88/13 и 105/14), Уредбе о условима прибављања и
отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и
поступци јавног надметања и прикупљања писмених понуда (''Службени гласник РС'', број
24/12) и одредбе других прописа којима је регулисана ова област.
Члан 85
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Свилајнац“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-48/14-I-12, Дана:25.12.2014.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 Републике Србије'', број 62/2006, 47/2011, 93/2012 и 99/2013усклађени дин.изн. и 125/2014-усклађени дин.изн.), члана 20 став 1 тачка 4 и члана 32 став 1
тачка 3 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', број 129/07 и
83/2014) 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
25.12.2014. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
Члан 1.
У Одлуци о општинским комуналним таксама („Службени гласник општине Свилајнац“,
број 16/12 и 15/13) у Тарифи комуналних такси општине која је саставни део ове Одлуке,
Тарифни број 5 мења се и гласи:
„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 1.600,00 динара,
- за камионе од 2 т до 5 т носивости 2.140,00 динара,
- за камионе од 5 т до 12 т носивости 3.750,00 динара,
- за камионе преко 12 т носивости 5.350,00 динара;
2) за теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле)
3) за путничка возила:
- до 1.150 cm3 530,00 динара,
- преко 1.150 cm3 до 1.300 cm3 1.070,00 динара,
- преко 1.300 cm3 до 1.600 cm3 1.600,00 динара,

530,00 динара;
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- преко 1.600 cm3 до 2.000 cm3 2.140,00 динара,
- преко 2.000 cm3 до 3.000 cm3 3.220,00 динара,
- преко 3.000 cm3 5.350,00 динара;
4) за мотоцикле:
- до 125 cm3 430 динара,
- преко 125 cm3 до 250 cm3 640,00 динара,
- преко 250 cm3 до 500 cm3 1.070,00 динара,
- преко 500 cm3 до 1.200 cm3 1.290,00 динара,
- преко 1.200 cm3 1.600,00 динара;
5) за аутобусе и комби бусеве по регистрованом седишту у износу од 50,00 динара;
6) за прикључна возила: теретне приколице, полуприколице и специјалне теретне приколице за
превоз одређених врста терета:
- 1 т носивости 430,00 динара,
- од 1 т до 5 т носивости
750,00 динара,
- од 5 т до 10 т носивости 1.020,00 динара,
- од 10 т до 12 т носивости
1.390,00 динара,
- носивости преко 12 т
2.140,00 динара;
7) за вучна возила (тегљаче):
- чија је снага мотора до 66 киловата
1.600,00 динара,
- чија је снага мотора од 66 - 96 киловата
2.140,00 динара,
- чија је снага мотора од 96 - 132 киловата 2.680,00 динара,
- чија је снага мотора од 132 - 177 киловата
3.220,00 динара,
- чија је снага мотора преко 177 киловата
4.290,00 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 1.070,00 динара.
Највиши износи локалне комуналне таксе из става 1. овог члана усклађиваће 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.“
Члан 2.
У истој Одлуци Тачка 5 Напомене, Тарифног броја 3, мења се и гласи:
"Обвезник плаћања комуналне таксе по овом тарифном броју, може бити ослобођен за
одређени период који не може бити дужи од 10 календарских година, за део или целокупан
износ таксе, на основу одлуке Општинског већа општине Свилајнац."
Члан 3.
У осталом делу одредбе Одлуке о општинским комуналним таксама са Тарифом
комуналних такси општине која чини њен саставни део, остају неизмењене.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Свилајнац.“
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-48/14-I-13, Дана:25.12.2014.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р.
*-*-*-*-*-*
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На основу члана 32 тачка 13 Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број
129/2007 и 83/2014), члана 87 Закона о заштити животне средине (''Службени гласник
Републике Србије'', број 135/2004, 36/2009, 36/2009-др.закон, 72/2009-др.закон и 43/2011одлука УС), члана 7. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', број
62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013-усклађени дин.изн. и 125/2014-усклађени дин.изн.),
одредаба Уредбе о одређивању активности чије обављање утиче на животну средину
("Службени гласник Републике Србије", број 109/2009 и 8/2010), одредаба Уредбе о
критеријумима за утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине и највишег
износа накнаде ("Службени гласник Републике Србије" број 111/2009) и члана 41 Статута
општине Свилајнац ("Службени гласник општине Свилајнац" број 2/2008 и 12/2012), уз
Мишљење Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије, број
401-00-03469/2014-09 од 18.12.2014.године, Скупштина општине Свилајнац, на седници
одржаној 25.12.2014.године донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ
И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Члан 1.
У Одлуци о накнади за заштиту и унапређивање животне средине општине Свилајнац
(„Службени гласник општине Свилајнац“, број 22/10), члан 10, мења се и гласи:
"Обвезник плаћања накнаде може бити ослобођен за одређени период који не може
бити дужи од десет календарских година, за део или целокупан износ накнаде, на основу
одлуке Општинског већа општине Свилајнац."
Члан 2.
У осталом делу одредбе Одлуке о накнади за заштиту и унапређивање животне средине
општине Свилајнац, остају неизмењене.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Свилајнац.“
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-48/14-I-14, Дана:25.12.2014.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р.
*-*-*-*-*-*
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На основу члана 2. Закона о правобранилаштву („Службени гласник Републике Србије“,
број 55/14), члана 20. тачка 27. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/07 и 83/14) и члана 19. став 1. тачка 28. Статута општине Свилајнац
(„Службени гласник општине Свилајнац“, број 2/08 и 12/12), Скупштина општине Свилајнац, на
седници одржаној дана 25.12.2014.године, донела је
ОДЛУКУ
О ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се уређење, организација и друга питања од значаја за рад
Општинског правобранилаштва општине Свилајнац (у даљем тексту: Општинско
правобранилаштво).
Члан 2.
Општинско правобранилаштво је посебан орган општине који обавља послове правне
заштите имовинских права и интереса општине Свилајнац.
Седиште Општинског правобранилаштва је у Свилајнцу, у Улици Светог Саве број 102.
Члан 3.
Општинско правобранилаштво има печат округлог облика пречника 32 мм, који садржи
грб Републике Србије у средини, око којег је исписан текст: „Република Србија–Општина
Свилајнац–Општинско правобранилаштво“, на српском језику ћириличим писмом.
Општинско правобранилаштво има штамбиљ правоугаоног облика који садржи текст:
„Република Србија, Општинско правобранилаштво, Број ________, Датум __________,
__________ „ (Свилајнац).
II ДЕЛОКРУГ
Члан 4.
У обављању послова правне заштите имовинских права и интереса општине, Општинско
правобранилаштво:
1) у поступцима пред судовима, управним и другим надлежним органима заступа као
законски заступник општину, њене органе и друга правна лица чије се финансирање обезбеђује
из буџета, ради заштите имовинских права и интереса општине;
2) прати и проучава правна питања од значаја за рад органа и правних лица која
заступа, посебно у погледу заштите њихових имовинских права и интереса, као и питања у вези
са применом закона и подзаконских аката која су, или могу бити, од значаја за предузимање
било које правне радње органа и правног лица које заступа, посебно за спречавање штетних
имовинскоправних и друштвено негативних последица по правна лица која заступа;
3) даје правна мишљења приликом закључивања уговора које закључују правна лица
које заступа, посебно уговора из области имовинскоправних односа и привредноправних
уговора, у року који не може бити дужи од 30 дана;
4) даје правне савете свим органима општине које заступа;
5) предузима заступање под истим условима као и адвокат када је прописано да је у
одређеном поступку или за предузимање одређене радње у поступку обавезно заступање
странке од стране адвоката.
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Члан 5.
Општинско правобранилаштво ће пре покретања поступка пред судом, органом управе
или другим надлежним органом, односно у поступку одговора на тужбу, предлог или други акт
којим је покренут поступак против заступаног субјекта, размотрити могућност споразумног
решавања спорног односа, на своју иницијативу или на иницијативу супротне стране.
Општинско правобранилаштво је дужно да прибави сагласност Општинског већа пре
закључења споразума о решавању спорног односа.
Члан 6.
Када у истом поступку учествују као странке са супротстављеним интересима органи
општине и друга правна лица која се финансирају из буџета општине, Општинско
правобранилаштво ће заступати општину и њене органе.
Када у истом поступку учествују као странке са супротстављеним интересима правна
лица која се финансирају из буџета општине, Општинско правобранилаштво ће заступати
странку која је иницирала покретање поступка.
Члан 7.
Органи општине и друга правна лица које заступа Општинско правобранилаштво дужни
су да Општинском правобранилаштву благовремено достављају обавештења о правним
стварима у којима је оно овлашћено да предузима правне радње и правна средства, као и да му
на његов захтев достављају списе, обавештења и податке потребне за предузимање радњи за
које је оно надлежно.
Ако услед непоштовања обавезе из става 1. овог члана наступи штета за општину и
друго правно лице које заступа, Општинско правобранилаштво ће о томе обавестити Општинско
веће, а од одговорног лица у том органу или правном лицу захтеваће накнаду причињене
штете.
Члан 8.
На питања у вези са радом Општинског правобранилаштва која нису уређена овом
одлуком сходно се примењују одредбе Закона о правобранилаштву („Службени гласник
Републике Србије“, број 55/14) које се односе на Државно правобранилаштво.
III ОРГАНИЗАЦИЈА И РАД
Члан 9.
.
Функцију Општинског правобранилаштва обавља општински правобранилац и заменик
општинског правобраниоца, у складу са Уставом Републике Србије, законом, овом одлуком и
другим општим правним актима.
Члан 10.
Општинског правобраниоца поставља Општинско веће на предлог председника
општине, на период од пет година. Исто лице може бити поново постављено на исти период.
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.
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Члан 11.
Заменик општинског правобраниоца поставља се на начин и под условима који су у
члану 10. утврђени за општинског правобраниоца.
Заменик општинског правобраниоца ради по упутствима општинског правобраниоца и
њему је одговоран за свој рад.
Члан 12.
Општински правобранилац одговара Општинском већу за свој рад и рад Општинског
правобранилаштва.
Општински правобранилац најкасније до 31. марта текуће године подноси Општинском
већу извештај о раду Општинског правобранилаштва за претходну годину.
Члан 13.
Општински правобранилац доставља извештаје о поступању у појединим предметима
Општинском већу, као и субјектима које заступа, на њихов захтев.
Ако оцени на основу извештаја или на предлог субјекта из става 1. овог члана да
постоје недостаци у раду општинског правобраниоца, Општинско веће може наложити мере за
отклањање недостатака и одредити рок за поступање по мерама, као и поднети предлог за
покретање дисциплинског и другог поступка.
Члан 14.
Општински правобранилац доноси акт о унутрашњем уређењу и систематизацији
Општинског правобранилаштва уз сагласност Општинског већа.
Члан 15.
Административне, рачуноводствене, информатичке и друге пратеће послове од значаја
за рад Општинског правобранилашта обавља Општинска управа општине Свилајнац.
IV РАДНИ ОДНОСИ
Члан 16.
Општински правобранилац и заменик општинског правобраниоца остварују права из
радног односа у складу са прописима који уређују положај запослених у Општинској управи, ако
овом одлуком није друкчије одређено.
V СРЕДСТВА
Члан 17.
Средства за рад Општинског правобранилаштва обезбеђују се у буџету општине
Свилајнац.
Приходи које Општинско правобранилаштво оствари у пословима заступања
представљају приход буџета општине.
VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 18.
Ступањем на снагу ове Одлуке Општинско јавно правобранилаштво наставља са радом
као Општинско правобранилаштво.
Општинско веће поставља општинског правобраниоца и заменика општинског
правобраниоца у року од 90 дана од дана ступања ове одлуке на снагу.
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Постављењем општинског правобраниоца у складу са овом Одлуком, престаје положај
oпштинском јавном правобраниоцу.
Општински јавни правобранилац који не буде постављен за општинског правобраниоца
у складу са овом одлуком или распоређен на друго радно место у смислу прописа о
запосленима у Општинској управи, има права утврђена прописима за запослене у Општинској
управи.
Члан 19.
Одредбе прописа којима је одређена надлежност Општинског јавног правобранилаштва
или општинског јавног правобраниоца за предузимање одређених радњи и вршење одређених
послова, или којима је прописана обавеза неког општинског органа или другог правног лица
према Општинском јавном правобранилаштву или према општинском јавном правобраниоцу,
примењују се и на Општинско правобранилаштво.
Члан 20.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о Општинском јавном
правобранилаштву („Општински службени гласник“ број 1/2002).
Члан 21.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Свилајнац“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-48/14-I-15, Дана:25.12.2014.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, др ветерине, с.р.
*-*-*-*-*-*
На основу члана 29. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник Републике Србије'', број 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 2. став 3.
Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи предшколских установа и акта о мрежи
основних школа (''Службени гласник Републике Србије'', број 80/2010) и члана 41. став 1. тачка
7. Статута општине Свилајнац („Службени гласник општине Свилајнац“, број 2/08 и 12/12),
Скупштина општине Свилајнац, на седници одржаној дана 25.12.2014.године, доноси
ОДЛУКУ
О МРЕЖИ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се број и просторни распоред предшколских установа на
територији општине Свилајнац, (у даљем тексту: мрежа предшколских установа).
Члан 2.
На територији општине Свилајнац делатност предшколског васпитања и образовања
обавља Предшколска установа "Дечја радост“ Свилајнац, са седиштем у Свилајнцу, у Улици
Радничка број 1, (у даљем тексту: Предшколска установа).

-

Члан 3.
Мрежу Предшколске установе "Дечја радост“ Свилајнац, чине:
објекат Предшколске установе у седишту
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простори у основним школама (матичним школама и издвојеним одељењима матичних
школа)

Члан 4.
Предшколска установа у објектима и просторијама које користи у оквиру своје
делатности, развија и остварује програме предшколског васпитања и образовања и то:
- програм неге и васпитања деце узраста од 6 месеци до 3 године старости,
- програм предшколског васпитања и образовања деце од 3 године до припремног
предшколског програма,
- припремни предшколски програм.
Члан 5.
Програм припреме деце пред полазак у основну школу у оквиру предшколског
васпитања и образовања (у даљем тексту: припремни предшколски програм) траје четири сата
дневно, најмање девет месеци.
Члан 6.
Предшколска установа обавља делатност предшколског васпитања и образовања:
у објекту Предшколске установе у седишту у Свилајнцу, у Улици Радничка број 1 и то:
-целодневни боравак деце од шест месеци до три године (деца јасленог узраста) и деце
узраста од три године до поласка у школу
-припремни предшколски програм (целодневни и полудневни)
-продужени боравак за децу школског узраста од 7. до 10.године
као и у 21-oj издвојеној васпитној групи смештеној у просторијама основних школа
(матичних школа и издвојених одељења матичних школа), у којима се одвија припремни
предшколски програм у полудневном трајању од четири сата, као у табеларном приказу:
Редни
број

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Назив објекта,
матичне школе
-издвојеног одељења

Предшколска установа
Дечја радост“

Адреса

Свилајнац
Ул. Радничка бр. 1

Облик рада према узрасту деце
Целодневни боравак деце од шест месеци
до три године и деце узраста од три
године до поласка у школу;
припремни
предшколски
програм
(целодневни и полудневни)
и продужени боравак за децу школског
узраста од 7. до 10.године
Припремни предшколски програм
у полудневном трајању
од четири сата

"Јован Јовановић Змај"
матична школа
издвојено одељење

Свилајнац

"Јован Јовановић Змај"
матична школа
издвојено одељење

Свилајнац

"Јован Јовановић Змај"
матична школа
издвојено одељење

Свилајнац

"Јован Јовановић Змај"
матична школа
издвојено одељење

Свилајнац

"Јован Јовановић Змај"
матична школа
издвојено одељење

Свилајнац
Дубље

Припремни предшколски програм
у полудневном трајању
од четири сата

"Јован Јовановић Змај"

Свилајнац

Припремни предшколски програм

Бобово

Врлане

Гложане

Грабовац

Припремни предшколски програм
у полудневном трајању
од четири сата
Припремни предшколски програм
у полудневном трајању
од четири сата
Припремни предшколски програм
у полудневном трајању
од четири сата
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10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.
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матична школа
издвојено одељење

Дубница

"Јован Јовановић Змај"
матична школа
издвојено одељење

Свилајнац

"Јован Јовановић Змај"
матична школа
издвојено одељење

Свилајнац

Луковица

Проштинац

"Јован Јовановић Змај"
матична школа
издвојено одељење
"Бранко Радичевић"
матична школа

Свилајнац

"Бранко Радичевић"
матична школа
издвојено одељење

Седларе

"Бранко Радичевић"
матична школа
издвојено одељење

Црквенац
Седларе

Ђуринац
Седларе
Купиновац

"Бранко Радичевић"
матична школа
издвојено одељење

Седларе

"Бранко Радичевић"
матична школа
издвојено одељење

Седларе

"Бранко Радичевић"
матична школа
издвојено одељење

Седларе

Роанда

Роћевац

Суботица

"Бранко Радичевић"
матична школа
издвојено одељење

Тропоње

"Стеван Синђелић"
матична школа

Војска

"Стеван Синђелић"
матична школа
издвојено одељење
"Стеван Синђелић"
матична школа
издвојено одељење

Седларе

Војска
Бресје
Војска
Мачевац

"Стеван Синђелић"
матична школа
издвојено одељење

Војска
Радошин

"Вожд Карађорђе"
матична школа

Кушиљево

у полудневном трајању
од четири сата
Припремни предшколски програм
у полудневном трајању
од четири сата
Припремни предшколски програм
у полудневном трајању
од четири сата
Припремни предшколски програм
у полудневном трајању
од четири сата
Припремни предшколски програм
у полудневном трајању
од четири сата
Припремни предшколски програм
у полудневном трајању
од четири сата
Припремни предшколски програм
у полудневном трајању
од четири сата
Припремни предшколски програм
у полудневном трајању
од четири сата
Припремни предшколски програм
у полудневном трајању
од четири сата
Припремни предшколски програм
у полудневном трајању
од четири сата
Припремни предшколски програм
у полудневном трајању
од четири сата
Припремни предшколски програм
у полудневном трајању
од четири сата
Припремни предшколски програм
у полудневном трајању
од четири сата
Припремни предшколски програм
у полудневном трајању
од четири сата
Припремни предшколски програм
у полудневном трајању
од четири сата
Припремни предшколски програм
у полудневном трајању
од четири сата
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Члан 7.
Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука о мрежи дечјих вртића на
територији општине Свилајнац (''Службени гласник општине Свилајнац'' број 2/06).
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику
општине Свилајнац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-48/14-I-17, Дана:25.12.2014.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р.
Образложење
Правни основ за доношење Одлуке о мрежи предшколских установа на територији
општине Свилајнац, садржан је у одредбама члана 29. став 3 Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 2. став 3.
Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи предшколских установа и акта о мрежи
основних школа (''Службени гласник РС'', бр. 80/2010), којима је прописано да акт о мрежи
предшколских установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица
локалне самоуправе, доноси скупштина јединице локалне самоуправе на основу критеријума
које утврди Влада, као и у одредбама члана 41. став 1. тачка 7. Статута општине Свилајнац
(„Службени гласник општине Свилајнац“, број 2/08 и 12/12) којима је прописано да је у
надлежности Скупштине општине да доноси прописе и друге опште акте.
Разлог за доношење ове Одлуке садржан је у одредбама члана 169. став 3. Закона о
основама система образовања и васпитања, којим је прописано да ће јединице локалне
самоуправе у року од годину дана од дана утврђивања критеријума за доношење акта о мрежи
предшколских установа утврдити мрежу предшколских установа на свом подручју. Влада
Републике Србије је донела Уредбу о критеријумима за доношење акта о мрежи предшколских
установа и акта о мрежи основних школа (''Службени гласник РС'', бр. 80/2010), која је ступила
на снагу дана 11.11.2010. године.
Усклађивање је извршено и са чланом 93. Закона о основама система образовања и
васпитања, у погледу трајања припремног предшколског програма, који уместо шест траје
девет месеци.
Број и просторни распоред предшколских установа планиран је Одлуком о мрежи
предшколских установа на територији општине Свилајнац, у складу са одредбама члана 2. став
3. Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи предшколских установа и акта о мрежи
основних школа (''Службени гласник РС'', бр. 80/2010), на основу следећих критеријума: једнако
право и доступност васпитања и образовања свој деци, без дискриминације и сегрегације, у
демократски уређеној и социјално одговорној предшколској установи у којој је осигурано пуно
поштовање права детета на васпитање и образовање; потпуни обухват деце одговарајућег
узраста за похађање обавезног програма припреме детета пред полазак у школу (припремни
предшколски програм) који траје најмање девет месеци; рационалност мреже (потребе за
обављањем делатности предшколског васпитања и образовања задовољавају се на
најоптималнији начин); најмање једна предшколска установа у свакој јединици локалне
самоуправе; организациони (целисходно формирање васпитних група и спровођење прописаног
начина оснивања предшколске установе); исказане потребе породица за програмом
предшколског васпитања и образовања, у различитом трајању, у целодневном трајању-од девет
до 12 сати дневно; исказане потребе за полудневним боравком деце, у различитом трајању: од
четири сата дневно – припремни предшколски програм; у полудневном трајању – до шест сати
дневно; у полудневном трајању - до шест сати дневно, до три пута недељно; исказане потребе
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за посебним и специјализованим програмима и другим облицима рада и услуга које остварује
предшколска установа; демографски; развојни план мреже на основу тренда природног
прираштаја деце и миграционих кретања у једниници локалне самоуправе, за наредних пет
година; географски; економски; културни; еколошки; ефикасност и ефективност (постизање
васпитно-образовних циљева, уз оптимално коришћење расположивих ресурса).
Прилог 1 - Приказ броја деце рођене у периоду
од 01.01.2004. до 31.12.2012.године.
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

место

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

укупно

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

97
5
0
10
9
13
3
7
3
11
7
6
6
7
1
11
7
25
9
0
3
5
245

89
7
0
10
3
10
2
10
2
11
13
7
1
7
7
8
5
13
9
1
5
4
224

106
5
3
7
11
6
0
6
2
12
7
6
1
5
4
16
6
25
9
1
3
5
246

108
7
0
4
7
10
3
5
1
16
12
5
5
6
3
4
8
22
2
0
4
4
248

94
6
2
8
4
5
1
10
0
8
11
3
0
7
6
10
6
18
7
1
3
1
211

103
9
1
5
6
6
0
6
1
14
4
2
0
4
2
8
3
17
3
0
4
2
200

90
9
1
3
2
3
1
6
0
12
4
1
1
4
2
4
6
19
4
1
4
2
179

99
8
3
6
3
2
4
3
0
11
5
5
1
6
2
9
0
12
3
1
3
1
187

95
11
4
5
2
5
2
4
0
14
3
0
0
5
1
5
2
22
2
1
1
1
185

881
73
14
58
47
60
16
57
9
109
66
35
21
51
28
75
43
173
48
6
30
25
1925

На основу постојећих статистичких података могу се констатовати незнатне осцилације
природног прираштаја становништва у периоду од 2004.-2012. године.
У наредном периоду од пет година, може се очекивати раст броја становника као
последица миграције становништва и раста наталитета услед позитивне популационе политике,
како Општине Свилајнац тако и Републике Србије.
Општина Свилајнац својим програмима подстиче развој малих и средњих предузећа и
тиме ствара повољну привредну климу, што потврђују и бројне стране директне инвестиције
(Панасоник-Јапан; Колеман-Швајцарска; Конти 3-Италија; Порр-Аустрија; Култ ин модаФранцуска).
Доласком страних инвестиција у протеклих неколико година, започет је процес
побољшања животног стандарда. На овај начин Општина Свилајнац са повољним пословним
окружењем пример је добре праксе, те се очекују нове инвестиције које ће утицати и на пораст
броја становника.
Сходно стратегији социјалне политике на националном нивоу, Општина Свилајнац сваке
године издваја значајна средства за подстицаје и подршку популационој политици (материјална
подршка за рођење сваког детета, као и за вештачку оплодњу), те се и на овај начин утиче на
пораст броја становника.
На основу изнетог закључује се да је постојећа мрежа предшколских установа на
територији општине Свилајнац, оптимална у наредном периоду од пет година.
Чланом 1. ове Одлуке, утврђује се мрежа предшколских установа, односно број и
просторни распоред предшколских установа на територији општине Свилајнац.
Чланом 2. ове Одлуке, утврђено је да на територији општине Свилајнац делатност
предшколског васпитања и образовања обавља Предшколска установа Дечја радост“ Свилајнац,
са седиштем у Свилајнцу, у Улици Радничка број 1.
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Чланом 3. ове Одлуке, дефинисано је да Мрежу Предшколске установе Дечја радост“
Свилајнац, чине објекат Предшколске установе у седишту као и простори у основним школама
(матичним школама и издвојеним одељењима матичних школа).
Чланом 4. ове Одлуке, дефинисани су у складу са законом, основи програма
предшколског васпитања и образовања и узраст деце која се укључују у основе програма.
Чланом 5. ове Одлуке, извршено је усклађивање са чланом 93. Закона о основама
система образовања и васпитања, у погледу трајања припремног предшколског програма, који
уместо досадашњих шест месеци траје девет месеци.
Чланом 6. ове Одлуке, утврђено је да Предшколска установа обавља делатност
предшколског васпитања и образовања у објекту Предшколске установе у седишту у Свилајнцу,
у Улици Радничка број 1 и то целодневни боравак деце од шест месеци до три године (деца
јасленог узраста) и деце узраста од три године до поласка у школу; припремни предшколски
програм (целодневни и полудневни), као и продужени боравак за децу школског узраста од 7.
до 10.године. С обзиром да је припремни предшколски програм у години пред полазак у школу
обавезан за сву децу, овај програм се остварује у полудневном трајању од четири сата у 21-ој
издвојеној васпитној групи смештеној у просторијама основних школа (матичних школа и
издвојених одељења матичних школа), као у табеларном приказу.
Чланом 7. ове Одлуке, утврђен је престанак важења Одлуке о мрежи дечјих вртића на
територији општине Свилајнац (''Службени гласник општине Свилајнац'' број 2/06).
Чланом 8. ове Одлуке, уређено је у складу са чланом 196. Устава Републике Србије
("Службени гласник РС" број 98/06 ) питање објављивања и ступања на снагу ове одлуке,
односно да иста ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине
Свилајнац''.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Оливера Станојевић, дипл.правник, с.р.
*-*-*-*-*-*
На основу члана 3 и 7 Одлуке о утврђивању друштвених признања општине Свилајнац
(„Општински службени гласник“, број 9/05), Скупштина општине Свилајнац, на предлог
Комисије за друштвена признања општине Свилајнац, на седници одржаној 25.12.2014. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ДРУШТВЕНОГ ПРИЗНАЊА
I
ДОДЕЉУЈЕ СЕ друштвено признање Светосавска захвалница за 2015.годину:
1. Ненаду Стевановићу из Свилајнца, професору физичке културе Пољопривредноветеринарске школе са домом ученика „Свилајнац“ у Свилајнцу
2. Алекси Милосављевићу из Свилајнца, ученику четвртог разреда Средње школе
„Свилајнац“ у Свилајнцу
3. Стевици Вићентијевић из Свилајнца, наставници разредне наставе Основне школе
„Јован Јовановић Змај“ у Свилајнцу
4. Драгани Ивановић из Свилајнца, наставници разредне наставе Основне школе
„Вожд Карађорђе“ у Кушиљеву
5. Александри Љубисављевић из Седлара, ученици осмог разреда Основне школе
„Бранко Радичевић“ у Седлару
6. Ољи Јеремић Стојановић из Јагодине, професорки разредне наставе Основне школе
„Стеван Синђелић“ у Војски
7. Љиљани Илић из Свилајнца, васпитачици предшколског образовања и васпитања
Предшколске установе „Дечја радост“ у Свилајнцу
II
Друштвено признање из тачке I ове Одлуке награђенима ће бити уручено поводом
обележавања дана Светог Саве.
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III
Ова Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Свилајнац“.
Образложење
Чланом 2 Одлуке о утврђивању друштвених признања општине Свилајнац, између
осталих, установљено је друштвено признање Светосавска захвалница.
Одлуку о додели друштвених признања, доноси Скупштина општине Свилајнац, на
предлог Комисије за друштвена признања, на основу члана 3 наведене Одлуке.
Светосавска захвалница додељује се ученицима, студентима, просветним и научним
радницима, за значајне резултате и допринос у области образовања, сходно члану 7 исте
Одлуке.
Комисија за друштвена признања општине Свилајнац, обратила се установама из
области образовања, васпитања и културе како би од њих потекле иницијативе за доделу
друштвеног признања Светосавске захвалнице за 2015.годину, која се додељује поводом дана
Светог Саве.
На седници Комисије која је одржана дана 15.12.2014.године, размотрене су све поднете
иницијативе за доделу овог друштвеног признања. По разматрању сваке иницијативе
појединачно, Комисија је закључила да су лица наведена у диспозитиву ове одлуке постигла
изузетне резултате у области образовања, васпитања и културе, да заслужују да буду носиоци
Светосавске захвалнице, па је закључком број 17-2/2014-I од 15.12.2014.године, утврдила
Предлог и доставила га Скупштини општине Свилајнац, ради доношења Одлуке о додели
друштвеног признања.
По разматрању Предлога Комисије за доделу друштвеног признања општине Свилајнац,
Скупштина општине Свилајнац је исти прихватила, па је на основу прописа из увода, одлучила
као у диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-48/14-I-18, Дана:25.12.2014.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, др ветерине, с.р.
*-*-*-*-*-*
На основу члана 15 став 1 тачка 10) и став 2 истог члана Закона о ванредним
ситуацијама („Службени гласник РС“, број 111/09, 92/11 и 93/12), члана 20 став 1 тачка 19 и
члана 32 став 1 тачка 6 Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07 и
83/14), члана 32 и члана 41 став 1 тачка 7 Статута општине Свилајнац ("Службени гласник
општине Свилајнац", број 2/08 и 12/12), Скупштина општине Свилајнац, на седници одржаној
дана 25.12.2014. године, донела је
ОДЛУКА
I
УСВАЈА СЕ Процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа за
територију општине Свилајнац.
II
Саставни део ове Одлуке је Процена угрожености од елементарних непогода и других
несрећа за територију општине Свилајнац.
III
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику
општине Свилајнац"
Образложење
Чланом 15 став 1 тачка 10) Закона о ванредним ситуацијама, између осталог је
прописано да у остваривању права и дужности у питањима заштите и спасавања, јединице
локалне самоуправе израђују и доносе Процену угрожености.
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Чланом 20 став 1 тачка 19 Закона о локалној самоуправи, прописано је да општина
преко својих органа у складу са Уставом и законом организује заштиту од елементарних и
других већих непогода и заштиту од пожара и ствара услове за њихово отклањање, односно
ублажавање њихових последица.
На основу члана 34 став 1 тачка 3 Закона о ванредним ситуацијама, Штаб за ванредне
ситуације општине Свилајнац, на седници одржаној 30.10.2014.године, дао је позитивно
мишљење број 82-30-2/2014-III на предлог Процене угрожености од елементарних непогода и
других несрећа за територију општине Свилајнац.
Имајући у виду напред изнето, Скупштина општине Свилајнац, на основу прописа из
увода, одлучила је као у изреци.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-48/14-I-19, Дана:25.12.2014.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р.
Процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа за територију општине
Свилајнац
Садржај
1. Увод
2. Положај и карактеристике територије
3. Процена критичне инфраструктуре са становишта угрожености од елементарних
непогода и других несрећа
4. Идентификација опасности и процена ризика од елементарних непогода и других
несрећа
5. Процена потребних снага, средстава и превентивних мера за заштиту и спасавање
6. Закључак
1. Увод
Процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа за територију општине
Свилајнац је документ којим се идентификују опасности, извори и облици угрожавања, могући
ефекти и последице, процена угрожености – ризика, сагледавање снага, средства и
превентивних мера за одговор на опасности изазване елементарним непогодама и другим
несрећама, заштиту и спасавање живота и здравља људи, животиња, заштита материјалних,
културних добара и животне средине.
2. Положај и карактеристике територије
2.1. Географски положај
Географски положај општине Свилајнац је веома повољан. Свилајнац се налази у
централном делу Србије, на око 100 km од Београда у смеру југ-исток, на 103 m надморске
висине, на координатама 44° 13′ 46" северне географске ширине и 21° 11′ 50" источне
географске дужине. Свилајнац, као центар истоимене општине са 22 насеља и површином од
32.640 хектара, је природно-географска комбинација равничарског и брежуљастог рељефа, са
умереном климом и плодним земљиштем, што је добра основа за најважнију делатност Доње
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Ресаве-пољопривреду. Налази се на месту где долина Ресаве сраста са долином Велике
Мораве. Са друге стране, на око 4 km низводно од Свилајнца у Велику Мораву се улива река
Ресава, која протиче кроз градско насеље и својом долином отвара - шири низијски део
ослоњен на моравску низију, по чему Великоморавска долина и правац према општини
Пожаревац пружају општини Свилајнац могућност за развој регионалних функција и ефектну
интеграцију у шире развојне процесе.
Саобраћајна удаљеност Свилајнца од важнијих регионалних средишта централне Србије
износи: од Београда 109 km, Ниша 152 km, Крагујевца 45 km. С друге стране, саобраћајна
удаљеност општине од суседних регионалних и општинских центара износи: од Пожаревца 47,
Велике Плане 20, Жабара 14, Петровца на Млави 36, Јагодине 45, Ћуприје 56, Параћина 66,
Рековца 68 и Деспотовца 22 km. Општина Свилајнац се граничи са следећим општинским
територијама: Петровац на Млави и Деспотовац на истоку, Јагодина на југу, Лапово, Велика
Плана и Баточина на западу и територијом општине Жабари на северу. Према територијалној и
административној организацији Републике Србије општина Свилајнац са општинама
Деспотовац, Јагодина, Параћин, Рековац и Ћуприја улази у састав Поморавског округа.
Природне границе општине Свилајнац нису јасно одређене. Брдски предели на североистоку постепено прелазе у Хомољске планине и Бељаницу (1339 m), а на југоистоку и југу у
Кучајске планине (1243 m). Северозападна област је обележена низијским рељефом и
срастањем алувијалних равни Ресаве и Велике Мораве. Чак и западни део територије који
највећом дужином границе прати ток Велике Мораве не поклапа се са њом потпуно те не чини
стриктну природну линију граничења.
Удаљеност територијe општине од румунске границе са североистока је око 60 km ваздушне
линије, а са источне стране од бугарске границе 80 до 90 km ваздушне линије.
Преко друмско-железничког моста на Великој Морави пут Свилајнац-Марковац повезан је са
ауто путем Е-75 Београд-Ниш. Асфалтним саобраћајницама теритoрија општине је повезана са:
Пожаревцем, Деспотовцем, Јагодином, Петровцем на Млави. Мост на Великој Морави је од
великог значаја јер се преко њега одвија, путни, теретни и железнички саобраћај, пошто је
општина Свилајнац повезана и са железничким чвориштем Лапово, односно воз саобраћа на
релацији Ресавски рудници угља Ресавица-Свилајнац-Лапово.
У седишту општине лоциране су и функционишу следећи органи:
- МУП ПС Свилајнац;
- Канцеларија сектора за ванредне ситуације;
- Министарство финансија Пореска управа филијала Свилајнац;
- Управа за трезор експозитура Свилајнац;
- Служба за катастар непокретности;
- Национална служба за запошљавање;
- Инспекцијски органи Поморавског управног округа;
- Основни суд Деспотовац, судска јединица Свилајнац;
- Прекршајни суд Јагодина, Одељење Свилајнац;
- Делови великих техничких система (ТЕ „Морава“ Свилајнац, „Телеком“ и
Електродистрибуција);
- Аутобуска станица „Арива“;
- Општинска управа општине Свилајнац.
У општини функционишу и структуре од значаја за локални ниво и то: Дом здравља
Свилајнац, КЈП „Морава“ Свилајнац, Предшколска установа "Дечја радост" у Свилајнцу, основне
школе, средње школе и Факултет еколошке пољопривреде у Свилајнцу.
Такође на триторији општине постоје две лагуне за сакупљање отпадних вода.
2.2. Хидро-орографске карактеристике
Свилајнац лежи на плодном равничарском и терасастом терену такозване Доње Ресаве, чија
се надморска висина креће од 100 до 390 m. Кроз територију општине протиче река Ресава, а
једним делом свог средњег тока и Велика Морава. Сам град је смештен на ушћу Ресаве у Велику
Мораву. Дуж Велике Мораве и Ресаве формирала се алувијална раван, док се изнад ове
равнице дижу брдски терени, на којима се, са порастом надморске висине смењују различити
типови земљишта. Сва земљишта на подручју општине Свилајнац могу се сврстати у три групе:
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Плодна земљишта (aлувијум, смоница, смоница у огајњичавању, гајњача)
Средње плодна земљишта (гајњача у оподзољавању, гајњача оподзољена, гајњача
еродирана, алувијуму оподзољавању)
 Неплодна земљишта (скелетоидна и скелетна).
Површина слива Велике Мораве је 6126 km², а целог моравског система 37.444 km², што је
42,38% од површине Србије. Велика Морава протиче најплоднијим и најгушће насељеним
подручјем централне Србије, насталим на месту залива некадашњег Панонског мора које се
исушило пре око 200.000 година. Негде на половини дужине долине налази се Багрданска
клисура. Река Ресава је најдужа десна притока Велике Мораве. Дугачка је око 70 km. Протиче
кроз општине Деспотовац и Свилајнац. Настаје од Злотске реке и Бобовачког потока.
Извориште је на преко 1100 m надморске висине, а ушће на 94 m. Осим тока Ресаве, велики
хидролошки значај, са становишта водоснабдевања урбаног становништва и привреде, имају и
подземне воде алувијалних наслага Ресаве и Велике Мораве. Ресава има два изворишна крака
који настају у зони додира Кучаја и Црноречког адензитског масива. Ови водотокови се састају
на коти 668 m. Код Марковца се Ресава улива у Велику Мораву. Површина слива Ресаве износи
718 km2 а дужина реке 91,25 km, с тим што дужина главног тока износи 84km. Ресава прима 67
притока, од којих су 41 десне а 26 леве. Главни загађивач Ресаве је њена притока Ресавица у
коју се испуштају отпадне воде из флотације рудника мрког угља у истоименом нaсељу.



На 51 km од Свилајнца налази се планина Бељаница чији врх се налази на 1339 m
надморске висине. Иначе на 330 m надморске висине се налази извор реке Ресаве "Мало врело"
по којој је цела област добила име. Бељаница је једна од највећих кречњачких планина источне
Србије. Налази се између слива реке Млаве и Жагубичке котлине на северу и слива реке
Ресаве на југу. Пружа се од запада ка истоку у дужини од 24 km, са просечном ширином од око
12 km. Захвата површину од 309 km², од чега 246 km² изразит крашки рељеф у кречњацима.
Бељаница је у спелеолошким круговима веома позната као изузетно богата спелеолошким
објектима. Најпознатија пећина је Ресавска пећина, која је уређена за појединачне или
колективне посете и отворена је током целе године. Поред Ресавске пећине постоји велики број
пећина богатих свим врстама пећинског накита.
Геоморфолошки састав земљишта, са освртом на типове земљишта и текстуру најплоднијег
земљишта на нашем подручју
Земљишта на подручју општине Свилајнац
Када је реч о геоморфолошком саставу земљишта, наша земљишта се састоје од
матичне стене (супстрате), затим од слоја подораничног земљишта (мртвице), глиновитог
механичког састава и ораничног слоја земљишта, где је извршено заснивање орнице, који иду
до дубине 1-1,5 метра, што зависи од типа земљишта.
Педолошке карактеристике
Дуж Велике Мораве и Ресаве формирала се алувијална раван, док се изнад ове равнице
дижу брдски терени, на којима се, са порастом надморске висине смењују различити типови
земљишта.
Сва земљишта на подручју општине Свилајнац могу се сврстати у три групе:
Плодна земљишта:
 aлувијум
 смоница
 смоница у огајњичавању
 смоница алувијална
 гајњача.
Ова земљишта заузимају површину од 13750 ha, односно 42% територије општине.
Средње плодна земљишта :
 гајњача у оподзољавању
 гајњача оподзољена
 гајњача еродирана
 алувијум у оподзољавању.
Средње плодна земљишта заузимају површину од 18346 ha, односно 56% територије
општине.
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Неплодна земљишта:
 скелетоидна
 скелетоидна и скелетна.
Ова земљишта заузимају површини од 544 ha, односно 2% територије општине.
Алувион Велике Мораве представља двослојевиту средину. Нижи слој изграђен је од
шљунковито-песковитих седимената, најчешће врло високе пропусности и представља колектор
подземних вода. Повлатни слој чине глиновити седименти и углавном заглињени ситнозрни
пескови, који служе и као заштита подземних вода од загађивања са површине терена.
Дебљина алувијалних творевина је од 10 до 25 m.
На потесу од Свилајнца па до ушћа Велике Мораве у Дунав, алувион захвата зону дугу 60
km и просечно широку 12,4 km. Надморска висина алувијалне равни код Свилајнца износи 100
m. Рељеф терена има типске одлике алувијалне равни настале ерозионо-акумулативним радом
речног тока Велике Мораве.
Подручје општине Свилајнац налази се на сливном подручју реке Велике Мораве. Сливно
подручје Велике Мораве поред саме Велике Мораве чине: реке Ресава и Трстена, потоци и
притоке (Подјазак, Купиновачки поток, Бук, Булињак, Бељава, Буљаски поток, Роћевачки поток,
Ђуриначки поток и Тропоњски поток). Ови потоци својим изливањем и плављењем изазивају
проблеме после отапања снега и обилних киша једном или више пута у току године.
Река Ресава је у зони града Свилајнца нужно регулисана насипом од моста код старе Хитне
помоћи до моста код некадашњег „Компа“, али ово решење не задовољава потребе
пропуштања стогодишњих вода и отклањање потенцијалне опасности од плављења Ресаве.
Стога је израђен пројекат регулације Ресаве од ушћа Ресаве у Мораву до потока Бука, у дужини
од око 5000 m.
Обале Велике Мораве су једним делом заштићене насипом како би заштитиле насеља,
инфраструктуру и обрадиве површине. Део обале Велике Мораве код ТЕ "Морава" је предвиђен
за изградњу и уређење излетишта "Велика Морава". Велики проблем који се јавља на ушћу
Ресаве у Велику Мораву представља обрушавање обала због чега су угрожене пољопривредне
површине.
Утицај водотокова на пољопривредно земљиште
а. Свилајнац. Од ушћа реке Ресаве у Велику Мораву десна обала је заштићена, па је и
од поплава угрожено само подручје које се налази унутар насипа и процењује се да је угрожено
око 400 ha. Правац пружања поплавног таласа иде преко "Бадре", који је као и у претходном
случају старача Мораве, па иде паралелно током Мораве све до ушћа Булињака у Мораву.
Низводно од кланице до ушћа Ресаве у Велику Мораву није урађена регулација у дужини 1.600
m, тако да успор увећава могућност плављења града, па је неопходно наставити регулацију
овог дела Ресаве. У плану је регулација Ресаве (водоток I реда) од потока Бук до улива у
Велику Мораву.
б. Грабовац и Седларе. Излива се Ресава у делу који је лоше регулисан и плави се
комасирано пољопривредно земљиште у атару Грабовац и Седларе, укупно до 200 ha.
в. Суботица. Угрожено је поплавама због нерегулисаног тока реке Ресаве, потез "Кључ",
део од Медвеђе па до Седлара, око 3 km дужних, а поплавни талас зависи од висине терена и
вода се излива у поља у зависности од тога.
г. Војска. Повратна вода Велике Мораве излива на више места у потезима "Крамово",
"Топоље", на више моста до нивоа старог корита. Кушачки поток и река Трстена, у делу који
није регулисан, такође излива на пољопривредне површине. На подручју месне заједнице села
Војска на ушћу потока Трстена, од Велике Мораве и других притока угрожено је од поплава око
250 ha обрадивог земљишта.
д. Радошин. Изливање Велике Мораве је у потезима "Селиште", "Пландиште" и у потесу
преко "Баре", што плави до око 500 ha пољопривредне површине. То је нерегулисани део
Велике Мораве. У потезу преко баре налази се "бара" звана "јаз", која се пуни изливањем
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Велике Мораве и уливањем брдских потока где се задржава вода током целе године, што
отежава пролазак са друге стране "баре".
ђ. Гложане. На нерегулисаном делу Велике Мораве, излива се иста у потезима
"Добршево", "Острва" и "Кључ" на око 300 ha пољопривредног земљишта.
е. Црквенац. Присутно је изливање Велике Мораве на нерегулисаном делу, захватајући
потезе "Лаповски кључ", "Ловче", "Јеленивско Ловче", "Клење". Плави се пољопривредно
земљиште до 200 ха с леве и десне стране обале у наведеним потезима.
ж. Бобово. На комасираном делу КО Бобово (око 80 ha) Ресава плави пољопривредно
земљиште. Ради се о Ресави на нерегулисаном току, десна страна обале и плави се
пољопривредно земљиште углавном у потесу "Луг".
з. Луковица. На регулисаном делу Ресаве у КО Луковица плави се око 30 ha на
комасираном подручју пољопривредног земљишта. Такође, укључујући наведену површину, од
обилних падавина изливањем Ресаве и сеоског бука, плави се комасирани део пољопривреног
земљишта.
2.3. Метеоролошко - климатске карактеристике
Општина Свилајнац одликује се умерено-континенталном климом. Може се рећи да
свилајначко климатско подручје одликују релативно хладне зиме, умерено топла лета и јесени
топлије од пролећа. У зависности од подручног рељефа и расподеле ваздушног притиска,
јављају се и различити ветрови. Најхладнији месеци су јануар и фебруар, а најтоплији јул и
август. Температурни прелаз од зиме ка лету и од лета ка зими је уједначен, јер је повећање од
марта до маја (10,8оC) и смањење од септембра до новембра (10,8оC) идентично. Просечна
годишња температура износи око +12°C. Иако је количина падавина мала (672 mm), по чему
Свилајнац припада сушнијим подручјима, њихов годишњи распоред је повољан. Максимална
количина падавина излучи се у мају (93,7 mm) и јуну (156,5 mm), када су усевима
најпотребније, а минимална током јула (24,5 mm) и новембра (24,5 mm). Просечна количина
падавина у вегетационом периоду износи 383 mm. Уз то, годишњи ток падавина је
неравномеран. На то указује и вредност релативног годишњег колебања -8,93%. Лето и
пролеће имају већу количину падавина од зиме и пролећа. Просечан број сунчаних сати износи
5,5. Подручје Свилајнца се налази под утицајем доминантних ветрова из југоисточног, северозападног и јужног квадранта.
2.4. Становништво
Становништво својим бројем, старосном и образовном структуром представља флексибилан,
али и изразито значајан фактор привредно-економског развоја сваке средине.
Од укупно 23.551 становника општине по попису 2011. године, 9.198 становника живи у
граду Свилајнцу, односно 39% а 14.353 становника у сеоским насељима, односно 61%. На
привременом раду у иностранству налази се 7.525 становника по попису 2002. године, подаци
са пописа из 2011. године још нису доступни. Овај тренд је присутан и у општинама из
окружења. Територију општине Свилајнац чине 22 насељена места, односно подручја
катастарских општина која улазе у њен састав. Сва насељена места, због прегледности су
приказана у табели
Табела бр. 1 Попис становништва
Попис 1971
34256

Попис 1981
34888

Попис 1991
33136

Попис 2002
25511

Попис 2011
23551

Извор:Републички завод за статистику, 2011. године
Табела бр. 2 Популација по месним заједницама
Редни број
1.
2.

Назив насељеног места
Бобово
Бресје

Катастарска општина
Бобово
Бресје

Популација
1226
188
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
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Војска
Врлане
Гложане
Грабовац
Дубље
Дубница
Ђуринац
Купиновац
Кушиљево
Луковица
Мачевац
Проштинац
Радошин
Роанда
Роћевац
Седларе
Суботица
Свилајнац
Тропоње
Црквенац

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

837
173
936
917
1095
504
246
327
2345
704
166
223
492
460
344
617
667
9198
729
1157

Извор:Републички завод за статистику, 2011. године

Природни прираштај становништва представља однос између живорођених и броја
умрлих. Индекс промене стопе природног прираштаја показује да природни прираштај општине
Свилајнац опада из године у годину, почевши од –4,5% 2002. године до –15,4% 2011. године.

Табела бр. 3 Витални догађаји општине Свилајнац
живорођени
Год.
2002.
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.

339
297
295
211
206
177

на 1000
становн.
13,3
11,6
11,7
8,4
8,3
7,2

2008.
2011.

163
130

6,7
5,5

број

умрли

Природни прираштај

454
449
464
488
461
439

на 1000
становн.
17,8
17,6
18,3
19,4
18,5
17,8

-115
-152
-169
-277
-255
-262

на 1000
становн.
-4,5
-6,0
-6,7
-11,0
-10,2
-10,7

446
492

18,4
20,9

-283
-362

-11,7
-15,4

број

број

Извор: Републички завод за статистику, 2011. године
Може се закључити да природно кретање становништва на територији општине Свилајнац
карактерише смањење стопе наталитета и пораст стопе морталитета, што доводи до тога да
већина насеља има негативне стопе природног прираштаја.
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2.5. Социјална структура од укупног броја становника
Структура становништва се формира на основу индивидуалних карактеристика
становништва, као што су пол, старост, активност, народност, школска спрема и др. Наведене
структуре показују квалитативне односе у популацији. Све структуре се током времена мењају,
с тим што су неке промене динамичније а друге не. Основне структуре становништва су
биолошке и економске структуре. Полна структура општине Свилајнац указује на већи удео
женског становништва у односу на мушко, тачније 52,4% од укупног становништва чине жене, а
47,6% мушкарци. У самом граду Свилајнцу тај однос је 52,9% у корист жена наспрам 47,1%
који чине мушкарци у укупном становништву. Просечна старост становништва општине
Свилајнац је 45,4 година.
Табела бр.4 Старосна структура становништва
0-9

Попис 1971
3854

Попис 1981
4140

Попис 1991
3393

Попис 2002
2595

Попис 2011
1955

10-49

20413

18636

17055

12321

10642

50-69

7263

8332

9316

6151

6768

70-74

1276

1750

963

2039

1422

75 и више

1340

1914

2176

2243

2764

непознато

110

116

233

162

-

Укупно

34256

34888

33136

25511

23551

Извор: Републички завод за статистику, 2011. Године
Табела бр. 5 Функционалне добне групе по попису 2011. године
Подручје

Укупно

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-59

60-74

75 и више

Свилајнац
општина

25.511

706

754

2.793

1.133

1.513

10.832

1.455

6.325

100%
1226
100%
188
100%
837
100%
173
100%
936
100%
917
100%
1095
100%
504
100%
246
100%
327
100%
2345
100%

3,65%
38
3,10%
4
2,13%
21
2,51%
5
2,89%
31
3,31%
39
4,25%
34
3,11%
22
4,37%
4
1,63%
10
3,06%
89
3,80%

4,65%
41
3,34%
9
4,79%
34
4,06%
1
0,58%
37
3,95%
37
4,03%
52
4,75%
12
2,38%
16
6,50%
14
4,28%
119
5,07%

4,90%
69
5,63%
10
5,32%
31
3,70%
3
1,73%
52
5,56%
33
3,60%
49
4,47%
20
3,97%
14
5,69%
15
4,59%
109
4,65%

5,67%
77
6,28%
9
4,79%
39
4,66%
8
4,62%
48
5,13%
57
6,22%
59
5,39%
27
5,36%
17
6,91%
25
7,65%
135
5,76%

5,26%
63
5,14%
10
5,32%
34
4,06%
5
2,89%
47
5,02%
34
3,71%
67
6,12%
31
6,15%
3
1,22%
26
7,95%
144
6,14%

44,26%
474
38,66%
88
46,81%
351
41,94%
67
38,73%
380
40,60%
387
42,20%
470
42,92%
220
43,65%
96
39,02%
127
38,84%
1042
44,43%

19,87%
291
23,74%
37
19,68%
185
22,10%
43
24,86%
206
22,01%
177
19,30%
228
20,82%
102
20,24%
59
23,98%
78
23,85%
414
17,65%

11,73%
173
14,11%
21
11,17%
142
16,97%
41
23,70%
135
14,42%
153
16,68%
136
12,42%
70
13,89%
37
15,04%
32
9,79%
293
12,49%

Бобово
Бресје
Војска
Врлане
Гложане
Грабовац
Дубље
Дубница
Ђуринац
Купиновац
Кушиљево

70 Број 13 – Свилајнац 25. децембар 2014

Луковица
Мачевац
Проштинац
Радошин
Роанда
Роћевац
Свилајнац
Седларе
Суботица
Тропоње
Црквенац

704
100%
166
100%
223
100%
492
100%
460
100%
344
100%

26
3,69%
7
4,22%
4
1,79%
19
3,86%
12
2,61%
11
3,20%

29
4,12%
11
6,63%
9
4,04%
22
4,47%
17
3,70%
13
3,78%
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33
4,69%
6
3,61%
14
6,28%
18
3,66%
26
5,65%
14
4,07%

44
6,25%
11
6,63%
12
5,38%
28
5,69%
19
4,13%
10
2,91%

41
5,82%
2
1,20%
15
6,73%
20
4,07%
21
4,57%
8
2,33%

313
44,46%
65
39,16%
73
32,74%
190
38,62%
171
37,17%
142
41,28%

142
20,17%
42
25,30%
56
25,11%
119
24,19%
105
22,83%
94
27,33%

76
10,80%
22
13,25%
40
17,94%
76
15,45%
89
19,35%
52
15,12%

9198

376

489

495

570

529

4406

1633

700

100%
617
100%
667
100%
729
100%
1157
100%

4,09%
18
2,92%
23
3,45%
20
2,74%
46
3,98%

5,32%
22
3,57%
36
5,40%
23
3,16%
53
4,58%

5,38%
38
6,16%
28
4,20%
25
3,43%
53
4,58%

6,20%
16
2,59%
32
4,80%
34
4,66%
59
5,10%

5,75%
30
4,86%
28
4,20%
31
4,25%
50
4,32%

47,90%
263
42,63%
274
41,08%
297
40,74%
528
45,64%

17,75%
128
20,75%
132
19,79%
168
23,05%
239
20,66%

7,61%
102
16,53%
114
17,09%
131
17,97%
129
11,15%

Извор: Републички завод за статистику, 2011.године
Табела бр.6 Однос урбаног и руралног становништва
Укупно
23551

Општина Свилајнац

Урбано
9198

Рурално
14353

Рурално %
60.94%

Извор: Републички завод за статистику, 2011. године
На територији општине Свилајнац, према подацима са пописа становништва спроведеног
2011. године, у укупном контигенту становништва, радно способно становништво (мушкарци 1564 година и жене 15-64 година) учествује са 63,31% (14.911 становника), док је учешће
становништва старијег од 60 година у укупном броју становника 31,6%.
Табела бр.7 Удео активног становништва

Укупно

испод
7 год

7-14

15-49

60+
година

Радно
способно

Женско
станов.
(15-49)

Удео ст. преко
60 година у
укуп. %

Удео радно
способ. у
укупн. (%)

23551

1271

2157

5145

7442

14911

4746

31,6%

64,16%

Извор: Републички завод за статистику, 2011. године
Табела бр. 8 Економски активно становништво
Економски активно
становиништво

Укупно
Испод 15 година

Свега

Незапослени

Обављају
занимање

Свега

Некада
радили

Траже
први посао

Свега

8.139

6.636

1.503

992

511

Мушкарци

4.984

4.145

839

557

282

Жене

3.155

2.491

664

435

229

Свега

-

-

-

-

-
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15-19

20-24

25-29

30-49

50-59

60-64

65 и више
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Мушкарци

-

-

-

-

-

Жене

-

-

-

-

-

Свега

138

61

77

12

65

Мушкарци

94

41

53

9

44

Жене

44

20

24

3

21

Свега

546

368

178

65

113

Мушкарци

351

239

112

38

74

Жене

195

129

66

27

39

Свега

804

627

177

84

93

Мушкарци

470

376

94

43

51

Жене

334

251

83

41

42

Свега

4.203

3.520

683

504

179

Мушкарци

2.370

2.038

332

256

76

Жене

1.833

1.482

351

248

103

Свега

1.862

1.536

326

278

48

Мушкарци

1.209

1.017

192

168

24

Жене

653

519

134

110

24

Свега

423

364

59

46

13

Мушкарци

362

309

53

40

13

Жене

61

55

6

6

-

Свега

163

160

3

3

-

Мушкарци

128

125

3

3

-

35

35

-

-

-

Жене

Извор: Републички завод за статистику, 2011. године

15-19

20-24

25-29

Лица која
обављају
само кућне
послове у
свом
домаћинству

Остало

Свега

15.412

3.110

6.391

136

1.617

2.764

1.394

Мушкарци

6.247

1.568

2.636

104

779

431

729

Жене

9.165

1.542

3.755

32

838

2.333

665

Свега

3.110

3.110

-

-

-

-

-

Мушкарци

1.568

1.568

-

-

-

-

-

Жене

1.542

1.542

-

-

-

-

-

Свега

1.198

-

-

2

1.042

39

115

Мушкарци

602

-

-

1

518

14

69

Жене

596

-

-

1

524

25

46

Свега

693

-

3

4

444

113

129

Мушкарци

294

-

1

4

198

21

70

Жене

399

-

2

-

246

92

59

Свега

409

-

2

3

108

213

83

Мушкарци

154

-

1

2

57

37

57

Жене

255

-

1

1

51

176

26

Свега

Испод
15
година

Лица са
приходима
од имовине

Ученици
/
студенти
(15 и
више
година)

Деца
млађа
од 15
година

Економски неактивно
становништво

Укупно

Пензионери

Табела бр. 9 Економски неактивно становништво
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Свега
30-49

50-59

60-64

65 и
више
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1.496

-

63

45

22

1.052

314

406

-

36

32

6

130

202

Жене

1.090

-

27

13

16

922

112

Свега

1.650

-

532

50

1

809

258

532

-

205

40

-

130

157

Жене

1.118

-

327

10

1

679

101

Свега

1.456

-

1.068

21

-

238

129

Мушкарци

556

-

375

18

-

80

83

Жене

900

-

693

3

-

158

46

Свега

5.400

-

4.723

11

-

300

366

Мушкарци

2.135

-

2.018

7

-

19

91

Жене

3.265

-

2.705

4

-

281

275

Мушкарци

Мушкарци

Извор: Републички завод за статистику, 2011. године
Образовање становништва представља просторно-културни степен који је достигло
становништво посматраног подручја, а како образовање представља и један од значајних
услова економског напретка, то анализа структуре становништва по образовању сачињава једну
од полазних тачака у проучавању неких економских проблема.
Табела бр.10 Становништво старије од 15 и више година према полу и школској спреми
Средње образовање
Пол

С
М
Ж

Свега

Гимназија

7701
4190
3511

718
297
421

Више / високо образовање

Средње стручне
школе у трајању
краћем
4
од 4
године
године
3421
3480
2134
1687
1287
1793

Школе за
специјализацију

Више
образовање

Високо
образовање

Непознато

82
72
10

730
381
349

910
465
445

242
111
131

Извор: Републички завод за статистику, 2011. године
Табела бр.11 Становништво старије од 15 година према брачном стању и полу
Мушко становништво
Свега

Неожењени

Ожењени

Удовац

Разведени

Непознато

Укупно

9663

2868

5638

634

439

84

Градско насеље

3657

1197

2096

176

152

36

Остало

6006

1671

3542

458

287

48

Извор: Републички завод за статистику, 2011.године
Табела бр.12 Становништво старије од 15 година према брачном стању и полу

Укупно
Градско насеље
Остало

Свега
10778
4181
6597

Неудата
2090
967
1123

Женско становништво
Удата
Удовица
5638
2375
2122
734
3516
1641

Разведена
598
327
271

Непознато
77
31
46

Извор: Републички завод за статистику, 2011. године
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Из табела можемо приметити да у укупном броју становништва мушкараца има више
него жена, али међу женама има много више удовица, док је број удоваца знатно мањи. Међу
разведенима има више жена.
Људски ресурси се могу дефинисати као знања, вештине, компетенције и остали
атрибути оличени у сваком појединцу. Они утичу на економско, социјално и лично благостање и
могу се посматрати као једини чинилац за стварање и увођење друштва које се базира на
знању. Људски ресурси не подразумевају само незапослена лица, већ и запослене, послодавце,
омладину, пољопривредне произвођаче и др.
Табела бр.13 Број незапослених по годинама
2008.
1852

2009
1798

2010
1990

2011
2140

2012
2154

Извор: Републички завод за статистику,2012
Табела бр. 14 Становништво према статусу инвалидитета, старости, полу и типу
насеља
Особе са
инвалидитетом

Укупно

Особе без
инвалидитета

Особе чији је
инвалидитет непознат

Свега Мушко Женско Свега Мушко Женско Свега Мушко Женско Свега Мушко Женско
Укупно

23551

11231

12320

2067

833

Испод 15 година

3110

1568

1542

28

20

1234 20907 10084
8

2988

10823

577

314

263

1493

94

53

41

15-19

1336

696

640

10

8

2

1291

20-29

2452

1269

1183

23

14

9

2380

668

623

35

20

15

1221

1159

49

34

30-49

5699

2776

2923

116

66

50

5451

15

2642

2809

132

68

64

50-59

3512

1741

1771

300

178

122

60-64

1879

918

961

207

91

116

3903

1496

2407

119

67

52

1613

791

822

59

36

65 и више

5563

2263

3300

1383

456

927

23

4091

1771

2320

89

36

53

Просечна старост

45,4

43,69

46,96 69,38

65,34

Градска

9198

4327

4871

616

270

72,1

43,1

41,97

44,14

42,98

41,42

44,83

346

8397

3952

4445

185

105

80

Испод 15 година

1495

1360

670

690

11

8

3

1316

641

675

33

21

12

15-19

570

290

280

7

5

2

554

280

274

9

5

4

20-29

1035

539

496

10

5

5

1009

524

485

16

10

6

30-49

2504

1166

1338

45

25

20

2404

1113

1291

55

28

27

50-59

1396

673

723

116

72

44

1245

580

665

35

21

14

60-64

721

338

383

61

31

30

644

295

349

16

12

4

961

65 и више

1612

651

366

124

242

1225

519

706

21

8

13

Просечна старост 42,32

40,94

43,54 66,59

62,63

69,69

40,56

39,5

41,51

41,04

39,57

42,96

Остала

14353

6904

7449

1451

563

888 12510

6132

6378

392

209

183

1750

898

852

17

12

5

1672

854

818

61

32

29

15-19

766

406

360

3

3

0

737

388

349

26

15

11

20-29

1417

730

687

13

9

4

1371

697

674

33

24

9

30-49

3195

1610

1585

71

41

30

3047

1529

1518

77

40

37

50-59

2116

1068

1048

184

106

78

1848

916

932

84

46

38

60-64

1158

580

578

146

60

86

969

496

473

43

24

19

65 и више

3951

1612

2339

1017

332

685

2866

1252

1614

68

28

40

Просечна старост 47,38

45,41

49,2 70,56

66,63

73,04

44,8

43,57

45,98

43,9

42,36

45,65

Испод 15 година

2.6. Материјална и културна добра и животна средина
Установе које се баве културом у општини Свилајнац су Центар за културу и Ресавска
библиотека, где се приказују позоришне представе, изложбе, одржавају концерти, приказују
филмови, одржавају књижевне вечери, промоције књига и друге културне манифестације.
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Поред тога, Свилајнац је надалеко познат и по томе што са овог подручја потиче ресавски
војвода и јунака Првог српског устанка Стевана Синђелића који је рођен у селу Војска. Спомен кућа Стевана Синђелића се налази у центру села Грабовца где је провео детњство. Осим ње,
споменичку целину чине и капела, звонара и собрашница. Кућа представља полубрвнару
покривену ћерамидом са пространим тремом.
Унутрашњост чине три просторије: две собе и "кућа" - највећа просторија у којој се налази
зидано огњиште и где се одвијао највећи део свакодневног живота породице. Овакве куће су
биле уобичајене у периоду крајем XVIII и почетком XIX века. Капела представља мању
грађевину правоугаоне основе и четворосливног крова прекривеног ћерамидом. По предању, у
њој су се ресавски устаници причешћивали пре одласка у бојеве. Године 1979. комплекс Кућа
Стевана Синђелића је проглашен спомеником културе од великог значаја. Представља ретко
очуван примерак народног градитељства и има велики историјски значај.
У спомен храбрости и одважности Стевана Синђелића, ресавског војводе и јунака Првог
српског устанка, 1991. године подигнут је споменик Стевану Синђелићу у центру Свилајнца. Рад
је академског вајара из Београда Михаила Пауновића и рађен је у бронзи. Покрет статуе је
веома препознатљив и представља одлучујући тренутак битке на Чегру када је Синђелић пуцао
у буре барута при чему је погинуло много и српских и турских ратника.
Споменик Мари Ресавкињи подигнут је 1926. године у част палим ратницима вароши
Свилајнца у борбама 1912-1918. године. Свилајнац је 27. октобра те године имао ретко виђену
свечаност. Споменик је подигнут добровољним прилозима, а откривен је на дан када је
Свилајнац 1915. године пао у руке непријатељу, а истог дана је 1918. године ослобођен од
непријатеља.
Црква Светог Николе - свилајначка црква, посвећена Преносу моштију Светог Николе,
грађена је током 1827. године. Подигнута је залагањем кнеза Милоша Обреновића и великим
ангажовањем ресавског књаза Милосава Здравковића Ресавца. Важан догађај у историји
свилајначке цркве, која сведочи о њеном месту и значају јесте постављање звона, марта 1830.
године, неколико месеци пре него што је турска управа хатишерифом Србима признала право
на слободу вере, чиме је одобрена и употреба звона у цркви. Драгоценошћу материјала и
изванредном филигранском обрадом издвајају се путир и крст, које је ресавски кнез даривао
цркви 1827. године, а од богослужбених књига значајну вредност има и Јеванђеље штампано у
Москви 1759. године.
Зграда Ресавске библиотеке је по својој намени била породична кућа свилајначког трговца
и политичара Димитрија - Мите Исаковића, оснивача првог новчаног завода у Ресави, Ресавске
штедионице. Подигнута је 1903. године на данашњем Тргу хероја, пројектованом личним
залагањем кнеза Милоша. Неко време служила је као зграда поменуте установе када је била
стециште привредног живота Свилајнца. Сам архитектонски изглед је карактеристичан за
почетак двадесетог века и захваљујући њему је проглашена спомеником културе.
Зграда старе болнице проглашена је спомеником културе због свог архитектонског и
историјског значаја. Представља један од првих центара развоја здравства и здравствене
културе у овом делу Србије. Пројектовао ју је Светозар Јовановић Старији у неокласицистичком
стилу. Грађена је од 1906. до 1909. године и све до данас је сачувана у свом изворном стању и
обавља функцију којој је од почетка намењена.
Зграда Гимназије грађена је између 1875. и 1877. године у поједностављеном
класицистичком стилу, уобичајеном за јавне објекте тога времена. Проглашена је спомеником
културе као вредно и очувано градитељско наслеђе. Објекат је, осим по архитектонској
вредности значајан и по доприносу образовању, науци и култури у историји ресавског краја.
Намена објекта била је за потребе основне школе, али је, по оснивању, уступљена гимназијској
реалци која је у почетку бројала само два разреда, а 1881. године добила сва четири. Према
првобитном плану, зграда Гимназије је била краћа за дужину учионице, па је наведени део
према црквеној порти дограђен 1935. године.
Кућа у Устаничкој улици је саграђена као породична за потребе Жарка ТодоровићаМаричића, свилајначког књижара и касније дворског библиотекара Александра Карађорђевића.
Архитектонска композиција је академска, зидно платно је еклектички обликовано са
елементима неоренесансе. Ентеријер је богато опремљен, у мермеру, керамици и дрвету. Ова
кућа је има посебан културни и историјски значај због својих архитектонских и стилских
вредности.
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Миљков манастир се први пут помиње у турском попису као манастир Пречисте Ваведење
средином 15. века. Раније се звао Буковица, по селу које је у близини некада постојало.
Данашње име је добила по свом добротвору, кнезу Миљку Томићу, који је на темељима старе
подигао нову цркву. Звоно из Миљкова је вероватно било прво звоно које је зазвонило у
ослобођеној Србији 1830. године. Однето је у Крагујевац, а потом у Раваницу, где се и данас
налази. На њему постоји натпис: "ливено за владе врховног вожда народа српског Георгија
Петровича" и било је поклон Миљкову за пружену помоћ у организацији Устанка. По напуштању
Миљкова руски монаси су за собом оставили копију чудотворне иконе Богородице Ахтирске,
једне од најпознатијих руских икона. Свој данашњи изглед са црквом и два конака манастир је
добио 1856. године. Црква је сазидана од камена са тлоцртом у облику тролиста, а изнутра
осликана живим бојама највећим делом руком монаха Наума (Андрића) 1967/1968. године.
Живопис обухвата копије најлепших средњевековних фресака.
У црквеној порти у селу Гложане налазе се најстарија очувана црква полубрвнара у Ресави
заједно са новом црквом изграђеном 1937. године. Обе су посвећене Светом Николи.
Полубрвнара је саграђена 1820. године на остацима цркве спаљене у доба Турака.
Архитектонска вредност цркве је велика јер припада типу већих цркава ове врсте, а неки од
њених облика могу се мерити са најуспелијим остварењима брвнарског начина градње.
Иконостас и иконе датирају из периода градње цркве и представљају посебну вредност, а
сликао их је мало познати сликар Костадин.
Добрешево - На сејалишту некадашњег села Добрeшево, око 2 km од Миљковог манастира у
XVII веку саграђен је манастир посвећен Св. Николају Чудотворцу. Село Добрешево више не
постоји, а његова територија припала је атару села Гложане. Новоизграђена црква је у основи
већа од некадашњих темеља, а камени остаци зидина видљиви су у олтарском делу.
На месту од давнина познатом као „црквине“, на самој обали Велике Мораве, налази се
манастир Златенац за чије се постојање зна из списа из 16. века. Саграђен је за време
владавине деспота Стефана Лазаревића у српско-моравском стилу. Претпоставља се да је
порушен непосредно после Велике сеобе Срба 1690. године под патријархом Арсенијем III
Чарнојевићем и други пут по гушењу Првог српског устанка. Изнова је обновљен подизањем
грађевине на темељима старе цркве. Проглашењем за самостални општежитељни манастир
1980. године, у Златенцу почиње успон монашког живота и напредак. Захваљујући живописном
пејзажу у коме је смештен, као и уређеном прилазу литици са обале Мораве коју краси
манастирска воденица, Златенац је веома посећен, нарочито на празник Светих Врачева Козме
и Дамјана, којима је и посвећен.
У атару села Радошин, окружен забранима шума и удаљен 500 m од обале Велике Мораве
налази се манастир Пречисте Богородице. Поуздано се зна да је постојао већ на самом почетку
15. века, у време када је деспот Стефан Лазаревић добио титулу, јер су се у њему преписивале
књиге од 1402. до 1427. године. Ктитор некадашњег манастира Радошин био је војвода
Радослав Михаљевић. О величини и богатству некадашњег манастира говоре остаци камене
пластике који упућују на велелепно здање грађено по правилима моравске школе. На остацима
средњевековног храма, у време Другог светског рата подигнута је нова црква, а манастир је
изнова оживео настањивањем монахиња 2002. године.
Манастир Томић је најјужнији манастир на територији општине Свилајнац. Налази се у селу
Војска, на обронцима Багрданске клисуре, десној обали Велике Мораве. Постојање овог
манастира је забележено по први пут крајем 14. и почетком 15. века. Неки делови старе цркве
су сачувани и на њима подигнута нова једнобродна грађевина. Унутрашњост цркве је скромна,
још увек без живописа. Посвећен је Св. апостолу Томи.
Манастир живи захваљујући доброчинитељима из Војске који се окупљају сваке године о
Трновој Петки.
Табела бр. 15 Преглед културних манифестација
Назив манифестације
Скобаљијада
Беле покладе
Синђелићеви дани
Баскет фестивал

Место одржавања
Свилајнац
Свилајнац
Свилајнац, Грабовац
Свилајнац

Фестивал поп и рок музике

Свилајнац

Кратак опис
На реци Ресави
У центру градског насеља
У кући С.Синђелића, на тргу
Терени Пољопривредне школе
„Свилајнац“
У центру градског насеља
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Међународни ресавски сајам
пољопривреде
Ресавски котлић
Књижевна награда „Андра
Гавриловић“
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Свилајнац
Свилајнац
Свилајнац

Пољопривредна школа
„Свилајнац“
Поред моста на Морави
Расписује конкурс и додељује
књижевну награду Ресавска
библиотека Свилајнац

Извор: ЈП СТЦ – Прородњачки центар „Свилајнац“ из Свилајнца, 2013.године
ЈП СТЦ-Природњачки центар „Свилајнац“ у Свилајнцу представља модерну, научну
институцију, националног карактера, по свом концепту иновативан и јединствен, јер у себи
садржи и научно-образовни и изложбено-комерцијални део. Научно-образовни део је место
окупљања научника и младих истраживача. Мултидисциплинарност омогућава деловање у више
праваца из којих се очекују бројна открића која би била од значаја за целу Србију. Образовни
део је усмерен на подизање нивоа знања младих научника-истраживача, као и на унапређење и
развој њихове креативности. Центар организује програме у виду летњих кампова који ће давати
подршку њиховом развоју идеја и проналажењу решења актуелних проблема. Научнообразовни аспект Природњачког центра није ограничен искључиво на територију Србије, већ
омогућава и размену кадрова и проток идеја са светом. Природњачки центар Свилајнац
поседује и забавни део – Дино парк. Забавни парк смештен је на отвореном, у наставку зграде
Природњачког центра. Највећи део парка заузима јединствена поставка диносауруса у њиховим
живим облицима и аутентичном окружењу. Кроз парк се креће кружном путањом у чијем је
централном делу вулкан висине око 10 m. Око вулкана је пространа зелена површина са
изграђеним минијатурним језером. Природњачки центар има сарадњу на нивоу партнерства са
Рударско геолошким факултетом у Београду, као и са Природњачким музејем у Београду.
Комунални објекти - објекти од локалног значаја
Гробља – Сва насеља у општини имају своје гробље. Свилајначко гробље се налази у
источном делу насеља на површини од 6,50 hа. За проширење овог гробља обезбеђена је
парцела површине од 0,50 hа.
На основу анализе постојећег стања, расположивих података, а у складу са стопом
морталитета потребно је обезбедити довољно капацитета за сахрањивање, на подручју целе
општине.
Сточна пијаца – На територији општине Свилајнац уређена сточна пијаца постоји само у
Свилајнцу. У оквиру простора сточне пијаце налазе се кванташка и шарена пијаца. У складу са
постојећом опредељеношћу насеља, неопходно је утврдити потребу за сточним пијацама у
насељима, које могу опслуживати и више насеља у окружењу.
Ветеринарска станица – На подручју општине постоји четри ветеринарске станице и то
ВС „Свилајнац“, ВС „Пчелица“, ВС „Градска“ са седиштем у Свилајнцу и ВС „Седларе“ са
седишту у Седлару. У оквиру ВС „Градска“ регистрована је ватеринарска амбуланта у
Кушиљеву, а у оквиру ВС „Седларе“ ветеринарска амбуланта у селу Војска. У Свилајнцу
регистрована је и ПВА „Саша“. За насеља без ветеринарских станица потребно је утврдити
потребу за истим, или дефинисати начин коришћења ветеринарских услуга из оближњих
станица.
Зелене пијаце – насељска зелена пијаца постоји у Свилајнцу, у зони насељског центра
на површини од 0,40 hа. У локалном центру Луковица постоји мала зелена пијаца. Неопходно
је утврдити потребу за зеленим пијацама у подручју ван града, за појединачна насеља или у
склопу вишенаменских комуналних зона за гравитационо подручје. Кванташка и шарена
пијаца – налазе се у оквиру простора сточне пијаце.
Ватрогасно-спасилачко одељење Свилајнац се налази у Свилајнцу уз насељски центар,
на површини од 0,12 hа. Планом предвидети потребу изградње ватрогасних станица за шире
гравитационо подручје.
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2.7. Заштићена природна добра
На територији општине Свилајнац не постоје национални паркови и паркови природе.
2.8. Животињски свет
Разнолики биљни свет који се јавља у Поморављу, па самим тим и у доњој Ресави, како
се често назива подручје општине Свилајнац резултат је разних физичко-географских услова.
Ово подручје је богато дивљачи: у шумама и шумарцима може се видети зец, јазавац, лисица,
док се врло ретко среће вук. У брдским и подбрдским теренима (где је тежа конфигурација),
делимично пошумљене али и у травнатим површинама могу се пронаћи дивље свиње и срнећа
дивљач. Нижи предели богати су шумском шљуком, препелицом, јаребицом и фазанима. У
атарима поред реке Велике Мораве могу се видети барске птице, дивље патке и гуске.
Река Велика Морава богата је рибом од којих су најчешће врсте: мрена, шаран, смуђ,
клен а од крупније рибе сом.
У реци Ресави може се наћи: мрена, караш и понека пастрмка.
2.9 Водоснабдевање
Надлежност за систем водоснабевања и канализације на подручју општине Свилајнац има
КЈП "Морава" Свилајнац.
Снабдевање града водом је индивидуално и колективно. Индивидуално водоснабдевање у
општини Свилајнцу – коришћење воде из приватних копаних бунара има дугу традицију и старо
је колико и само насеље. Дубина бунара који су у функцији индивидуалног водоснабдевања у
Свилајнцу и околини, креће се у распону од 6 до 12 m, поред Велике Мораве и Ресаве, до 30 m
у вишим теренима ван формалног урбаног дела.
Колективно водоснабдевање становништва и привреде датира од краја 60-тих година 20.
века. Градски централни водоводни систем заснован је на експлоатацији подземне воде која се
захвата на дубинама максимално од 14 до 18 m. Овај систем почео је са радом 1968. године. Он
обухвата 12 бушених бунара капацитета 80l/s, лоцираних на површини од 6,25 hа.
Водоснабдевање подручја општине Свилајнац према тренутном стању врши се са неколико
система. Насеља у општини Свилајнац се могу поделити у четири групе:
-

Насеља која се снабдевају водом из извора "Перкићево" формираног за потребе града
Свилајнца (Свилајнац, Кушиљево, Луковица, Црквенац, Грабовац и Дубље),

-

Насеља у којима постоји посебан систем за водоснабдевање (Радошин),

-

Насеља за која је у току изградња система водоснабдевања Војска-Суботица одакле ће се
снабдевати села Војска, Мачевац, Тропоње, Суботица и Роанда.

-

Остала насеља у којима је водоснабдевање решено индивидуално по домаћинствима. За део
ових насеља у току је израда техничке документације за изградњу примарне водоводне
мреже (са изворишта ’’Перкићево’’) за насеља Бобово, Проштинац и Дубница и за насеље
Гложане.

Подземна вода на изворишту „Перкићево“ захвата се системом пумпи укупне инсталисане
снаге 117 kW. Захваћена подземна вода се прво дезинфикује на самом изворишту гасним
хлором па се путем потисног цевовода транспортује од изворишта до резервоара „Баћица“, а
одатле повратним цевоводом, гравитационо до потрошача у граду. Висинска разлика између
изворишта "Перкићево" и резервоара запремине 1424 m 3, на Баћици, износи 74 m (висина
дизања воде) а удаљеност изворишта водоснабдевања од резервоара је 1800 m. Димензије
примарних грана цевовода су ɸ300mm.
Прва грана је азбест-цемент и она снабдева Свилајнац, Луковицу, Црквенац, Дубље и
Грабовац. Друга грана је од PVC материјала са регулатором притиска који је уграђен на почетку
гране и снабдева Кушиљево. Од 1985. године у употреби су искључиво PVC и РЕ цеви, тако да
мрежу тренутно чини 25.050 m азбестно-цементних цеви и 161.950 m PVC и РЕ цеви.
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Годишња производња квалитетне и исправне воде за пиће, на поменутом постројењу, за
2012. годину је 1.460.000 m3 а укупна количина фактурисане воде је 730.078 m3. Претпоставка
је да разлика произведене и фактурисане количине воде представља губитке воде у количини
од 50% који су у овој количини карактеристични за шире подручје Балкана.
Количина од 730.078 m3 представља само ону количину воде која је фактурисана
потрошачима (530 правних и 6777 физичких лица). Мора се узети у обзир и количина воде која
се користи за прање улица, заливање зелених површина у надлежности КЈП „Морава“
Свилајнац, наводњавање спортских терена, јавни WC и јавне чесме, затим вода која се изгуби
истицањем приликом пуцања цеви као и вода која се утроши на нелегалним прикључцима.
Из горе неведеног види се да стварни губици не морају бити заиста 50% већ могу бити и
мањи а реално се могу смањити на 30% контролом система и постављањем мерача протока на
примарним гранама цевовода, употребом уређаја за активну контролу цурења и заменом
водомера код потрошача савременијим водомерима више класе.
Табела бр. 30 Покривеност општине водоводним системом
Број
прикључака

Покривеност
општине

6777*

82%**

Укупна
реализована
дужина
примарне
мреже (km)
187

Потребна
дужина
примарне
мреже (km)

Реконструисана
примарна мрежа
(km)

Потребе за
реконструкцијом
примарне мреже
(km)

Још 100

4

30

Извор: Комунално Јавно предузеће „Морава“
*број прикључака се односи на физичка лица
**прорачун заснован на броју домаћинстава из Пописа становништва 2011.
((6777/8320)*100=82%)
Мере заштите изворишта „Перкићево“ спроводе се сходно важећим законским прописима,
односно, према Правилнику о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите
изворишта водоснабдевања („Сл. гласник РС“ бр. 92/2008) и Одлуци о одржавању зона
санитарне заштите изворишта „Перкићево“ („Службени гласник Општине Свилајнац“ бр.
5/2005).
Непосредна зона санитарне заштите изворишта „Перкићево“ обухвата сaмо извориште,
односно, ограђени простор изворишта.
Ужа зона санитарне заштите изворишта "Перкићево" обухвата источни део подручја Плана
генералне регулације за насеље Свилајнац, али и знатно шири простор са укупном површином
приближне величине подручју наведеног плана. Широм зоном заштите овог изворишта,
обухваћено је подручје насеља Свилајнац (КО Свилајнац и КО Луковица).
Током 2011. године завршен је пројекат Утврђивање и обележавање зона санитарне
заштите изворишта „Перкићево“. У склопу овог Пројекта извршено је обележавање пресека
граница зона санитарне заштите са јавним површинама постављањем месинганих белега.
Посебно за бунар број 10, који се налази ван простора изворишта неопходно је одредити
зоне санитарне заштите а уједно је овај простор и планиран за проширење капацитета
изворишта.
На основу техничке документације "Генерални пројекат водоснабдевања насеља на
територији општине Свилајнац" предвиђено је формирање седам посебних система за
снабдевање водом насеља на подручју општине Свилајнац, и то:


Систем Свилајнац - Извориште овог система је постојеће извориште "Перкићево". Овим
системом је предвиђено снабдевање водом насеља Свилајнац, Луковица, Кушиљево,
Црквенац, Дубље, Грабовац, Бобово, Проштинац, Дубница и Врлане.



Систем Гложане - Извориште подсистема Гложане је у алувијону Велике Мораве. Овим
системом је предвиђено снабдевање водом насеља Гложане.
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Систем Седларе - Извориште овог подсистема је у аловијону Ресаве. Овим системом је
предвиђено снабдевање водом насеља Седларе, Купиновац, Роћевац и Ђуринац.



Систем Тропоње - Извориште и овог подсистема је у аловијону Ресаве. Овим системом је
предвиђено снабдевање водом насеља Тропоње.



Систем Суботица - Извориште и овог подсистема је у аловијону Ресаве. Овим системом је
предвиђено снабдевање водом насеља Суботица и Роанда.



Систем Радошин - Овим системом је предвиђено укључивање насеља Бресје у постојећи
систем Радошин.



Систем Војска - Извориште овог подсистема је у алувијону Велике Мораве. Овим системом је
предвиђено снабдевање водом насеља Војска и Мачевац.

Изградњом система водоснабдевања Војска-Суботица који обухвата насеља Војска,
Мачевац, Тропоње, Суботица и Роанда измењен је "Генерални пројекат водоснабдевања насеља
на територији општине Свилајнац" водоснабдевања у циљу уштеде.
Контрола квалитета воде за пиће
Контролу квалитета воде за пиће спроводи Завод за јавно здравље „Поморавље“ Ћуприја.
Динамика узорковања заснована на Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће („Сл.
лист СРЈ“ бр. 42/98 и 44/99) је следећа:
-

Свилајнац – 3 пута месечно из 7 тачака;
Радошин – једном месечно из 2 тачке;
Војска – једном месечно из 2 тачке.

Месечно се уради 25 „малих анализа“ воде (А преглед) са територије општине Свилајнац из
система водоснадбевања који је у надлежности КЈП „Морава“ Свилајнац, поред тога се 2 пута
годишње ураде 2 „проширене анализе“ (Б преглед) а једном годишње се уради „велика“ (В
анализа).
Сви параметри (физички, хемијски, микробиолошки, биолошки и радиолошки) су у
границама прописаним Правилником о хигијенској исправности воде за пиће („Сл. лист СРЈ“ бр.
42/98 и 44/99) и вода је исправна и безбедна за водоснабдевање грађана општине Свилајнац.
Паралелно са Заводом за јавно здравље „Поморавље“ Ћуприја, анализа се врши и у
интерној лабораторији КЈП „Морава“ Свилајнац, где се свакодневно контролише ниво слободног
хлора у води а повремено се контролишу и други параметри (нитрати, нитрити, амонијак,
гвожђе, манган, електропроводљивост и мутноћа).
Током 2005. приступило се ширењу водоводне мреже бушењем 4 дубинска артеријска
бунара дубине око 160 m. Анализом квалитета воде из тих бунара установљено је да су сви
параметри добри осим амонијака чије су вредности од 2,04 mg/l, знатно веће од 0,1 mg/l, затим
натријума и бора.
Ова вода се може користити тек после пречишћавања, односно уклањања амонијака из ње.
У циљу унапређења система водоснабдевања у општини Свилајнац потребно је повећати
покривеност општине водоводном мрежом за бар још 10% до 2018. године (до 92%).
До 2013. године број месних заједница које су ушле у неки од постојећих система
водоснабдевања је 12 од укупно 22 што чини 54,5%. У наредном периоду (до 2018.) очекује се
повећање за још око 15% (још 3 месне заједнице).
Канализација и третман отпадних вода
Упоредо са формирањем и развојем водоводне мреже изграђена је и канализациона мрежа.
Развојна динамика ове мреже је спорија.
Канализациони систем је пуштен у експлоатацију 1969. године. Укупна дужина затворене
канализационе мреже износи 112 km. Од тог броја, према врсти отпадних вода које одводи
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постоји: фекални део који износи 108 km и атмосферски у дужини од 4 km. Постоје четири
препумпне станице, погонске снаге 178 КW са капацитетом 100l/sek. Четврта је централна и од
ње се потисним цевоводом Ø 300(250) отпадна вода одводи у 2 лагуне где се природном
аерацијом и таложењем врши пречишћавање воде.
Повећањем стандарда живљења, увођењем водоводне инфраструктуре у сеоске месне
заједнице јавила се и потреба за одвођењем отпадних вода. Предузеће „Водоинжињеринг“
Д.О.О. Београд је сагледавајући потребе становништва општине Свилајнац израдило
„Генерални пројекат са предходном студијом оправданости за сакупљање, одвођење и
пречишћавање отпадних вода насеља општине Свилајнац“ (у даљем тексту Пројекат), са
закључком да се у што краћем року започне са разрадом генералног пројекта и изградњом
постројења за пречишћавање отпадних вода.
Према овом Пројекту, предвиђено је да се на територији општине Свилајнац изгради
неколико ППОВ, односно да се неколико села групише у заједничке системе у зависности од
конфигурације терена. Пројектом је предвиђено следеће:
„Варијантом В-2 спроведено је максимално реално технички могуће повезивање насеља на
заједничка постројења за пречишћавање отпадних вода у складу са међусобним положајем
насеља (Прилог 17 и табела Т28 из Генералног пројекта).
На тај начин добијено је следеће:
I.
1 постројење типа SBRс за укупно 15 насеља укључујући и индустрију:
1 WWTP: 2 x 19.500 ES (насеља Свилајнац, Луковица, Бобово, Кушиљево, Дубље,
Црквенац, Грабовац, Гложане, Бресје, Врлане, Тропоње, Седларе, Суботица,
Купиновац, Роћевац)
II.
5 модуларних пакет постројења типа МПП за укупно 7 насеља:
1 WWTP: 3 x 500 ES (насеља Радошин, Војска, Мачевац)
1 WWTP: 500 ES (насеље Дубница)
1 WWTP: 400 ES (насеље Роанда)
1 WWTP: 300 ES (насеље Ђуринац)
1 WWTP: 200 ES (насеље Проштинац)
Главне црпне станице, потисни цевоводи и главни одводни колектори којима се отпадне
воде, сакупљене са подручја насеља, одводе до локације горе наведених постројења за
пречишћавање, према овом варијантном решењу приказани су у табели Т29 и на прилогу 17 из
Генералног пројекта.
Контрола квалитета отпадних вода
Контрола квалитета отпадних вода, као и параметре које треба вода да садржи пре
упуштање у реципијент прописана је општинском одлуком. За систем је уведен мониторинг
контроле квалитета подземних вода. Контролу квалитета отпадних вода у лагунама и
пијезометрима врши Завод за заштиту здравља "Поморавље" Ћуприја. Воде се узоркују из 2
пиезометра изграђена у окружењу лагуна квартално (на свака 3 месеца). Вода из ових
пиезометара нам показује какав би био квалитет воде у бунарима када би се налазили на овим
локацијама, односно на овај начин се прати загађење подземних вода у близини лагуне и
депоније. Квалитет ових вода није задовољавајући, односно не одговара Правилнику о
хигијенској исправности воде за пиће („Сл. Лист СРЈ“ бр. 42/98 и 44/99).
Може се закључити да постојеће стање угрожава животну средину, посебно подземне воде
и у блиској будућности је неопходно урадити техничке пројекте постројења за пречишћавање
отпадних вода као неопходну фазу за отпочињање изградње истог (II фаза).
Из домаћинства је у току 2012. одведено 370.000 m³ из привредних предузећа 120.000 m³
и ванпривредних организација 13.000 m³ што чини укупно 503.000 m³ отпадних вода.
Укупан број канализационих прикључака је 3807, а број уличних сливника износи 160. Број
прикључених правних лица је 469 а физичких 3338.
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На подручју МЗ Луковица постоје 102 канализациона прикључака, док у МЗ Свилајнац тај
број износи 3.705 прикључака.
Табела бр.31 Број прикључака и покривеност општине канализацијским системом

Број
прикључак
а
3338

Покривеност
општине (%)

40%

Укупна дужина
примарне
мреже фекалне
канализације
(кm)
112

Укупна
дужина
примарне
мреже
кишне
канализациј
е (кm)
4

Потребна
дужина
примарне
мреже,фекалн
е, недостаје
(кm)
120

Укупно
реконстр
уисано
примарне
мреже
фекалне
(кm)
0

Потребно
реконструисат
и примарну
мрежу (km)
20

Извор:КЈП„Морава“ Свилајнац, 2012
Атмосферска канализација
Атмосферском канализацијом обухваћен је само центар општине и улице које се поклапају
са државним путевима (Улице Светог Саве, Хајдук Вељкова, Надежде Петровић, Сарајевска,
Војводе Мишића, Цара Душана, Кнеза Лазара, Стевана Синђелића и Краља Петра Првог, 9 од
110 улица).
Последица неизградње уличне мреже са тротоарима, отклањање „мртваја“ испуњених
површинском водом са уличног земљишта као извора заразе и места која угрожавају безбедност
моторног и пешачког саобраћаја, доводи до немогућности естетског и функционалног
савременог уређења града. Урађен је Генерални пројекат прикупљања и одвођења
површинских вода на територији општине Свилајнац са Студијом изводљивости у којој су
срачунатe и одређене сливне површине, одређена су места и висине препумпавања и места
излива у реципијент - реку Ресаву као и израда планске и техничке документације којом се
решава одводњавање површинских вода. Као закључак овог генералног пројекта да река
Ресава садашњим профилом не може пропустити стогодишње воде (IQ 2%), односно да градско
језгро Свилајнца није безбедно од поплава. На бази овог Генералног пројекта урађен је Главни
пројекат регулације реке Ресаве од ушћа у реку Мораву до потока Бук у дужини од 5,1 km.
Пошто је за процес пречишћавања отпадних вода „Генералним пројектом са предходном
студијом оправданости за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода насеља
општине Свилајнац“ предвиђена SBR технологија (SequencedBatchReactor) која се заснива на
пречишћавању воде активним муљем, велика запремина кишнице би разблажила фекалне
отпадне воде, смањила БПК5, смањио би се број бактерија у активном муљу, процес разградње
нутријената би се успорио или блокирао а велики хидраулички удари би оптеретили систем
пумпи и могло би доћи до изливања непречишћених отпадних вода. Осим негативног ефекта на
будуће постројење, проблеми могу настати и у самом канализационом систему због
хидрауличких удара, тако да може доћи до пуцања канализационих цеви и изливања отпадних
вода у насељеном месту и у домаћинствима. Изградња сепаратног система предвиђена је
Чланом 62. Одлуке о водоводу и канализацији („Службени гласник општине Свилајнац“, број
22/2010).
Фекална канализација
На последњој препумпној станици, „Шокино“ постављен је мерач протока отпадних вода.
Због јаких удара проузрокованих снагом пумпи са централне препумпне станице 2x45 кW и
профила одводног цевовода Ø 200 неопходно је усклађивање – замена цевовода у дужини од
око 3 km.
Табела бр.32 Број и типови пумпи
Бр. Препумп.
Место
Број пумпи
Станице
активно+резерва
1
Шокино
2+1

Тип пумпе

Снага

Капацитет

ФУП Јастребац

45кw

100-120 l/s
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2

Мала вага

1+1
2+0

ФУП Јастребац
ФУП Јастребац

3
4

Југопетрол
Маxпетрол
Зграда
Туђманке

2+1
2+0

ФУП Пумпеx
ФУП Пумпеx

2+2

ФУП
Електоковина

5
УКУПНО

11+5

15кw
4,5 и 5,5
кw
11 кw
4,5 кw

80-100 l/s
30 l/s

4,5 кw

30 l/s

60 l/s
30 l/s

149,5 +80

Извор:Комунално јавно предузеће »Морава«, 2013
У сеоским месним заједницама где нема организованог одвођења отпадних вода проблеми
се јављају због присутних неадекватно изграђених септичких јама и јама за стајњак и осоку које
загађују подземне воде. Зато је неопходно у овим месним заједницама решити и питање
водоснабдевања уз планирање свих мера заштите и утврђивање и обележавање зона санитарне
заштите будућих изворишта као и питање одвођења отпадних вода. Урађени су пројекти за
систем са постројењем које обухвата МЗ Војска, МЗ Мачевац и МЗ Радошин као јединствен
систем. Затим, постоји пројекат за МЗ Кушиљево са предвиђеним испустом у лагуне односно у
будуће градско постројење (1 WWTP: 2 x 19.500 ES), затим пројекат за МЗ Седларе, а у
реализацији је пројекат за МЗ Црквенац, МЗ Грабовац и МЗ Дубље са изливом у будуће градско
постројење.
Лагуне
Систем лагуна заузима велику површину, локациjски су раздвојене и у постојећем стању
представљају локације високог ризика.
Стара лагуна се налази на десној обали Ресаве (200 m од водотока) површине 3 ha.
Пуштена је у рад 1969. године и у почетку је давала БПК5 на излазу испод 6 mg/l без посебне
посаде и одржавања. Управо због лошег одржавања њени капацитети су превазиђени и
приступило се изради пројекта за нову лагуну.
Нова лагуна је стационирана 700 m од Велике Мораве површине 6,25 ha и није проточна,
односно нема директну везу са реципијентом. Изграђена је на мочварном подручју где расте
трска која би требало да допринесе прочишћавању отпадних вода. Пуштена је у рад 1987.
године. У овој лагуни се пречишћавање воде врши природном аерацијом. Висина слоја воде је
1-1,5 m. Последње измуљивање ове лагуне извршено је пре више од 10 година. Да би се могли
користити капацитети ове лагуне још неко време, неопходно је њено редовно одржавање.
Контролом квалитета отпадне воде из лагуне утврђен је повећан БПК5 (биолошка потрошња
кисеоника од стране микроорганизама у води за 5 дана) као и велики број фекалних
колиформних бактерија, због чега је неопходна изградња постројења у наредном периоду.
БПК5 воде из лагуне креће се од 60 до 105 mg/l док је БПК5 за водоток IIa класе Уредбом о
граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту
и роковима за њихово достизање („Сл.гласник РС“, бр. 50/12) предвиђено да ова вредност буде
4 mg/l. За постројење за пречишћавање отпадних вода за Свилајнац постоји одређена локација.
Уређивање и одржавање ове зоне вршити фазно до изградње постројења и то:
- на основу предходних истраживања урадити пројекат санације простора,
- рекултивацију вршити фазно, према пројекту рекултивације,
- као прелазно решење, до реализације санације и рекултивације, по ободу комплекса
подићи заштитни појас,
- за интервенцију у овој зониобавезна је израда анализа и друге специфичне
документације.
2.10. Пољопривредне површине
Подручје општине Свилајнац располаже природним потенцијалима у пољопривреди,
изграђеним капацитетима у прерађивачкој индустрији, очуваним природним богатствима и
здравом животном средином. Производња ратарских, повртарских биљака, воћа и поврћа и у
сточарству организована је преко земљорадничких задруга и удружења на знатном
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пространству у општинама Поморавског округа. Она се остварује путем производне сарадње са
приватним пољопривредним произвођачима, којима се обезбеђује високоприносни семенски и
садни материјал, репроматеријал, товни материјал и омогућава пласман производа на тржиште.
Заступљеност ратарства и повртарства као сектора пољопривредне производње на подручју
општине Свилајнац је значајна. Општина Свилајнац простире се на 32.638 ha, од чега
пољопривредно земљиште заузима 23.926,4 ha.
Табела 16 Структура пољопривредног земљишта на подручју општине Свилајнац

Структура земљишта

Површина

Пољопривредно земљиште

23.942,00 xa

Ораничне површине и баште

20.868,00 ха

Воћњаци

1.416,00 ха

Виногради

686,00 ха

Ливаде

226,00 ха

Пашњаци

660,00 xa

Рибњаци, трстици и баре

86,00 xa

Укупно

23.942,00 ха

Извор: Служба за катастар непокретности Свилајнац, 2012
Табела 17 Површина основних ратарских култура
Структураратарских
култура

Површина у
2004.

Пшеница

Површина у
2008.

3.180 ха

Јечам
Кукуруз
Соја
Сунцокрет
Луцерка и детелина
Стари узгој крмног биља
Укупно

205
12.726
10
40
1.200
2.317
19.678

Површина у
2010.

2.650 ха

ха
ха
ха
ха
ха
ха
ха

286
11.935
52
43
1.203
2.500
18.669

2.079 ха

ха
ха
ха
ха
ха
ха
ха

314
8.412
61
50
2.500
2.905
16.321

ха
ха
ха
ха
ха
ха
ха

Површина у
2012.
2.770 ха
276
12.835
45
55
1.850
2.000
19.831

ха
ха
ха
ха
ха
ха
ха

Извор: Завод за статистику Републике Србије, 2012
Табела 18 Просечан и укупан принос пшенице и кукуруза на територији општине
Пшеница
Укупан принос (т)

Кукуруз
Просечан принос
(кг)

Укупан принос (т)

Просечан принос
(кг)

Привр.
Привр.
Привр.
Привр.
друштва
друштва
друштва
Укупно
Приватно
Приват. Укупно друштва Приват.
Приват.
и
и
и
и задруге
задруге
задруге
задруге
2008
2009
2012

8383
7466
8310

212
100
-

8171
7366
8310

4000
3703
-

4000
3590
3000

24850
33625
39788

220
234
-

24630
33391
39788

4000
5571
-

2938
4063
3100

Извор: Завод за статистику Републике Србије
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Табела 19 Просечан и укупан принос
Луцерка
Детелина
ПРИНОС
Укупно (т)
кг/ха
Укупно (т)
кг/ха

Ливаде

Пашњаци

Укупно (т)

кг/ха

Укупно (т)

кг/ха

2008

12290

4357

9519

3183

709

1637

733

863

2009

17361

6232

13890

4843

821

2683

1075

1238

2012

13422

3116

7066

2500

356

1341

408

619

Извор: Завод за статистику Републике Србије
Табела 20 Принос по стаблу ,укупан принос и број стабала
Јабуке

Шљиве

Број стабала

Укупно (т)

кг/стаблу

Број
стабала

Укупно (т)

кг/стаблу

56390
58340
60200

703
991
602

12,5
17,0
10,0

274490
272105
275000

2812
4200
2200

10,2
15,4
8,0

2008
2009
2012

Извор: Завод за статистику Републике Србије
Табела 21 Принос и укупан принос по чокоту и број чокота
Грожђе
Број чокота у 000 Укупно (т) кг/чокоту
2008
3197
1655
0,5
1,11
2009
3269
3619
2012
3450
6900
2,0
Извор: Завод за статистику Републике Србије
Поред биљне производње, сточарство је по рангу најзначајнији фактор за стабилизацију
пољопривредне производње на подручју општине Свилајнац.
Према последњем званичном попису стоке на подручју општине Свилајнац, за поједине
врсте домаћих животиња, укупан број износи 285.772. Број домаћих животиња по врсти дат је
табеларно:
Табела бр.22 Број домаћих животиња по врсти

.

Ред. број
1.
2.
3.
4.
5.
Укупно

Врста домаћих животиња
Говеда
Свиње
Овце
Живина
Коњи

Број
4643
16932
7495
256597
105
285772

Извор: Завод за статистику, Републике Србије 2012
Говедарство: Када је у питању област говедарске пољопривредне производње потребно је
истаћи да су овој области направљени јако позитивни помаци у погледу расног састава, а
нарочито обима тржишне производње што се највише манифестује кроз обим производње

85 Број 13 – Свилајнац 25. децембар 2014

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

млека. Због лакше реализације приликом откупа и прераде млека, неопходно би било да
општина Свилајнац има млекару.
Преовлађују грла сименталске расе - комбиновани тип, док је присуство осталих млечних
раса релативно мало (холштајн и сл).
Свињарство: Када се говори о стању у узгоју свиња мора се почети од констатације да у
свињарству ситуација није најбоља у погледу расног састава од свих грана сточарства.
Преовладавају расе Ландрас, Пиетрен, Велики Јоркшир и њихови мелези. Свињарство је за
подручје општине Свилајнац, важна грана производње нарочито ако се то посматра са позиција
потреба становника за свињским месом.
Овчарство: Данас се укупна овчарска производња своди на неколико стада за које се може
рећи да у највећој мери служе за производњу јагњећег меса. Охрабрује чињеница да се ради о
тржишном облику привређивања. Све је већа заинтересованост пољопривредних произвођача
за проширење стада оваца. Овде се нарочито истиче раса оваца Винтерберг, а затим Тексел.
Живинарство: Земљорадничка задруга "Свилајнац" располаже сопственом фармом за тов
бројлера у Свилајнцу, капацитета 220.000 комада у турнусу (6 објекта). Заједничка производња
са МЗ "Унион" из Пожаревца организована је на фарми за одгој матичног јата тешке расе
живине у Дубљу. Постоје још и фарма за производњу бројлера, у Бобову - Фирме „COCO-RIKO“
д.о.о. у оквиру које послује радна јединица фарма "Јовановић" у Бобову и кланица и прерада
живине у Луковици. Капацитет за тов бројлера у турнусу је 5.000, односно 30.000 комада
годишње (6 турнуса), са могућношћу за проширењем капацитета за тов бројлера за 10.000
комада у турнусу или 60.000 годишње. Пољопривредно газдинство Крстић Мирјане и
Александра из Црквенца тови тренутно 6.600 комада бројлера годишње, а постоји могућност за
тов, односно пороширење производње 6.600 комада у турнусу, односно 26.400 комада
годишње. Ово пољоприврено газдинство је у поступку добијања потребних одобрења за
регистрацију. Такође, постоји могућност фирме "Фармер" за тов бројлера 15 - 20.000 годишње,
на фарми у Гложану. Прилагодљивост производње и броја грла зависи од тржишних услова,
односно понуде и потражње и услова за регистрацију у овој врсти производње.
Пчеларство: Према попису општине Свилајнац, укупан број пчелињих друштава износи
5.766 за подручје општине Свилајнац.
Узгој стоке на подручју општине Свилајнац је организован на газдинствима индивидуалних
пољопривредних произвођача, мини-фарми, преко Зоотехничке службе, Ветеринарских станица
и Земљорадничких задруга. Навешћемо неке најзначајније чиниоце у овој области:








Фарма за тов јунади из Кушиљева je узета у закуп од стране Приме - Бул, Имотска 1,
Београд, капацитета 2.000 комада, тренутно са 1.300 комада у турнусу. Испуњеност
капацитета је око 65 %. Могућност за тов постоји и на газдинствима индивидуалних
пољопривредних произвођача и то око 200 јунади и 2.000 комада свиња у турнусу.
На подручју земљорадничке задруге "Свилајнац" гравитирају пољопривредни
произвођачи из Бобова, Грабовца, Врлана, Дубља, Црквенца, Гложана, Бресја,
Радошина, Војске, Мачевца, Свилајнца и Луковице. У наведеним месним заједницама
постоји могућност за организован тов у објектима пољопривредних произвођача и то
1.150 комада јунади, 8.500 комада свиња годишње, као и могућност за производњу
1.100.000 литара млека годишње. Земљорадничка задруга "Свилајнац" располаже и
сопственом фармом за тов бројлера, капацитета 180.000 комада годишње. Фарма је
дата у закуп "Полипрому" - Београд и организована је на фарми за тов пилића бројлера
тешке расе живине, чији је годишњи капацитет 180.000 комада. Искоришћеност
капацитета износи 100 %.
На фарми у Дубљу, која је дата фирми МЗ "Унион" - Пожаревац у закуп на коришћење је
организована производња за производњу приплодних јаја и једнодневних пилића.
Капацитет је 345.000 јајних места, односно 90.000 једнодневних товних пилића недељно
и тренутно је искоришћеност капацитета 50 %.
Земљорадничка задруга "Ратар" из Седлара поседује у свом саставу сопствену фарму за
тов свиња и говеда, тако да постоје могућности за тов 6.300 комада свиња у турнусу,
односно 8.500 комада годишње. На делу фарме ЗЗ "Ратар" постоји могућност за тов
јунади и то у капацитету од 500 - 600 комада у турнусу, односно 1.200–1.500 комада
годишње. Могућност за производњу постоји и на мини-фармама и домаћинствима
индивидуалних пољопривредних произвођача, за села која гравитирају ЗЗ "Ратар"
(Роћевац, Ђуринац, Проштинац, Бобово, Дубница, Седларе, Купиновац, Суботица,
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Роанда, Тропоње) и то око 5.000 комада свиња у турнусу. Постоји могућност за тов
јунади и у заједничкој производњи, на мини фармама пољопривредних произвођача,
око 2.000 комада годишње, мада постоји проблем са реализацијом утовљене јунади.
На фарми „COCO-RIKO“ д.o.o. Милоша Јовановића у Бобову капацитет за тов бројлера у
турнусу је 5.000, односно 30.000 комада годишње (6 турнуса), са могућношћу за
проширењем капацитета за тов бројлера за 10.000 комада у турнусу или 60.000
годишње. Такође, постоји могућност фирме "Фармер" за тов бројлера 15 - 20.000
годишње, на фарми у Гложану.

Табела бр. 23 Укупан број говеда, свиђа, оваца и живине
Говеда
Свиње
од тога краве и
од тога крмаче и
Укупно
Укупно
стеоне јунице
супрасне назимице
4643
2700
16932
3026

Укупно
7495

Овце
од тога овце
за приплод
5855

Живина
256597

Извор: Завод за статистику Републике Србије, 2012
Табела 24 Уматичена грла говеда (крава и првотелки)
Општина Свилајнац
Мање од 3 уматичена грла
3 и више уматичена грла

Власника
120
49

Грла (крава и првотелки)
300
500

Напомена: Наведена грла су са ХБ бројем, добијеним од Института за сточарство – Земун, 2012
Табела 25Број говеда, свиђа, оваца и живине на 100 ха ораничне површине
говеда на 100 ха обрадиве
површине
23,55

БРОЈ
свиња на 100 ха ораничне
површине
128,48

оваца на 100 ха
пољопривредне површине
30,97

Извор: Завод за статистику Републике Србије, 2012
Табела 26 Број регистрованих пољопривредних газдинстава по насељима
Насеље
Број пољопривредних газдинстава
Дубница
50
Кушиљево
318
Роанда
61
Тропоње
146
Бобово
132
Ђуринац
52
Луковица
43
Роћевац
52
Војска
77
Бресје
37
Гложане
117
Мачевац
23
Седларе
79
Врлане
22
Црквенац
128
Грабовац
101
Проштинац
20
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Суботица
Дубље
Купиновац
Радошин
Свилајнац
Укупно:
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57
124
45
80
282
2.046
Извор: Управа за трезор,2011

Хладњаче за ускладиштење меса и месних производа
На подручју општине Свилајнац не постоји хладњача за ускладиштење меса и месних
производа, осим хладњаче која се користи за смрзавање и прераду воћа „Воћар“.
2.11. Објекти за склањање, збрињавање и здравствено обезбеђење
Припреме за склањање становништава и материјалних добара осим у процењивању потреба
за склањањем, почињу код просторног и урбанистичког планирања. Следећа фаза припрема за
склањање била би изградња склоништа, пранирање изградње рововских заклона и планирање
и прилагођавање одговарајућих подрумских просторија и природних објеката за склањање.
Склањање становништва може се вршити на два начина и то:
- склањање у склонишне објекте и
- померање становништва са угрожених на неугрожене локације на краће време док
опасност не прође.
Склонишне објекте можемо посматрати са два аспекта који су од значаја за процењивање и
планирање склањања становништва и материјалних добара.
Први аспект: Врсте склоништа према намени (по месту изградње):
- склоништа: породична, кућна, блоковска, јавна и у предузећима.
Други аспект: Врсте склоништа према отпорности, опремљености и могућности боравка у
њима:
- заклони (то су подрумске и друге просторије, природни и комунални објекти, изграђени
рововски заклони који се могу прилагодити за склањање 30 лица за краћи временски
период).
- Склоништа допунске заштите (то су просторије које обезбеђују склањање до 50 лица за
неколико сати. Отпорност таквих просторија је до 50 Kp).
-

-

Склоништа основне заштите (то су склонишни објекти унутар стамбених зграда или
између стамбених зграда чија је отпорност до 200 Кр а имају од 50 до 200 склонишних
места, имају резерне излазе, филтровентилационе уређаје, одговарајуће наменске
просторије и омогућавају боравак до 15 дана).
Склоништа појачане заштите (имају карактеристике као претходни склонишни објекти
осим што им је отпорност већа, иде на 300 Кр и могу имати више од 200 склонишних
места).

На територији општине Свилајнац има 2 (два) склоништа основне заштите која се користе
као склоништа допунске намене (филтро-вентилациони уређаји не раде) са по 150 склонишних
места, као и 5 (пет) склоништа допунске намене са укупно 490 склонишних места што укупно за
територију општине Свилајнац износи 790 склонишних места и плус заклони 3440 места.
Полазећи од броја становника општине, као и од чињенице да сви делови делови општине
неће бити подједнако угрожени, као и да индивидуални стамбени објекти поседују подрумске
просторије може се закључити да на територији општине Свилајнац има довољно склонишних
места да би се склонило становништво.
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РЕГИСТАР СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА СА ВИШЕ СТАНОВА
НА ТЕРИТОРИЈИ СВИЛАЈНЦА; СТАЊЕ НА ДАН 07.05.2013. ГОДИНЕ
Ред.
број
1
1.

2
Надежде Петровић 29

3
1972

Површина
основ
е у м2
4
200

2.
3.
4.
5.

Ст. Синђелића 2/46
Радомира Бисића 2
Светог Саве 1/1
Хиландарска 1a

1993
1980
1973
1984

460
315
480
360

Пр+4+Пк
Пр+3
Пр+4
Пр+3+pk

48
24
28
15

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Св. Саве 36 и 38
Д. Обрадовића 1/13
Крива чаршија 21
Д. Катића бб
Крива чаршија 35
Крива Чаршија 41/2

1994
2002
1970
2009
1970
1963

1200
350
480
250
260
250

Пр+3
Пр+3+ Пк
Пр+4+Пк
Пр+2
Пр+4+Пк
Пр+3

64
22
24
15
15
10

12.
13.
14.
15.
16.

Крива Чаршија 45
Крива Чаршија 51
Високог Стевана 1/9
Кнеза Милоша 5
Кнеза Милоша 5/а

1995
1963
1998
1968
1993

200
250
420
300
300

Пр+4
Пр+3
Пр+3
Пр+1
Пр+4

26
10
26
6
13

17.
18.

Св. Саве 12
Св. Саве 14

1964
1964

500
500

Пр+4+Пк
Пр+4+Пк

22
22

22
22

Заклон
Заклон

19.

Св. Саве 44
-Стара ЈугославијаСв.Саве 46
„Блок-пошта 2“
Св.Саве 40 (војне)

2001

858

Пр+3+Пк

26

/

Нема

2003

790

Пр+3+Пк

58

58

1963

240

Пр+3

16

16

20.
21.

Адреса стамбеног
објекта
са више станова

Година
изградњ
е

Спратност
(П+С)

Број
станова

5
Пр+1

5

6

Број
Број
Склониште
Предс.кућног савета или скупшт.ст.
подрумскх подземни
Тип
Капaцитет
Презиме
Бр.стана и
просторија
х
склон.
и име
телефон
гаража
7
8
9
10
11
12
/
Нема
Бојана Милошевић
стан бр. 3
063/7865738
48
Заклон
140
-нема20
Заклон
80
-нема28
Заклон
140
-нема15
Допунско
90
Божидар
стан бр.10
Заклон
90
Гроздановић
035/311 362
64
Заклон
180
-нема20
Заклон
60
-нема24
Заклон
140
-нема/
Нема
/
Саша Симић
064/3613485
15
Заклон
40
-нема9
Заклон
30
Радивоје Ђурђевић
Стан бр. 11
035/322 012
/
Нема
/
-нема9
Заклон
30
-нема/
Нема
/
-нема6
Заклон
20
-нема13
Заклон
40
-нема80
80

-немаБожидар
Миленковић
-нема-

Заклон

160

-нема-

Заклон

50

-нема-

Стан бр. 16
035/321 025
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22.
23.

Св. Саве 42 (војне)
Св. Саве 46

1963
2001

250
966

Пр+3
Пр+3+Пк

16
54

16
54

Заклон
Заклон

50
150

-нема-нема-

24.
25.

Св. Саве 102
Св. Саве 104

1950
1960

1000
520

По+П+П1
Пр+4+пк

/
30

2
30

М. Савчића 3
8. октобра 1

2000
1995

160

Пр+3
Пр+3

62
4

62
/

100
100
100
210
/

-домарАцко Игњатовић

26.
27.

Допунско
Допунско
Заклон
Заклон
Нема

28.

Трг хероја бр. 53

1965

120

Пр+1

4

4

Заклон

20

-нема-

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

М. Марковић 1
Устаничка 66/1
Устаничка ламала
Светог Саве 5/1 5/2 (ТЕ)
Светог Саве 7/1 7/2 (ТЕ)
Светог Саве 9/1 9/2 (ТЕ)
27. марта 1
Устаничка ц/1

1987
1963
1999
1968
1968
1968
1991
1978

330
360
1200
380
380
380
500
400

Пр+2+Пк
Пр+3
Пр+3+пк
Пр+4
Пр+4
Пр+4
Пр+3+Пк
Пр+4+пк

15
22
108
13+13
10+11
11+9
13
26

15
20
108
13+13
10+11
11+9
13
26

37.

Устаничка 6

1973

400

Пр+4

30

30

-нема-немаВладимир Протић
Нема
Нема
Нема
-немаМарина
Милутиновић
Велимир Марковић

38.

Топличина 2 и 4

1987

770

Пр+3

16

16

39.
40
41.
42.
43.
44.

Топличина 4/1
Карађорђева 4/б
Карађорђева 4/а
Карађорђева 2
Поп Лукина 12
Поп Лукина бб

2002
1991
2008
1958
1989
1987

150
640
480
400
673
650

Пр+3+Пк
Пр+3
Пр+3
Пр+2
Пр+3+Пк
Пр+4+пк

10
16
10
15
32
32

/
16
/
15
32
32

50
60
300
70
70
70
90
100
100
100
100
150
150
/
120
/
100
120
150
150

45.
46.

Заклон
Заклон
Заклон
Заклон
Заклон
Заклон
Заклон
Допунско
Заклон
Допунско
Заклон
Основна
Заклон
Нема
Заклон
Нема
Заклон
Заклон
Основна
Заклон
Заклони укупно
Допунска заштита
Основна заштита

Саша Стојановић
Радомир Ђурић

Владан Стоиљковић
-немаДраган Нешић
-нема-нема-немаБранимир Крунић
3440
490
300

035 312 012
Стан бр. 19
035/321 959
064/8912626
Стан бр. 3
060/4121976

064/4309358

Стан бр.22
064/8912608
035/322 001
Стан бр. 1
035/311 530
035/322 811

035/325 383
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Образац бр. 2

РЕГИСТАР СКЛОНИШНОГ ПРОСТОРА У СТАМБЕНИМ ОБЈЕКТИМА СА ВИШЕ СТАНОВА
НА ТЕРИТОРИЈИ СВИЛАЈНЦА; СТАЊЕ НА ДАН 07.05.2013. ГОДИНЕ
Ред
Бр.

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Адреса стамбеног
објекта
са више станова
2
Надежде Петровић 29
Ст. Синђелића 2/46
Радомира Бисића 2
Светог Саве 1/1
Хиландарска 1a
Св. Саве 36 и 38
Д. Обрадовића 1/13
Крива чаршија 21
Д. Катића бб
Крива чаршија 35
Крива Чаршија 41/2
Крива Чаршија 45
Крива Чаршија 51
Високог Стевана 1/9
Кнеза Милоша 5
Кнеза Милоша 5/а
Св. Саве 12
Св. Саве 14
Св. Саве 44
-Стара ЈугославијаСв.Саве 46
„Блок-пошта 2“
Св.Саве 40 (војне)
Св. Саве 42 (војне)
Св. Саве 46

Број
стано
ва

Број станара у стамбеној згради

Подаци о склонишном простору

5
48
24
28
15

За
За
Укупно
склањањ евакуацију станара
е
4
5
6
4
4
23
23
30
30
95
95
92
92

64
22
24
15
15
10
26
10
26
6
13
22
22
26

150
4
4
72
9
5
9
/
38
35
8
47
62
28

150
4
4
72
9
5
9
/
38
35
8
47
62
28

Према
обиму
заштите
7
Нема
Заклон
Заклон
Заклон
Допунско
Заклон
Заклон
Заклон
Заклон
Нема
Заклон
Заклон
Нема
Заклон
Нема
Заклон
Заклон
Заклон
Заклон
Нема

58

65

65

Заклон

Нема

Нема

16
16
54

47
50
/

47
50
/

Заклон
Заклон
Заклон

Нема
Нема
Нема

Нема
Нема
Нема

3

Капацитет
8

180
180

Старешина склањања

Резерв
.
излаз
9
Нема
Нема
Нема
Нема
Нема

ФВУ

Презиме и име

Број
стана

телефон

10
Нема
Нема
Нема
Нема
Нема

11

12

13

Нема
Нема
Нема
Нема
Нема
Нема
Нема
Нема
Нема
Нема
Нема
Нема
Нема
Нема

Нема
Нема
Нема
Нема
Нема
Нема
Нема
Нема
Нема
Нема
Нема
Нема
Нема
Нема

Божидар
Гроздановић

10

035/311 362
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/

/

Допунска

100

Има

Нема

30
62
4
4
15
22
108
13+13
10+11
11+9
13
26

67
45
7
12
32
40
50
70
60
66
30
36

67
45
7
12
32
40
50
70
60
66
30
36

Допунска
Заклон
Нема
Заклон
Заклон
Заклон
Заклон
Заклон
Заклон
Заклон
Заклон
допунска

200

200

Нема
Нема
Нема
Нема
Нема
Нема
Нема
Нема
Нема
Нема
Нема
Има

Нема
Нема
Нема
Нема
Нема
Нема
Нема
Нема
Нема
Нема
Нема
Нема

37. Устаничка 6

30

65

65

допунска

200

Има

Нема

38. Топличина 2 и 4

16

74

74

основна

300

Има

Има

39.
40.
41.
42.
43.
44.

10
16
10
15
32
32

5
25
25
35
20
30

5
25
25
35
20
30

Нема
Заклон
Нема
Заклон
Заклон
основна

300

Нема
Нема
Нема
Нема
Нема
Има

Нема
Нема
Нема
Нема
Нема
Има

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

45.
46.
47.

Св. Саве 104
М. Савчића 3
8. октобра 1
Трг хероја бр. 53
М. Марковић 1
Устаничка 66/1
Устаничка ламала
Светог Саве 5
Светог Саве 7
Светог Саве 9
27. марта 1
Устаничка ц/1

Топличина 4/1
Карађорђева 4/б
Карађорђева 4/а
Карађорђева 2
Поп Лукина 12
Поп Лукина бб

Део се користи за
архиву катастра
Ацко Игњатовић

/

035/312 012

19

035/321 959

Марина
Милутиновић
Велимир
Марковић
Владан
Стоиљковић

22

064/8912608

10

035/322 001

1

035/311 530

Градимир Крунић

9

035/325 383
063/610 348
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Здравствено обезбеђење и локација
Функционисање здравствене заштите у општини Свилајнац спроводи се у здравственој
установи Дом здравља Свилајнац, која је свој рад организовала у насељеним местима:
Свилајнцу, Кушиљеву, Седлару, Бобову, Војски и Грабовцу.
Седиште Дома здравља Свилајнац је у Свилајнцу у улици Краља Петра Првог број 47 а
истурене здравствене амбуланте налазе се у селима Кушиљеву, Седлару, Бобову, Војски и
Грабовцу.
Примарна и секундарна здравствена заштита становништва у следећим сегментима
здравства:
- здравствена заштита одраслог становништва: здравствене амбуланте у Свилајнцу,
Кушиљеву, Седлару, Бобову, Војски и Грабовцу,
- кућно лечење,
- медицина рада,
- здравствена заштита деце са поливалентном патронажом,
- здравствена заштита жена,
- специјалистичко консултативна делатност из области интерне медицине са
хемодијализом, пнеумофтизиологије, оториноларингологије, офталмологије, физикалне
медицине и рехабилитације и психијатрије која ће радити по повратку лекара са
специјализације,
- хитна медицинка помоћ са санитетским превозом (6 опремљених возила),
- лабораторијска и рендген дијагностика,
- стоматолошка здравствена заштита,
- стационарна здравствена заштита – болница са максимално 20 постеља,
- фармацеутска делатност – снабдевање лековима грађанства и интерно снабдевање
здравствених служби у дому здравља.
Немедицинска делатност обавља се у
сектору општих, правних, економско
финансијских, техничких и других сличних послова који су логистика раду медицинских служби.
Поред наведених служби у одређеним случајевима радно су ангажовани лекар
специјалиста епидемиолог и санитарни техничари, који поред редовних послова у случају
потребе могу да организују рад епидемиолошке службе у ванредним ситуацијама.
Број запослених у Дому здравља Свилајнац укупно износи 235, од тога 180
медицинских и 55 немедицинских радника. Кадровску структуру чине: 8 доктора медицине, 29
лекара специјалиста, 1 специјалиста клиничке биохемије, 3 доктора стоматологије, 3
специјалиста стоматолога, 5 дипломираних фармацеута, 1 дефектолог логопед, 75 медицинских
сестара техничара, 5 физиотерапеута, 10 лабораторијских техничара, 3 санитарна техничара, 2
рендген техничара, 8 стоматолошких техничара, 13 фармацеутских техничара, 2 дипломирана
правника, 1 дипломирани економиста, 1 дипломирани инжењер електронике, 10 возача
санитетских возила и остало административно, техничко помоћно особље.
У складу са позитивним прописима о испуњености услова за рад здравствених установа,
објекти у којима се обавља здравствена делатност саграђени су од чврстог материјала са
кровним покривачем од црепа или ребрастог лима, прикључени на електо и телефонску мрежу,
са водоводном и канализационом мрежом . Грејање просторија у свим објектима је централно .
У Свилајнцу и Седлару енергент је нафта, а у Бобову, Кушиљеву, Војски и Грабовцу
електрична енергија .
Дворишни круг Дома здравља у Свилајнцу ограђен је са асфалтираним
саобраћајницама, кружно повезаним, са два стална и једним помоћним улазом-излазом за
возила. Снабдевање електричном енергијом и водом је из градске мреже, као и одвод кишнице
и фекалија кроз одвојене канализационе мреже.
Техничку опремљеност Дома здравља Свилајнац чине медицински апарати за рану
дијагностику болести и контролу здравственог стања пацијената. Значајнији апарати без којих
не би могла да се болест дијагностификује су: рендген апарат, ултразвучни апарати, апарати у
биохемијској лабораторији, хемодијализни апарати са
реверзном осмозом (филтери за
пречишћавање воде већег капацитета) и апарати за физикалну терапију. У возном парку
регистровано је 6 возила опремљених за санитетски превоз са носилима и 4 возила за
интервенције медицинског особља.
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Претње за угроженост функционисања Дома здравља
Рад Дома здравља и пружање адекватне здравствене заштите у многоме би био
угрожен, онемогућен или отежан, у случају већих елементарних непогода као што су поплаве
настале изливањем реке Ресаве која протиче непосредно уз објекте Дома здравља у Свилајнцу,
појава подземних вода настала подизањем водостаја реке, земљотресом веће разорне снаге ,
пожаром већих размера.
На првом месту, као главна претња било би изливање вода из реке Ресаве, а као већ
виђена појава изливање вода у просторије одељења лабораторијске дијагностике кроз систем
канализационе мреже, с обзиром да се наведене просторије налазе у сутерену новог објекта
који је грађен за потребе породилишта.
У случају земљотреса већег интезитета сматрамо да би био угрожен објекат који је
грађен пре више од једног века - стационар са 20 болничких постеља, а и објекти физијатрије
и рендген дијагностике вероватно би били оштећени и ван функције, с обзиром да су стари
више од по 50 година.
Евентуалну претњу
саобраћајној комуникацији и снабдевање лековима сеоских
здравствених амбуланти представљало би изливање реке Ресаве и других водотокова, или
оштећење главних саобраћајница настало разорним земљотресом.
Угроженост подручја епидемијама
Хигијенско епидемиолошка ситуација и заштита од заразних болести битан је предуслов
целокупног здравственог стања становништва и нормалног функционисања свих сегмената
друштвене заједнице. У случају елементарних непогода и разарања у већим размерама
комуналних објекта, водовода и канализације, стамбених и других инфраструктурних објеката у
граду отежало би одржавање хигијене на потребном нивоу а што би за последицу имало
стварање услова за појаву заразних болести и погоршање свеопште хигијенско епидемиолошке
ситуације у граду. Проблеми у снабдевању хемијски и бактериолошки исправном водом
становништва проузроковали би појаву заразних болести у вртићима, школама, јавним и
приватним објектима. У том случају дошло би до појаве епидемије цревних заразних болести.
Зато би у ванредним ситуацијама било најважније снабдевање становништва
хигијенским исправном водом за пиће и хигијену руку као и за прање намирница и
преипремање хране.
Такође је важна дезинфекција, дезинсекција и дератизација у таквим околностима.
Рад хигијенско епидемиолошких органа мора бити координиран са радом Комуналног
јавног предузећа „Морава“ Свилајнац и са Заводом за јавно здравље „Поморавље“ у Ћуприји,
који као виша инстанца усмерава рад хигијенско епидемиолошких служби на терену.
Закључак
Значајан удео у спречавању и отклањању последица елементарних непогода чини
радно ангажовање медицинских служби Дома здравља на здравственом збрињавању угроженог
становништва. Континуираном медицинском едукацијом здравственог кадра, перманентним
побољшањем организационе структуре и техничке опремљености дома здравља савременим
санитетским возилима-реанимобилима и мобилним апаратима за дијагностику на терену као и
стручном обуком запослених и становништва општине Свилајнац. Многе евентуалности
настале елементарним непогодама и другим несрећама већих размера могу се предупредити
или свести на најнижу могућу меру, уз минималне штетне последице које исте прете да
проузрокују друштвеној заједници.
2.11. Саобраћајно – технолошка инфраструктура
Саобраћајна и путна мрежа
Природно повољни саобраћајно - географски положај општине Свилајнац пружа јој значајне
могућности за развој у целини посматрано, јер се територија општине налази у близини
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најзначајнијег инфраструктурног коридора 10 и преко њега је повезана са суседним регионима
у нашој земљи и даље преко развијене мреже европских путева са Европом и Светом.
Са западне стране општина Свилајнац, повезана је државним путем IБ реда број 27 (по
претходној категоризацији: државним путем IIБ реда број 150) преко петље у Марковцу са
државним путем првог IА реда број А1 (ранија ознака: државни пут IА реда број 1) и то је
најбитнија веза Свилајнца са ближим и даљим окружењем.
Кроз општину пролази и државни пут IIА реда број 160 који заједно са државним путем IIА
реда број 162 повезује општину Свилајнац са суседним општинама Пожаревцем, Петровцем на
Млави, Великом Планом, Лаповом, Баточином, Јагодином и Деспотовацем. Државни пут IIА
реда број 160 се практично грана у централној зони Свилајнца и то: према Жабарима и
Пожаревцу и према Деспотовцу и Ћуприји.
Државне путеве IБ реда (магистралне путеве) чини асфалт, дужине 3,8 km а државне
путеве IIА реда (регионалне путеве), такође чини асфалт дужине 56,9 km.
Табела бр.27Дужина путева на територији општине
Државни путеви II А реда

Општински путеви

Укупно (km) Савремени коловоз
56,90

Укупно(km) Савремени коловоз
87,16

Извор: Фонд за уређивање грађевинског земљишта Општине Свилајнац, 2013.године
Свилајнац остварује и железничке саобраћајне везе са Деспотовцем, а преко Марковца и са
ширим окружењем. Железница се користи само за машински теретни саобраћај за Ресавицу,
утовар угља по налогу. Са Железничком пругом је Свилајнац повезан са Марковцем који се
налази на главном правцу Београд-Ниш.
Значајан инфраструктурни објекат на територији општине Свилајнац је мост на Великој
Морави преко кога се одвија друмско-железнички саобраћај.
Тренутно на подручју општине нема услова за водни саобраћај али се просторним планом
инфраструктурног коридора оставља пловни коридор уз Велику Мораву као потенцијална
веза са најважнијим европским пловним системом Дунав – Мајна - Рајна.
Општински путеви који спајају општину Свилајнац са другим општинама
Општински пут – улица Милосава Здравковића Ресавца је веза Свилајнца са насељима:
Луковица, Бобово, Проштинац, Дубница, и даље ка општини Петровац на Млави.
Попречни профил улице Милосава Здравковића Ресавца је две саобраћајне траке по 3.5 m и
две пешачке по 2.5 m, што укупно износи 12.0 m. Укупна дужина улице је je 1.660,00 m. За
предметну улицу израђен је пројекат реконструкције где је један од сегмената предвиђених
радова и израда атмосферске канализације у улици.
Локални пут Купиновац – Бусур, спаја територије општине Свилајнац са територијом
општине Петровац на Млави. Деоница која се налази на територији општине Свилајнац је 2.400
m, а на територији општине Петровац на Млави је 1.680 m. Пут је са макадамским коловозним
застором, ситуационо и нивелационо добро решен. Предметном изградњом, овај пут би се
претворио у савремени пут са савременим попречним профилом за проток свих врста
саобраћаја а коловозна конструкција би била димензионисана за прогнозни саобраћај од 20
година. Саобраћајна конструкција је пројектована за средње тежак саобраћај. Посебан значај
овом путу ствара чињеница да деца из дела насељеног места Бусур похађају основну школу у
Седлару и подручном одељењу Купиновац, те се тиме стварају услови за сигуран превоз ђака. У
2013. години асфалтирана је деоница у дужини од 1600 m.
Локални пут Роћевац (Бусур – Ђуринац – Проштинац) L=5.350 m, је значајан због везе
насељених места Рођевац, Купиновац, Седларе и уопште насељених места уз државни пут IIА
реда број 160 (Деспотовац – Свилајнац), за краћу и бржу везу, са oпштинским путем (који је по
претходној категоризацији носио ознаку: државни пут II реда број 130) Свилајнац – Петровац
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на Млави. Пут је са макадамским коловозним застором, ситуационо и нивелационо добро
решен. Изградњом пута претворио би се у савремени пут са савременим попречним профилом
за проток свих врста саобраћаја, а коловозна конструкција би била димензионисана за
прогнозни саобраћај од 20 година, саобраћајна конструкција за средње тежак саобраћај.
Локални пут Купиновац (Бусур -Ђуринац – Проштинац – општински пут Свилајнац –
Петровац на Млави) је значајан због директне везе Купиновца и алтернативне везе насељених
места Рођевац, Седларе, Бусур и уопште насељених места уз државни пут IIА реда број 160
Деспотовац – Свилајнац, за краћу и бржу везу, са општинским путем Свилајнац – Петровац на
Млави. Пут је са макадамским коловозним застором, ситуационо и нивелационо добро решен.
Изградњом пута претворио би се у савремени пут са савремени попречним профилом за проток
свих врста саобраћаја а коловозна конструкција би била димензионисана за прогнозни
саобраћај од 20 година, саобраћајна конструкција за средње тежак саобраћај.
Локални путеви мрежа градских улица
Свилајнац има мрежу градских саобраћајница у дужини од око 100 km. Део градске мреже
се поклапа са државним путевима IIА реда број 162 и број 160. Већина улица је грађена пре
више од 20 година али је у међувремену већи део је рехабилитован (сем улице Димитрија
Катића) новим коловозним застором. Просечна ширина градских улица је 5.0 m а дужина 350 m.
Општински путеви на територији општине Свилајнац
Општински пут Кушиљево центар до државног пута IIА реда број 160 (правац ка Жабарима
и Пожаревцу), L=1.070 m, представља алтернативну везу са државним путем IIА реда број 160
и скраћује везу Кушиљева са Жабарима и Пожаревцем. Постојећа веза државног пута IIА реда
број 160 и општинског пута до центра Кушиљева је саобраћајно врло лоше решена због угла
скретања, који представља црну тачку и нивелационо није адекватно премостила висинску
разлику саобраћајница које се укрштају.
Појачано одржавање мост на Ресави – Суботица (центар), L=1.200 m, је фреквентна
деоница општинског пута за Суботицу и Роанду и условно за Седларе. Налази се у депресији са
врло лошим решеним површинским и подужним одводњавањем те деонице. Уз деоницу се
налази млин за млевење пшенице, па је вода која лежи на површини претња загађењу и
животне средине и намирници – брашну, који се производи у млину.
Почетак деонице овог пута је мост на реци Ресави који не задовољава водне услове за
нормалан ток Ресаве већ представља препреку за проток воде и потребно је изградити нови
мост и рехабилитацију описаног пута.
Појачано одржавање Ресавчина (штале)– Бобово (центар)– општински пут Свилајнац –
Петровац на Млави L= 1.580 m, због повећања саобраћајног оптерећења дошло је до оштећења
коловозне конструкције па је за нормално и безбедно одвијање саобраћаја неопходно извршити
реконструкцију коловозне конструкције за ново саобраћајно оптерећење, укључујући прогнозни
период од 20 година.
Општински пут Р 103/19 Свилајнац – Баћица уз кп.бр. 2760, КО Свилајнац L=1530 m је са
макадамским коловозним застором. На крају пута као циљни објекат изградње налази се
резервоарски простор система водоснабдевања општине Свилајнац запремине 1400 m3, којим
газдује КЈП “Морава” Свилајнац. Осим лакшег прилаза механизације, описаном објекту дуж тог
путног правца поспешиће се изградња викенд насеља и воћарска пољопривредна производња
(воћњаци и виногради). Потребно је извршити ојачање коловозне конструкције са завршним
слојем асфалта.
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Табела бр. 28 Преглед државних путева у Општини
Државни пут
(ознака)
Државни пут IБ реда број 27
Државни пут IIА реда број 160
Државни пут IIА реда број 162

Деоница – правац
Додатно појашњење
Мост на Великој Морави
Жабари-Деспотовац
Дубница-Војска

Дужина (km)
3,8
17,2
39,77

Извор:Фонд за уређивање грађевинског земљишта Општине Свилајнац
Табела бр. 29 Преглед локалних путних праваца
Ред.
бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Категорија пута
Л108/1: Војска - мост на Великој Морави
Л108/2: Радошин
Л108/3: Мачевац
Л108/4: Бресје
Л108/5: Гложане-Миљков манастир
Л103/6: Дубље -Хум
Л108/7: Грабовац-Врлане
Л103/8: Тропоње-Р103
Л103/9: Седларе
Л108/10: Луковица - Седларе - Суботица
Л108/10: Л103/11 Суботица - Роанда
Л103/11: Суботица
Л108/12: Л108/10 Бобово - спом. Булињак
Л108/13: Проштинац центар
Л108/14: Седларе – Роћев – Ђуринац
Л103/15: Седларе - Купиновац
Л103/16: Кушиљево
Л103/17: Свилајнац – фазанерија
Л108/18: Л108/13 - Р108/10 Проштинац
центар села-Ђуринац
Л103/19: Свилајнац – Баћица (резерв)
Л103/20: Свилајнац - брдо (раскрсн
уз кп.бр.2760 ко Свилајнац
Л108/21: Р108 Гложане - Златенац
Укупно

Асфалт
(km)
2,30
2,52
1,86
0,99
3,08
2,66
5,22
5,53
1,44
7,74
4,36
1,63
7,45
1,89
7,79
3,12
1,86
0,69

Туцаник
(km)

2,46

3,70
2,10
1,53
3,10
68,93

6,09

Земљани
(km)

Укупно
(km)
2,30
2,52
1,86
0,99
3,08
5,12
5,22
5,53
1,44
10,88
4,36
1,63
7,45
1,89
7,79
3,12
1,86
0,69
3,70
2,10
1,53
3,10
87,16

Извор:Фонд за уређивање грађевинског земљишта Општине Свилајнац
Мрежа општинских путева је у функцији повезивања сеоских месних заједница међусобно,
повезивање са некатегорисаним путевима на подручју општине Свилајнац као и повезивање са
наведеним коридорима државних путева. Мрежа општинских путева на подручју општине
Свилајнац је у надлежности општине Свилајнац, односно о одржавању и уређивању општинских
путева и улица стара се Фонд за уређивање грађевинског земљишта општине Свилајнац.
Проблем у друмском саобраћају је пре свега, лоше стање путева због недовољног и
неквалитетног одржавања у претходном периоду. Када је реч о железничком саобраћају,
проблем је сличан као и на територији целе Србије: лоше стање трачница, низак степен
електрификације, као и дотрајалост транспортних средстава. На неким деоницама пруге
Марковац – Ресавица ограничење брзине је 30 km/h. Исти правац није електрификован што
онемогућава коришћење савремених транспортних средстава.
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Један од највећих проблема општине Свилајнац је и укрштање друмског и железничког
саобраћаја у градској зони који се одвија преко железничког моста на Великој Морави. Због
таквог начина регулисања саобраћаја на железничко-друмском мосту стварају се гужве, тј.
друмски саобраћај се зауставља.
Мостови
Најважни мост на територији општине Свилајнац је друмско-железнички мост на Великој –
Морави (пут Свилајнац - Марковац) као и висећи мост на Великој Морави (за саобраћај пешака
и аутомобила). Такође на територији општине постоје и мостови на локалним путевима и то:
-

село Војска: мост на Трстени (путни правац Свилајнац - Јагодина);

-

село Гложане: 2 моста на потоку (путни правац Свилајнац - Војска) и 2 моста на потоку
(у селу на некатегорисаном путу);

-

село Кушиљево: мост на Булињаку (путни правац Свилајнац - Кушиљево);

-

село Бобово: мост на сеском потоку (путни правац Свилајнац – Петровац на Млави);

-

село Седларе: 3 моста на сеоском потоку (путни правац Свилајнац – Купиновац);

-

село Роћевац: 2 моста на сеоском потоку (путни правац Свилајнац – Ђуринац);

-

село Ђуринац: мост на сеоском потоку (путни правац Ђуринац - Бусур);

-

село Купиновац: 2 моста на сеоском потоку (један на путном правацу према Бусуру и
један у селу на некатегорисаном путу);

-

село Суботица: мост на Ресави (путни правац Свилајнац - Суботица) и мост на сеоском
потоку Појазак (на путном правцу Седларе - Суботица);

-

село Роанда: мост на сеоском потоку (путни правац Свилајнац - Роанда);

-

село Тропоње: мост на сеоском потоку (путни правац Свилајнац - Тропоње);

-

село Грабовац: мост на сеоском потоку (путни правац Свилајнац - Врлане);

-

село Врлане: мост на сеоском потоку (путни правац Свилајнац - Врлане);

-

село Дубље: мост на сеоском потоку (у селу на некатегорисаном путу).

Термоенергетска инфраструктура
Електрификација
Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије “Електросрбија” д.о.о. Краљево у
чијем саставу је огранак Електродистрибуција Јагодина – Пословница Свилајнац је енергетски
субјект који обавља делатност дистрибуције електричне енергије купцима (дистрибутер
електричне енергије) и одговоран је за одржавање, функционисање и развој дистрибутивног
система на територији општине Свилајнац.
Општина Свилајнац се напаја електричном енергијом из Термоелектране „Морава“
Свилајнац (која послује у оквиру система ТЕНТ Обреновац) у којој се налази трансформатор
110/35 kV снаге 31,5 MVA и резервни трансформатор 110/35 kV снaге 20 MVA који не могу да
раде у паралелној вези.
Резервно напајање преко далековода 35 kV из Лапова (припада привредном друштву
„Електрошумадија“, Крагујевац) је недовољно јер му је преносна моћ до 12 MVA.
Електричном енергијом се напајају следеће месне заједнице општине Свилајнац:
Свилајнац, Кушиљево, Луковица, Бобово, Проштинац, Дубница, Роћевац, Купиновац, Ђуринац,
Црквенац, Гложане, Бресје, Радошин, Дубље, Грабовац, Врлане, Тропоње, Седларе, као и месна
заједница Витежево која припада општини Жабари. Месне заједнице Војска и Мачевац се
напајају из правца Јагодине, а месне заједнице Суботица и Роанда из правца Деспотовца.
Електроенергетски објекти напонског нивоа 35 kV су:
 Трафостаница 35/10 kV Свилајнац I, снаге 4+8 MVA
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 Трафостаница 35/10 kV Свилајнац II снаге 8+8 MVA
 Далековод 35 kV на бетонским стубовима и Аl-Če ужетом (3x70/12 mm2), укупне
дужине 5,05 km (напаја ТС Свилајнац I)
 Кабловски вод 35 kV, тип XHP-48 4x(1x95) mm2, укупне дужине 0,75 km (напаја ТС
Свилајнац II)
 Резервно напајање ТС 35/10 Свилајнац I је преко далековода 35 kV Термоелeктрана
Морава – Петровац који припада привредном друштву ,,Електрошумадија,,
Крагујевац.
Електроенергетски објекти напонског нивоа 10 kV су:
 Далеководи 10 kV, укупне дужине 132 km
 Кабловски водови 10 kV, укупне дужине 36 km
Електроенергетски објекти напонског ниова 35, 10 и 0,4 kV се редовно одржавају и у
задовољавајућем су стању.
Електроенергетски објекти: трафостанице 10/0,4
приказани су у наредној табели по месним заједницама:

kV и нисконапонска мрежа 0,4 kV

Трафостаница
10/0,4 kV (ком)

Нисконапонска мрежа
0,4 kV (m)

Број купаца

Свилајнац

79

93132

6301

Кушиљево

12

27049

1063

Луковица

5

8720

324

Бобово

18

56933

635

Проштинац

3

7695

128

Дубница

4

11320

240

Роћевац

2

6015

168

Купиновац

2

3723

138

Ђуринац

1

4070

118

Црквенац

6

14189

531

Гложане

7

12478

416

Бресје

1

3105

100

Радошин

7

4891

209

Дубље

7

12311

443

Грабовац

5

14154

438

Врлане

1

2971

99

Тропоње

8

11986

356

Седларе

7

10715

298

Витежево

12

30604

355

187

336061

12360

Месна заједница

УКУПНО

Наведени објекти представљају критичну инфраструктуру приликом елементарних
непогода.
Штетне последице су следеће: онемогућено континуирано и квалитетно снабдевање
купаца електричном енергијом.
У случају опште несташице електричне енргије спроводе се мере штедње и рационалне
потрошње електричне енергије искључењем јавне расвете, улица, тргова и других објеката,
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односно свођењем осветљења на минимални сугурносни обим у сарадњи са надлежним органом
јединице локалне самоуправе.
Вршно оптерећење конзума се постиже у дане: Светог Николe (19.12), Нове године (31.12.)
и Божића (07.01.) и достиже снагу око 20 MW.
Све месне заједнице су покривене системом уличне расвете. Надлежност над системом
уличне расвете на подручју општине Свилајнац имају месне заједнице и локална самоуправа.
У наредном периоду потребно је изградити електроенергетске објекте са циљем да се
обезбеди поуздано и квалитетно напајање свих категорија купаца:
- ТС 110/10(20) kV Свилајнац 2 и прикључни далековод 110 kV
- ТС 35/10(20) kV Свилајнац III и прикључни далековод 35 kV
- Трафостанице 10(20)/0,4 kV и далеководи (кабловски водови) 10(20) kV на следећим
локацијама: трафостанице у зони Велико поље (ТС Свилајнац 65), код Дома културе (ТС
Свилајнац 32 и прикључни кабловски вод), иза Комерцијалне банке (ТС Свилајнац 53 и
прикључни кабловски вод), улица Високог Стевана (ТС Свилајнац 62 и прикључни
кабловски вод).
- Ремонт нисконапонске мреже (замена дрвених са бетонским стубовима) у местима
Свилајнац, Бобово, Витежево, Гложане.
Гасификација
Природни гас је мешавина гасовитих угљоводоника са доминацијом метана. Лакши је од
ваздуха, без боје, мириса и укуса. Природни гас представља скоро идеално гориво. Његове
предности су:
 добро мешање са ваздухом,
 велика брзина сагоревања,
 релативно једноставни уређаји за ложење,
 потпуно сагоревање без дима, чађи и чврстих остатака,
 могућност појединачног мерења потрошене количине,
 ниска цена у односу на остале енергенте,
 не загађује човекову околину.
Општина Свилајнац је међу првих тридесетак општина у Србији потписала уговор о
гасификацији са Министарством рударства и енергетике Србије и НИС "Енергогасом" из
Београда, као главним инвеститором у Републици Србији.
Табела бр. 34 Покривеност гасоводом на територији општине Свилајнац
Покривеност гасоводом (%)
градско насеље
90%

Број прикључака на гасну
мрежу
324

Покривеност гасоводом (%)
села
5%
Извор: “Ресава гас”, Свилајнац

На територији општине Свилајнац нема прикљученог топловода, а већина села нема
прикључен гасовод, изузев села Дубља које је покривено гасоводом 5%.
Телекомуникације
Модерна телекомуникациона инфраструктура је основна нужност за привредни и пословни
развој, не само е-бизниса већ било ког посла. Тренутно, телекомуникациона структура у Србији
је оскудна у погледу капацитета који су потреба конкурентне и прогресивне привреде.
Телекомуникациона инфраструктура, на подручју општине Свилајнац, којом су обухваћени
телекомуникациони објекти, телефонске централе, спојни путеви и примарна мрежа у насељима
већим делом и по квалитету и по капацитету није на задовољавајућем нивоу.
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У мањим насељима, још увек није извршена аутоматизација и дигитализација
телекомуникационе опреме и система. Спојни путеви између телефонских централа већим
делом су остварени оптичим кабловима.
Од поштанских објеката постоје 12 стално активних, 3 привремено активна и 3 неактивна
шалтера, што значи да један шалтер опслужује 1693 корисника.
На територији општине Свилајнац постоје 3 оператера који имају изграђене базне станице
мобилне телефоније.
Провајдер кабловске телевизије
На територији општине Свилајнац девет месних заједница је покривено кабловскодистрибутивним системом Kopernikus Tehnology d.o.o.
Месне заједнице које имају кабловску телевизију су: Роћевац, Купиновац, Седларе,
Тропоње, Грабовац, Дубље, Црквенац, Гложане и Кушиљево. На територији општине Свилајнац
за сад постоји само један провајдер.
Индустријске зона (врсте индустрије)
Општина Свилајнац спада у III групу развијених општина Републике Србије: Од педесетих
година прошлог века до данас, привредни развој Општине заснивао се на индустријској
производњи базираној на текстилној, дрвопрерађивачкој индустрији, металној индустрији и
трговини. Поменути сектори заузимали су највеће учешће у броју запослених и економском
агрегату, генерисаном на територији општине Свилајнац
Табела бр.35 Преглед броја предузећа по секторима делатности
Сектор делатности
Пољопривреда, шумарство и водопривреда
Прерађивачка индустрија
Трговина на вел. и мало,оправка мот.возила
Саобраћај, складиштење и везе
Рибарство
Вађење руда и камена
Производња електричне енергије, гаса …
Грађевинарство
Образовање
Здравствени и социјални рад
Друге комуналне, друштвене и личне услуге
Некретнине,изнајмљ.и послов.активности
Хотели и ресторани

Број
7
49
136
13
1
3
4
15
4
3
7
19
4

Извор: Регионална прибредна комора Крагујевац 2012. године

Табела бр.36 Преглед локација одређених за инвестирање
Локација
Велико поље
Нова зона привређивања

Намена
Слободна царинска зона
Еко индустријска зона

Површина
33ха
23 ха

Власник
СО Свилајнац
СО Свилајнац

Извор: Канцеларија за локални економски развој Свилајнац,2012
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Прерађивачки капацитети
Као предуслов за квалитетну и квантитативну производњу из области пољопривреде је
постојање капацитета за прераду и паковање. На подручју општине Свилајнац као главни
производи прерађивачких капацитета у сектору прехрамбене индустрије издвајају се:
 месо и сухомеснати производи, пекарски и кондиторски производи,
 алкохолна пића (вина и ракије),
 производи настали прерадом воћа и поврћа.
Неки од значајнијих прерађивачких капацитета на подручју општине Свилајнац су:
Хладњача "Воћар", Tri Stan Fresh Produce-пословно производни објекат за производњу и
прераду поврћа и воћа из Холандије, "Навип" - Црквенац, ЈП "Кланица", пекаре,
посластичарнице, месаре, као и индивидуална прерада за сопствене потребе.
Утицај водотокова на пољопривредно земљиште
а. Свилајнац. Од ушћа реке Ресаве у Велику Мораву десна обала је заштићена, па је и
од поплава угрожено само подручје које се налази унутар насипа и процењује се да је угрожено
око 400 ha. Правац пружања поплавног таласа иде преко "Бадре", који је као и упретходном
случају старача Мораве, па иде паралелно током Мораве све до ушћа Булињака у Мораву.
Низводно од кланице до ушћа Ресаве у Велику Мораву није урађена регулација у дужини 1.600
m, тако да успор увећава могућност плављења града, па је неопходно наставити регулацију
овог дела Ресаве. У плану је регулација Ресаве (водоток I реда) од потока Бук до улива у
Велику Мораву.
б. Грабовац и Седларе. Излива се Ресава у делу који је лоше регулисан и плави се
комасирано пољопривредно земљиште у атару Грабовац и Седларе, укупно до 200 ха.
в. Суботица. Угрожено је поплавама због нерегулисаног тока реке Ресаве, потез "Кључ",
део од Медвеђе па до Седлара, око 3 km дужних, а поплавни талас зависи од висине терена и
вода се излива у поља у зависности од тога.
г. Војска. Повратна вода Велике Мораве излива на више места у потезима "Крамово",
"Топоље", на више моста до нивоа старог корита. Кушачки поток и река Трстена, у делу који
није регулисан, такође излива на пољопривредне површине. На подручју месне заједнице села
Војска на ушћу потока Трстена, од Велике Мораве и других притока угрожено је од поплава око
250 ha обрадивог земљишта.
д.Радошин. Изливање Велике Мораве је у потезима "Селиште", "Пландиште" и у потесу
преко "Баре", што плави до око 500 ha пољопривредне површине. То је нерегулисани део
Велике Мораве. У потезу преко баре налази се "бара" звана "јаз", која се пуни изливањем
Велике Мораве и уливањем брдских потока где се задржава вода током целе године, што
отежава пролазак са друге стране "баре".
ђ. Гложане. На нерегулисаном делу Велике Мораве, излива се иста у потезима
"Добршево", "Острва" и "Кључ" на око 300 ha пољопривредног земљишта.
е.Црквенац. Присутно је изливање Велике Мораве на нерегулисаном делу, захватајући
потезе "Лаповски кључ", "Ловче", "Јеленивско Ловче", "Клење". Плави се пољопривредно
земљиште до 200 ха с леве и десне стране обале у наведеним потезима.
ж. Бобово. На комасираном делу КО Бобово (око 80 ha) Ресава плави пољопривредно
земљиште. Ради се о Ресави на нерегулисаном току, десна страна обале и плави се
пољопривредно земљиште углавном у потесу "Луг".
з. Луковица. На регулисаном делу Ресаве у КО Луковица плави се око 30 ha на
комасираном подручју пољопривредног земљишта. Такође, укључујући наведену површину, од
обилних падавина изливањем Ресаве и сеоског бука, плави се комасирани део пољопривреног
земљишта.
Шуме
Територија Општине Свилајнац припада јужнокучајском шумском подручју. Државним
шумама на овом простору газдује Јавно предузеће за газдовање шумама “Србија шуме” Београд,
преко свог дела, Шумског газдинства “Јужни Кучај” - Деспотовац. Према подацима из Опште
основе газдовања шумама јужнокучајског шумског подручја, укупна површина земљишта под
шумом и шумским земљиштем износи 10750,00 ha, од чега 225,00 ha припада државној, док
приватној својини припада 10525,00 ha.
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Прилог М
Образац В/С-ПР-1
ИДЕНТИФИКАЦИЈА ПОТЕНЦИЈАЛНИХ ОПАСНОСТИ
У овом прилогу дат је образац за идентификацију и прелиминарну анализу потенцијалних опасности.
Табела М.1 - Идентификација и прелиминарна анализа потенцијалних опасности
Конкретан опис потенцијалне опасности
Величина
у односу на затечено стање, а према
ЗАХТЕВИ ЗА ПРОЦЕНУ
Да ли постоји
потенцијалне
РИЗИКА
потенцијална опасност
процењеној величини потенцијалне
опасности
опасности
1
2
3
4
5
1.

Могуће последице по штићене
вредности
6

ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОПАСНОСТИ ОД ЗЕМЉОТРЕСА (ПН-1)

1.1. Постојање
Постоји потенцијална
докумената планског опасност од земљотреса.
мониторинга
Не постоји хазардна и
прогнозна карта,не
постоји карта сеизмичког
зонирања градова и не
постоји геодинамични
мониторинг.

Не постоји хазардна и прогнозна
карта,не постоји карта сеизмичког
зонирања градова и не постоји
геодинамични мониторинг.Не постоји
особа оспособљена за рад са
документима.Основни степен
сеизменичности подручја (МСК-64) од 80
до 90

1.2 Постојање система за Постоји потенцијална
идентификацију, рану опасност од земљотреса.
најаву и
Не постоји систем за
обавештавање
идентификацију, рану
најаву и обавештавање
становништва и
информисање.

Не постоји систем за идентификацију,
рану најаву и обавештавање
становништва и информисање. Не
постоје особе оспособљене за руковање
системима.Не планира се њихова
изградња.

Услед слабо организоване
припремљености и организације помоћи
наносе се негативне последице на
психолошку снагу становништва да се
МАКСИМАЛНА 5 избори са ефектима елементарних
непогода и других несрећа. Спорадични
случајеви јавног насиља. ситне пљачке
и нереди. Проблеме решавају редовне
полицијске патроле.
Незнатан прекид у функционисању
јавног превоза од неколико сати.
Путеви су без оштећења, мањи број
препрека. Нема потребе за
рашчишћавањем путева осим у урбаном
насељу Свилајнац. Прекид снабдевања
МАКСИМАЛНА 5 струјом и енергентима до 1 дан. Прекид
рада комуналног система до 1 дан.
Постоји потреба за алтернативним
снабдевањем водом.
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1.3 Постојање система
мониторинга и
евиденције

Постоји потенцијална
опасност од земљотреса.
Не постоји евиденција за
системски мониторинг, не
постоји преглед са
повредивошћу објеката

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

Не постоји евиденција важних објеката
осетљивих на јаке потресе, не постоје
планови за мониторинг, не постоје
планови за предузимање мера за
заштиту становништва и добара, не
постоје планови за реаговање у случају
јаких потреса, не постоје особе обучене
и оспособљене за вршење мониторинга

1.4 Густина насељености Просечна густина
Урбана насеља са густином насељености
и величина
насељености Општине
од 500 до 1000 становника по
животињског фонда (53) показује да постоји квадратном километру. Неурбано насеље
могућност угрожавања
са густином насељености од 200 до 300
локалног становништва, становника по квадратном километру
као и сточног фонда (100- Укупно 700-900 грла сточног фонда по
250грла) од земљотреса у km2
лакшем и средњем облику
с обзиром на
полуурбаност..
1.5 Могућност
Постоји могућност
Истовремено уз земљотрес настајање
генерисања других
генерисања заразних
опасности од појединачних случајева
опасности
болести,
заразних болести људи и животиња.

Очекивана дејства земљотреса на
територији Општине: 3% (800 објеката)
порушених објеката, од 15% до 20%
тежа оштећења на објектима, и испод
10% лака оштећења на објектима.
Оштећено до 25% имовине грађана и
МАКСИМАЛНА 5
привреде, нема нарушавања
безбедности објеката, потребне мање
интервенције, испуцали зидови на
местима Процена штете је да њен износ
прелази 5% националног дохотка
оствареног на територији Општине.
Нарушени услови за живот у смислу
енергената до 1 дан, нарушено
снадбевање храном и водом до 1 дан.
Нема примера срушених или оштећених
ВЕЛИКА
стамбених објеката. Нема потребе за
4
евакуацијом. 1-2 погинула и/или
нестала човека. Лакше повређених од
11 до 20, тешко повређених до 10.

МИНИМАЛНА
1

До 5% угинулих животиња једне врсте
услед повреда и нарочито опасних
заразних болести, до 20% лакше
повређених животиња или до 5%
оболелих животиња од нарочито
опасних заразних болести у једној
епизоотиолошкој јединици. Због
постојања лакших повреда код мањег
броја људи, неопходно је коришћење
лекова и материјалних здравствених
средстава. Нема потребе за болничким
збрињавањем
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Прилог Н
Образац В/С-ПР-2
ПРОЦЕНА РИЗИКА
Критичност

Последице

Ниво ризика

Категорија
ризика

Прихватљив
ост

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5

У1 - 1

2

2

2

4

2

4

2

ПРИХВАТЉИВ

-

5

У1 - 1

2

2

1

4

1

2

1

ПРИХВАТЉИВ

-

5

У1 - 1

3

1

3

5

2

2

1

ПРИХВАТЉИВ

-

Мере за
третман
ризика

Штета

1.3

Вероватноћ
а

1.2

Постојање докумената
планског мониторинга
Постојање система за
идентификацију, рану
најаву и обавештавање
Постојање система
мониторинга и евиденције

Повредивос
т
(рањивост)

1.1.

Учесталост
(У1 или У2)

1
2
1. РИЗИЦИ ОД ЗЕМЉОТРЕСА

Табела Н.1 - Процена ризика

Величина
опасности

У овом прилогу дат је образац за процену ризика.

ЗАХТЕВИ ЗА ПРОЦЕНУ РИЗИКА

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

1.4

Густина насељености и
величина животињског
фонда

4

У1 - 1

2

2

3

4

2

4

1

ПРИХВАТЉИВ

-

1.5

Могућност генерисања
других опасности

1

У1 - 1

2

2

2

4

2

4

2

ПРИХВАТЉИВ

-
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Прилог М
Образац В/С-ПР-1
Идентификација потенцијалних опасности
У овом прилогу дат је образац за идентификацију и прелиминарну анализу потенцијалних опасности.
Табела М.1 — Идентификација и прелиминарна анализа потенцијалних опасности
Конкретан опис потенцијалне
опасности у односу на затечено
ЗАХТЕВИ ЗА ПРОЦЕНУ
Да ли постоји потенцијална опасност
стање, а према процењеној
РИЗИКА
величини потенцијалне
опасности
1
2
3
4
2.
ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОПАСНОСТИ ОД ОДРОНА, КЛИЗИШТА И ЕРОЗИЈЕ (ПН-2)
2.1
Параметри и
Постоји потенцијална опасност. Појава
Клизиште умирено, кретање
карактер одрона, клизишта угрожава комуникације.
терена умерено брзо, просечна
клизишта и
Појачана активност клизишта приликом запремина клизајуће масе 5.000ерозивног
већих временских услова, тј. великих
100.000 м3, просечна површина
подручја
количина падавина, најчешће у пролеће клизног тела 1.000-10.000 m2,
и јесен. Међутим, активност највише
Дубина клизишта од 6-10 m ,
зависи од састава тла. На клизишта у
клизиште има тенденцију
знатној мери и утиче и режим подземних успоравања.
вода, који чак и на равним површинама
може да изазове пуцање зидова објеката
због слегања ''сецовања'' површинског
слоја.. Уклањање (сеча) ветрозаштитних
шумских појаса којих је у раније време
било више директно доприноси
убрзанијој ерозији тла.
2.2
Површина и
Клизиштима су углавном угрожени
Терен је пошумљен преко 25карактеристике
путеви, неколико стамбених објеката, а
50% површине, састав тла је
угроженог
највише пољопривредних површина, у
преко 50% од кречњачких стена
подручја
просеку 5-10 хектара по активном
и растреситог тла а испод 50 %
клизишту на територији општине
од тврдих стена, терен је
Свилајнац.
испресецан подземним и

Величина
потенцијалне
опасности

Могуће последице по штићене
вредности

5

6

СРЕДЊА
3

СРЕДЊА
3

Поремећај инфраструктурних
објеката, највише путева. Долази до
прекида саобраћајних трака,
деформације планума пута,
затрпавање објеката за
одводњавање пута, добијање
каскадне денивелације пута,
спуштање нивелете пута.

Еколошки трошкови су редовни или
их нема.Нема великог уништавања
шумске вегетације на угроженом
подручју при одрону, ерозији и
клизишту.
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2.3

2.4

2.5

Густина
насељености

Просечна густина насељености на
директно угроженом подручју општине
(107) показује да постоји могућност
угрожавања локалног становништва.
Сточни фонд је на угроженом подручју
занемарљив.
Густина
Клизиштем је угрожено пар
инфраструктурних домаћинстава. Не постоје велики и
и привредних
крупни привредни објекти на угроженом
објеката
подручју.

Могућност
генерисања
других опасности

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

надземним воденим токовима,
грађевински радови се изводе
контролисано и у складу са
стандардима и прописима у
средњој мери.
Клизиштем може да буде
угрожено испод 1 % насеља
и/или испод 5% становништва.

Угрожено око 50% важних
инфраструктурних објеката,
углавном путева. Знатно
нарушавање нормалног
функционисања саобраћаја и
снабдевања, пре санације
последица клизишта.
Постоји потенцијална опасност да уз
Истовремено уз одрон, клизишта
поплаве буду генерисане друге
и ерозије настајање опасности
опасности, првенствено појединачна
од; поплава мањег обима,
обољења од заразних болести. Могуће је епидемија и епизоотија мањег
изливање канализације (из септичких
обима (заразних болести за
јама) и загађивање-контаминација
људе и животиње), биљних
изворишта воде и настанак заразних
заразних болести
болести.

МИНИМАЛНА
1

МАЛА
2

МАЛА
2

Веома слабо нарушени услови за
нормалан живот, осим прекида
саобраћаја. Поремећаји се нису
осетили код већине становништва.
Нема погинулих и несталих, лакше и
теже повређених људи.
Оштећено око 25% имовине грађана
и привреде, нема нарушавања
безбедности објеката, потребне
мање интервенције, испуцали
зидови на местима.
Минимална потреба за утрошком
лекова и медицинских средстава,
нема потребе за болничким
збрињавањем. Озбиљна оштећења
на објектима за индивидуално
становање, са доспевањем
фекалних материја у животну
средину у великим количинама.
Могућност избијања заразних
болести на ширем подручју након
тога.
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Прилог Н
Процена ризика

2.2
2.3

2.4

2.5

Густина инфраструктурних и
привредних објеката

Могућност генерисања других
опасности

Штета

Критичност

Последице

Ниво ризика

Категорија
ризика

Прихватљи-вост

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3

2

3

3

2

2

2

3

1

1

1

1

2

1

2

3

2

2

2

2

2

2

Мере за
третман ризика

Вероватноћа

2
3
РИЗИЦИ ОД ОДРОНА, КЛИЗИШТА И ЕРОЗИЈА
Параметри и карактер одрона,
3
клизишта и ерозивног подручја
Површина и карактеристике угроженог
3
подручја
Густина насељености
1

Повредивост
(рањивост)

1
2.
2.1

Образац В/С-ПР-2

Учесталост (У1
или У2)

ЗАХТЕВИ ЗА ПРОЦЕНУ РИЗИКА

У овом прилогу дат је образац за процену ризика.

Величина
опасности

Табела Н.1 — Процена ризика
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Прилог М Образац В/С-ПР-1
Идентификација потенцијалних опасности
У овом прилогу дат је образац за идентификацију и прелиминарну анализу потенцијалних опасности.
Табела М.1 — Идентификација и прелиминарна анализа потенцијалних опасности
ЗАХТЕВИ ЗА ПРОЦЕНУ
РИЗИКА
1
3.
3.1

Да ли постоји
потенцијална опасност

Конкретан опис потенцијалне опасности у односу на
Величина
затечено стање, а према процењеној величини
потенци-јалне
потенцијалне опасности
опасности

2
3
4
ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОПАСНОСТИ ОД ПОПЛАВА (ПН-3)
Карактеристике
Oбилне падавине. Средње брз настанак поплава.
поплаве
Поплава коју одликују мале брзине и дубине до
30цм, дужина трајања до 10 дана. Период појаве
ДА
(пролеће и јесен). Нема рушења и преливања
насипа. Присутност подземних вода (до 20cm).
Настанак поплаве у року од 3 дана.

5

МАЛА
2

Могуће последице по штићене
вредности
6
Потенцијално угрожено око 100
стамбених објеката у МЗ Роћевац,
МЗ Ћуринац, МЗ Дубница, МЗ
Тропоње, МЗ Гложане и МЗ
Луковица. Угрожено 437 ha
обрадивог пољопривредног
земљишта.

109 Број 13 – Свилајнац 25. децембар 2014

3.2

Изграђеност система
заштите од поплаве

ДА

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

Правно нормативна регулатива израђена. Заштитни
систем (насип) израђен. Постоји систем ране најаве.
Имају делимично организоване снаге за заштиту од
поплава 60% од потребног. Постоји организација
субјеката за реаговање у случају поплава (70%).
Има опрема и средства за заштиту од поплава
(60%) од потребног. Спроводе се превентивне мере
заштите од поплава. Сектор М.6. “СвилајнацДеспотовац-Јагодина“, деоница М.6.1.1. леви насип
уз Булињак кроз Кушиљево, са регулисаним
коритом Бељаве и деоница М.6.1.2., десни насип уз
Велику Мораву код ТЕ „Морава“, од ушћа Булињака
до ушћа Ресаве, чине затворену касету „Кушиљево“,
М6.1.3, десни насип уз Велику Мораву код
ТЕ“Морава“, затворена касета, деоница М.6.1.4.
лева обала регулисаног корита Ресаве кроз
Свилајнац, М.6.1.5 и леви насип уз Ресаву узводно
од моста у Свилајнцу до Грабовачког потока
,деоница М.6.1.6. ,десна обала регулисаног корита
Ресаве кроз Свилајнац и деоница М.6.1.7, десни
насип уз Ресаву од моста у Свилајнцу до ушћа
потока Бук, М.6.1.8 леви насип уз Ресаву, од ушћа
Роћевачког потока до ушћа Купиновачког потока,
М.6.1.9, десни насип уз Ресаву ушћа Роћевачког
потока до ушћа Купиновачког потока.

Могућ кратак прекид саобраћаја на
делу локалног пута према МЗ
Суботица и МЗ Роанда због
изливања реке Ресаве.

МАЛА
2
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3.3

3.4

Густина насељености
и величина
животињског фонда,
количина културних и
материјалних добара

Могућност
генерисања других
опасности

ДА

ДА

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

Неурбано насеље са густином насељености од 100
становника по квадратном километру. Изграђеност
инфраструктуре (саобраћај, телекомуникације,
водовод и др.). Постојање обрадивих
пољопривредних површина, коришћених за
производњу усева. Изграђеност фарми за узгој
животињског фонда капацитета 1000-3000 јединки.

Од Велике Мораве угрозено око
1300ха обрадивог земљишта у МЗ
Војска, МЗ Радошин, МЗ Гложане,
МЗ Црквенац. Од Ресаве угрозено
обрадивог земљишта у МЗ Седларе
60ha, МЗ Грабовац 190ha, МЗ
Тропоње 15ha, МЗ Бобово 82ha, МЗ
Луковица 30ha, МЗ Суботица 60ha.

МАЛА
2

Истовремено уз поплаву настајање опасности,
настајање хемијског удеса на мањим постројењима
са опасним материјама.

Нема срушених или оштећених
стамбених објеката. Нема потребе
за евакуацијом.

МАЛА
2

Прилог Н
Процена ризика
У овом прилогу дат је образац за процену ризика.

Густина насељености и величина
животињског фонда, количина културних и

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4

2

2

4

2

4

2

прихватљив

4

2

2

4

2

4

2

прихватљив

3

2

2

4

2

3

2

прихватљив

У-2
(2)
У-2
(2)
У-2
(2)

Мере за
третман
ризика

3.3

Прихватљивост

2

Категорија
ризика

Изграђеност система заштите од поплаве

Ниво ризика

3.2

Последице

3

Критичност

Карактеристике поплаве

Штета

3.1

Вероватноћа

3

1
3.

Повредивост
(рањивост)

2
РИЗИЦИ ОД ПОПЛАВА

ЗАХТЕВИ ЗА ПРОЦЕНУ РИЗИКА

Образац В/С-ПР-2

Учесталост (У1
или У2)

Величина
опасности

Табела Н.1 — Процена ризика
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материјалних добара
3.4

Могућност генерисања других опасности

2

У-2
(2)

3

1

1

5

2

4

2

прихватљив

Прилог М Образац В/С-ПР-1
Идентификација потенцијалних опасности
У овом прилогу дат је образац за идентификацију и прелиминарну анализу потенцијалних опасности.
Табела М.1 — Идентификација и прелиминарна анализа потенцијалних опасности

ЗАХТЕВИ ЗА ПРОЦЕНУ РИЗИКА

4.
4.1

Да ли постоји потенцијална
опасност

ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОПАСНОСТИ ОД ОЛУЈНИХ ВЕТРОВА (ПН-4)
Карактеристике подручја Да, постоји средња опасност
од појаве олујних ветрова (3).
На подручју општине
Свилајнац у току пролећа и
лета дувају ветрови
различитог порекла, а
најзначајнији су врло јаки
ветрови и олујни ветрови из
правца северозапада
(Младеновац, См.Паланка,
Велика Плана, Жабари). Јужни
и југоисточни правци ветрова
су ређи. У току јесени и зиме
карактеристичан ветар је
"Кошава", из југоисточног
правца. Није јаког интезитета

Конкретан опис потенцијалне
опасности у односу на затечено
стање, а према процењеној
величини потенцијалне
опасности

На воћкма може изазвати
искривљеност стабала у
супротном смеру од дувања ових
ветрова и доноси ведро време.
Ружа ветрова служи за
одређивање правца ветра,
односно са које стране света
ваздух струји и има 8 - 16
праваца. Такође постоји и
Вилдов ветроказ, који који се
поставља на 6 - 12m висине.

Величина потенцијалне
опасности

Могуће последице по
штићене вредности

Величина потенцијалне
опасности, анализирајући
период, уназад 20 година је
средња, са нумерацијом броја
3.

Последице по штићене
вредности је
различита, тако да су
највећа оштећења на
повртарским
културама, око 30%, а
некад и више од
наведеног процента,
као и воћњаци и
виногради - некад у
већем, некад у мањем
проценту од
наведеног.
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4.2

Интензитет олујних
ветрова, правац и смер
струјања

4.3

Густина
инфраструктурних и
привредних објеката на
подручју

и не прави штете.
Постоји потенцијална опасност
на површини од 20 ха па до
250 ха у просеку, са
величином оштећења на
пољопривредним културама до
50 %.

Фабрички и други димњаци,
грађевински кранови и друге
дизалице,
електродистрибутивна
постројења и опрема,

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

С обзиром да код нас може бити
присутан антициклон, са
силазним вртложењем у смеру
казаљке на сату и различитог је
струјања, од хоризонталног,
карактеристичан за ветар,
различитог смера, који зависи
од температурне разлике и
притиска у атмосфери због
метеоролошких промена (висок
и низак ваздушни притисак у
тропосфери, као и главног
параметра-различите
температуре изнад земљишта до
8 m и изнад 8m, па све до 4 km
висине. Оптерећење ветром
делује усправно и тангенцијално
на површину конструкција и
исказује се KN/m2-килоњутнима
по метру квадратном
квадратном или КP/m2килопондима по метру
квадратном, те на нашем
подручју врло ретко може
довести до превртања возила,
грађевинских машина и
оштећења неких
инфраструктурних објеката.

Величина потенцијалне
опасности је различита из
године у годину, али у просеку
износи до 50%. Брзина
ветрова мери се помоћу
анемометра и најјача је око
поднева, а најмања ноћу на
подручју општине Свилајнац.
Исказује се метрима у секунди
(м/с, км/час, чворовима и сл.).
Код нас је карактеристичан
врло јак ветар, јачине по
Бофоровој скали 7 степени, са
брзином 13,9-17,1m/s.
Присутан је и олујни ветар,
јачине по Бофоровој скали 8 и
брзином 17,2-20,7m/s, који
ломи гране на дрвећу, ходање
против ветра је немогуће и
може изазвати цепање и
одношење пластичне фолије
на пластеницима, полегање
стрних жита и слично,
подизање делова кровова на
кућама, а праћен градом и
пуцање стаклених плоча на
стакленицима и др.

Последице се огледају
у смањењу приноса до
50 % пољопривредних
култура. Квалитет је
лош преосталих
плодова, тако да нису
за тржиште или
постижу ниску цену,
кваре се и трајашност
је лоша, те нису за
чување, чак и у
контролисаним
условима.

Када је реч о објектима, највеће
штете су на пластеницима,
затим стакленицима и затим
кровној површини на објектима
подручја општине Свилајнац.

Величина критичних површина
на пољопривредним и кућним
објектима, може се рангирати
као средња (3).

Последице се огледају
у штетама, које
представљају замену
пластичних фолија на
пластеницима, делова
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индивидуалне пољопривредне
парцеле, изоловани привредни
објекти.

4.4

Могућност генерисања
других опасности

Уколико олуја буде праћена
градом, грмљавином и кишом
може изазвати чупање дрвећа
из земље и великих штета на
зградама и кућама,
уништавање пластеника и
стакленика, полегање усева,
првенствено стрних жита,
отпадања плодова код
пољопривредних култура и
др., прекида снабдевања
струјом, штета на кућним
апаратима и сл.

Потенцијална опасност од
генерисања других опасности
приликом града, зависна је од
године и не може се предвидети
на редован начин.

стакала на
стакленицима и замена
кровних површина на
становима, а цена
варира зависно од
јачине ветрова,
дужине дувања и
других параметара.
Величина потенцијалне
Могуће последице
опасности се одражава на
услед олујних ветрова
штете првенствено услед јаких се огледају у
ветрова на пољопривредним
изваљивању дрвећа,
културама од вода другог
штетама на објектима,
реда, које на ратарским,
изливања потока и
крмним и повртарским
губљење летине, чак и
усевима може бити и 100 %,
гушења (асвикције)
али генерално штете могу
кореновог система
бити до 50 %.
вишегодишњих
култура. Несагледивог
су карактера, а
оријентационо износе
и 50 %.
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Прилог Н
Процена ризика
У овом прилогу дат је образац за процену ризика.

4.2
4.3
4.4

Штета

Критичност

Последице

Ниво ризика

Категорија
ризика

Прихватљивост

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3

3

2

3

3

2

4

3

4

3

3

3

3

2

2

2

3

2

3

2

2

3

2

3

Мере за
третман
ризика

Вероватноћа

2
РИЗИЦИ ОД ОЛУЈНИХ ВЕТРОВА
Карактеристике подручја
Интензитет олујних ветрова,
правац и смер струјања
Густина инфраструктурних и
привредних
објеката
на
подручју
Могућност
генерисања
других опасности

Повредивост
(рањивост)

1
4.
4.1

Учесталост (У1
или У2)

ЗАХТЕВИ ЗА ПРОЦЕНУ РИЗИКА

Образац В/С-ПР-2

Величина
опасности

Табела Н.1 — Процена ризика

115 Број 13 – Свилајнац 25. децембар 2014

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

Прилог М Образац В/С-ПР-1
Идентификација потенцијалних опасности
У овом прилогу дат је образац за идентификацију и прелиминарну анализу потенцијалних опасности.
Табела М.1 — Идентификација и прелиминарна анализа потенцијалних опасности

ЗАХТЕВИ ЗА ПРОЦЕНУ
РИЗИКА

Да ли постоји потенцијална опасност

1
5.
5.1

2
3
ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОПАСНОСТИ ОД ГРАДА (ПН-5)
Карактеристике
Да, постоји средња опасност од појаве
појаве града
града (3). Град се појављује 3-5
годишње до 30 % територије
општине Свилајнац и проузрокује
оштећења и штете, углавном на
пољопривредним културама, ређе на
пластеницима у повртарској
производњи.

5.3

Карактеристике
Постоји потенцијална опасност на
градом оштећених површини од 20 ха па до 250 ха у
површина
просеку, са величином оштећења на

Конкретан опис потенцијалне
опасности у односу на затечено
стање, а према процењеној
величини потенцијалне опасности

Величина потенцијалне
опасности

Могуће последице по
штићене вредности

4

5

6

С обзиром да град пада редовно на
подручју општине Свилајнац
(градобитно подручје), потенцијална
опасност је да град пада по правилу
сваке године и то најчешће праћен
кишом, мада појединих година има и
појаве "сувог" града, што изазива
велике штете на пољопривредним
културама и у пластеничкој
производњи. Јачина појаве града је
до средња, обухватајући некад 30 %
и више пољопривредних површина,
падајући у просеку до 5 минута на
подручју општине Свилајнац.

Величина потенцијалне
опасности, анализирајући
период, уназад 20 година је
средња, са нумерацијом
броја 3.

На кукурузу је највећа могућа штета Величина потенцијалне
у фенофази метличења и свилања,
опасности је различита из
односно оплодње, код пшенице у
године у годину, али у

Последице по штићене
усеве је различита, тако
да су највећа оштећења
и штете на воћним
врстама и виновој лози,
до 50 %, што се односи
и на повртарске културе,
а некад и више од
наведеног процента док
су мање осетљиви
ратарски усеви, затим
крмни усеви, код којих
су штете мање, сем у
појединим фенофазама
када су штете сличне као
код воћака, винове лозе,
и повртарских биљака.
Последице се огледају у
смањењу приноса до
50% пољопривредних
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пољопривредним културама до 50 %.

5.3

5.4

Правци наиласка
градоопасних
облачних ћелија

Карактеристике
критичних
површина и
објеката

Правци наиласка јаких градоопасних
ћелија је најчешће северозападни
правац из Младеновца, Смедеревске
Паланке, Велике Плане, Жабара,
Породина, а настају и у Кушиљеву.
Много су ређи јужни и југоисточни
правци.

Потенцијална опасност постоји сваке
године, на критичним површинама под
воћкама, виновој лози, повртарским
биљкама, пластеницима, затим на
површинама под ратарским и на крају
крмним усевима.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

време млечне и воштане зрелости
зрна, када долази до избијања зрна,
ломљење класа и дела стабљике
испод класа, док код воћака и
винове лозе и поврћа оштећење
плодова или гроздова в. лозе са
штетама највећим у фенофази
сазревања, када принос цео може
бити компромитован, а најчешће
код нас у просеку 50 %.
Потенцијална опасност је средња
(3), а доста зависи од брањеног
подручја из северозападног правца
наиласка града, јер се тамо
формирају градоносни облаци,
сублимацијом водене паре у град
око честица гари, прашине и сл.

Када је реч о објектима, највеће
штете су на пластеницима, затим
стакленицима и затим кровној
површини на објектима подручја
општине Свилајнац.

просеку износи до 50 %
штета на пољопривредним
културама.

Величина потенцијалне
опасности зависи, осим
заштите од града из места
северозападног правца и
заштите на територији
општине Свилајнац на 10
противградних станица, где
је још могуће разбијање
градоносних облака
(кумулонимбуса) и
претварање у кишу и
суградицу, чиме могу да се
похвале наши противградни
стрелци.
Величина критичних
површина на
пољопривредним и кућним
објектима, може се
рангирати као средња (3).

култура, а изузетно и
100 % појединих година.
Квалитет је лош
преосталих плодова,
тако да нису за тржиште
или постижу ниску цену,
кваре се и трајашност је
лоша, те нису за чување,
чак и у контролисаним
условима.

Последице се огледају у
штетама, које
представљају замену
пластичних фолија на
пластеницима, делова
стакала на стакленицима
и замена кровних
површина на становима,
а цена варира зависно
од величине града
(грашка, лешника, ораха
или лоптастог и др.
облика и величине)
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5.5

Осетљивост
пољопривредних
култура на појаву
града, посебно у
одређеним фенофазама

На кукурузу је највећа могућа штета у
фенофази метличења и свилања,
односно оплодње, код пшенице у
време млечне и воштане зрелости
зрна, када долази до избијања зрна,
ломљење класа и дела стабљике
испод класа, код воћака и винове лозе
и поврћа оштећење плодова или
гроздова в. лозе са штетама највећим
у фенофази сазревања, када принос
може бити компромитован цео, а
најчешће код нас у просеку 50 %.
Осим тога на вишегодишњим
културама штете се огледају и у
следећим годинама, где може бити
смањено заметање плодова, сушења
гранчица, грана и ластара, па и
читавих чокота в. лозе и воћака, услед
смолоточине и напада неких
проузроковача болести, после
градобитине (бела трулеж, сива
плесан, монилија, сапрофити и др.
паразити. Такође, штете су највеће на
дувану у фази ницања (поници-младе
биљчице), погодово у интезивном
расту лишћа, када нема могућности за
регенерацију лишћа. Шећерна репа је
најосетљивија у фази клијања и
ницања и када су биљчице младе
(поници) када нема регенерације, док
када је формирано лишће, долази до
регенерације лишћа, уз нешто смањен
принос и знатно смањене дигестије.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

Количина производа
пољопривредних култура, може
бити уништена по критеријуму бр. 3
(средња-50 %), а изузетно и више.

Величина потенцијалне
опасности зависи од падања
града, у зависности од
фенофазе развоја
пољопривредних култура.

јачине града, дужине
падања града и других
параметара.
Последице појаве града:
смањен квантитет,
квалитет
пољопривредних
производа и трајашност
вишегодишњих засада и
култура (вишегодишњег
крмног биља).
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5.6

Постојање
активне заштите
од града

Постоји потенцијална опасност од
појаве града и активна заштита у
општини Свилајнац на 10
противградних станица, са укупно 10
противградних стрелаца и исто толико
помоћника.

С обзиром да су ракете скупе (око
300 евра), а свака противградна
станица мора бити снабдевена, тако
да у сваком моменту мора имати
најмање 7 противградних ракета,
што није случај до сада,
потенцијална опасност је средња (3)
и могућност заштите у оптималним
условима до 60 %.

Величина потенцијалне
опасности за појаву града у
претходним годинама, где је
варирање снабдевености
противградним ракетама до
5, износи до 50 %, а некад и
више, зависно од године и
појаве града у
најкритичнијим месецима јун и јул.

Могуће последице по
штићене усеве, зависе
од благовременог
јављања и рада
противградних стрелаца,
поред осталог (заштита у
местима северозападног
правца), благовремене
заштите, односно
благовременог
испуцававања ракета на
градоносне облаке и
износе до 50 %.

5.7

Могућност
генерисања
других опасности

Постоји могућност да услед прелета
авиона, из радарског центра се добије
обавештење да се не врши
противградна заштита, у ком случају
град може нанети велике штете, како
на пољопривредним културама,
објектима у пољопривреди и
домаћинствима. Могућ је и град са
олујним ветровима, који може нанети
велике штете изваљивањем дрвећа,
прекиду електроинсталација,
"подизању" кровова, саобраћајним
несрећама, а велике кише могу
изазвати плављење пољопривредних
површина од вода II реда и ометање
редовног саобраћаја. Уз то удари
грома при градобитини нису ретки,
правећи штете кућним уређајима и др.

Потенцијална опасност од
генерисања других опасности
приликом града, зависна је од
године и не може се предвидети на
редован начин и не зависи увек од
рада противградних стрелаца и
броја ракета, већ од врсте облака,
који се појављују и благовременог
обавештавања из Радарског центра.

Величина потенцијалне
опасности се одражава на
штете првенствено услед
поплава на пољопривредним
културама од вода другог
реда, које на ратарским,
крмним и повртарским
усевима може бити и 100 %,
али генерално штете могу
бити до 50 %.

Могуће последице услед
олујних ветрова се
огледају у изваљивању
дрвећа, штетама на
објектима, изливања
потока и губљење
летине, чак и гушења
(асвикције) кореновог
система вишегодишњих
култура. Несагледивог су
карактера, а
оријентационо износе и
50 %.
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Прилог Н
Процена ризика
У овом прилогу дат је образац за процену ризика.

Последице

Ниво ризика

Категорија
ризика

Прихватљи-вост

Мере за третман
ризика

Критичност

5.6
5.7

Штета

5.5

Вероватноћа

5.1
5.3
5.3
5.4

2
РИЗИЦИ ОД ГРАДА
Карактеристике појаве града
Карактеристике градом оштећених површина
Правци наиласка градоопасних облачних ћелија
Карактеристике критичних површина и објеката
Осетљивост пољопривредних култура на појаву града,
посебно у одређеним фено-фазама
Постојање активне заштите од града
Могућност генерисања других опасности

Повредивост
(рањивост)

1
5.

Учесталост (У1
или У2)

ЗАХТЕВИ ЗА ПРОЦЕНУ РИЗИКА

Образац В/С-ПР-2

Величина
опасности

Табела Н.1 — Процена ризика

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3
3
3
3

У1-3
У1-3
У2-3
У2-3

3
3
3
3

3
3
3
3

3
3
3
3

3
3
3
3

3
3
3
3

3
3
3
3

3
3
3
3

3
3
3
3

3
3
3
3

3

У2-3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
3

У2-3
У1-3

3
2

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

Прилог М Образац В/С-ПР-1
Идентификација потенцијалних опасности
У овом прилогу дат је образац за идентификацију и прелиминарну анализу потенцијалних опасности.
Табела М.1 — Идентификација и прелиминарна анализа потенцијалних опасности
Да ли постоји
Конкретан опис потенцијалне опасности у
Величина
ЗАХТЕВИ ЗА ПРОЦЕНУ
Могуће последице по штићене вредности
потенцијална
односу на затечено стање, а према
потенцијалне
РИЗИКА
опасност
процењеној величини потенцијалне опасности
опасности
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1
6.
6.1
6.2

6.3

6.4
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2
3
4
ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОПАСНОСТИ ОД СНЕЖНИХ МЕЂАВА, НАНОСА И ПОЛЕДИЦЕ (ПН-6)
Град и сеоске месне заједнице,
Подручја на којима се
Да
индустрија,грађевинска постројења и опрема,
појављује опасности
инфраструктура и копнени саобраћај.
Време појављивања и
Снежне мећаве,наноси:децембарДа
време трајања
фебруар,поледица:новембар-март време
опасности
трајања неколико сати до1 дан
Мање отежан рад електропривредног
система,мање отежано снабдевање
Активности угрожене
становништва основним животним
Да
појавом опасности
намирницама,мање отежано кретање
становништва ,мање отежано функционисање
хитних служби...
Истовремено уз снежне падавине,наносе и
поледицу настајање опасности од: техничкоМогућност генерисања
Да
других опасности
технолошког удеса у транспорту опасних
материја

5

6

СРЕДЊА
3
СРЕДЊА
3

МАЛА
2

Посебно су угрожена села на већој
надморској висини, Бресје, Радошин, Војска,
Мачевац, Дубница и Роанда.
Евентуална дуготрајна снежна мећава може
изазвати поремећај рада електропривредног
система,.служби одржавања путева...
Могуће краткотрајно отежано обављање
копненог саобраћаја на неким деоницама
путне мреже у Општини Свилајнац

Поледица на брдовитом терену
Бобова,Дубнице,Војске,Радошина,Врлана
знатно повећава вероватноћу удеса.

МАЛА
2

Прилог Н
Процена ризика

Критичност

Последице

Ниво ризика

Категорија
ризика

Прихватљи-вост

5

6

7

8

9

10

11

12

3

2

2

3

2

4

2

прихватљив

Мере за третман
ризика

Штета

2
3
4
РИЗИЦИ ОД ЗЕМЉОТРЕСА
РИЗИЦИ ОД СНЕЖНИХ МЕЋАВА, НАНОСА И ПОЛЕДИЦЕ
Подручја на којима се појављује
2
У-2

Вероватноћа

1
1.
6.
6.1

Образац В/С-ПР-2

Повредивост
(рањивост)

ЗАХТЕВИ ЗА ПРОЦЕНУ РИЗИКА

Учесталост (У1
или У2)

У овом прилогу дат је образац за процену ризика.

Величина
опасности

Табела Н.1 — Процена ризика
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6.2
6.3
6.4

опасности
Време појављивања и време трајања
опасности
Активности угрожене појавом опасности
Могућност генерисања других опасности
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3

У-2

3

2

2

4

2

4

2

прихватљив

2
2

У-2
У-2

3
2

2
1

2
1

4
4

2
2

3
4

2
2

прихватљив
прихватљив

Прилог М Образац В/С-ПР-1
Идентификација потенцијалних опасности
У овом прилогу дат је образац за идентификацију и прелиминарну анализу потенцијалних опасности.
Табела М.1 — Идентификација и прелиминарна анализа потенцијалних опасности
Конкретан опис потенцијалне опасности
Величина
ЗАХТЕВИ ЗА ПРОЦЕНУ
Да ли постоји
у односу на затечено стање, а према
потенцијалне
процењеној величини потенцијалне
РИЗИКА
потенцијална опасност
опасности
опасности
1
2
3
4
5
7.
ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОПАСНОСТИ ОД СУША (ПН-7)
7.1
Класификација
Да, постоји потенцијална Да, постоји потенцијална опасност, због Величина
јачине суше помоћу
опасност, због глобалне
глобалне промене климе. Обухваћене су потенцијалне
СПИ* и могући
промене климе. Велике
све пољопривредне културе на подручју опасности од суше
утицаји
штете у пољопривреди,
општине Свилајнац. Изостанак падавина може се третирати
по рангу -4, јер нема
је највећи у јуну и јулу месецу, као
као велика,
падавина током
најкритичнијим месецима, узимајући у
узимајући у обзир
вегетације, нарочито
обзир критичне фенофазе биљака.
јачину суше и
летњих месеци.
перманентну
учесталост
последњих година.
7.2
Време појаве и
Да, постоји потенцијална Да, постоји потенцијална опасност, због Појава суше
трајања опасности
опасност, због глобалне
глобалне промене климе. Суша се
почиње, најчешће
промене климе. Велике
појављује током целог вегетационог
од априла па до
штете у пољопривреди,
периода, са великим штетама у
октобра месеца
по рангу -5, јер нема
пољопривреди, по рангу -5, јер нема
или 7 месеци, са
падавина током
падавина током, нарочито летњих
најкритичнијим
вегетације, нарочито
месеци (јуни и јули), као најкритичнијим месецима, јуна и

Могуће последице по штићене
вредности
6
Могуће последице од појаве суше
су умањење приноса до 50 %, слаб
квалитет примарних
пољопривредних производа.
У појединим годинама смањење
приноса може бити такво да се
суша проглашава елементарном
непогодом на територији
републике Србије.
Појава суше почиње, најчешће од
априла па до октобра месеца или 7
месеци, са најкритичнијим
месецима од јуна до августа, на
подручју општине Свилајнац, с тим
да је најкритичније у мају и јуну
месецу, када су већина
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летњих месеци (јуни и
јули)

месецима.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

7.3

Површина и
карактеристике
угроженог подручја

Да, постоји потенцијална
опасност, због глобалне
промене климе.
Захваћено подручје на
подручју општине
Свилајнац износи 22.970
ха или 75-100 % и
смањење приноса у
пољопривреди 25 - 50 %.

Површина угроженог подручја од суше
је 22.970 ха на подручју општине
Свилајнац. Штете на пољопривреним
културама износе од 75-100 %, са
посредним штетама на сточарство, јер
нема довољно хране за домаће
животиње, услед изостанка или
смањења приноса. Код воћака и
следеће године биће умањен принос,
због слабе диференцијације цветних
пупољака и смањеног прираста.

7.4

Могућности
наводњавања
(расположивост воде
за наводњавање)

Да, постоји потенцијална
опасност, због глобалне
промене климе.
Приступачно је мање од
25 % расположиве воде,
присутно је екстремно
смањење приноса у
појединим годинама.
Постоји могућност
наводњававања ,
колективно,
прилагођавањем система
за одводњавање на 2.900
ха, са изградњом
изворишта и чишћење
канала за одводњавање
на комасираном подручју
и наводњавање
индивидуалним
системима, на
некомасираном подручју,

Увођење колективних (комасирано
подручје), покретних система за
наводњавање на комасираном подручју,
евентуално индивидуалних система за
наводњавање, у воћњацима,
виноградима и повртњацима,
укључујући и пластенике и коришћење
воде за наводњавање пољопривредних
култура, уз изградњу хидраната:
Уколико дође до регулисања тржишта
откупа пољопривредних производа и
јасно опредељење пољопривредних
произвођача за гајење одређених
култура, могућа је изградња
колективних система за наводњавање у
којима ће учешће у одржавању имати
пољопривредни произвођачи. У
противном, пољопривредни
произвођачи биће усмерени на
изградњи индивидуалних система за
наводњавање, али то је доста скупа

августа, на
подручју општине
Свилајнац.
Површина
угроженог
подручја од суше
је 22.970 ха на
подручју општине
Свилајнац,
укључујући
ратарске, крмне,
повртарске
културе, воћњаке
и винограде на
подручју општине
Свилајнац.
Расположивост
воде за
наводњавање је
задовољавајућа,
уз копање
артерских или
бушених бунара и
инсталацијом
линеарног система
за наводњавање
(покретни систем)
на комасираном
подручју и
покретних система
на некомасираном
подручју,
укључујући
наводњавање "кап
по кап" у
воћњацима,
виноградима и

пољопривредних култура у
критичним фенофазама.
Површина угроженог подручја од
суше је 22.970 ха на подручју
општине Свилајнац, укључујући
ратарске, крмне, повртарске
културе, воћњаке и винограде на
подручју општине Свилајнац, са
последицама умањења приноса (до
50%) и квалитета примарних
пољопривредних производа.

Последице суше могу бити велике,
до 50 %, изузетно и до 100 % у
појединим годинама, уколико се не
врши наводњавање по критичним
фенофазама. Расположивост воде
за наводњавање је
задовољавајућа, уз копање
артерских или бушених бунара и
инсталацијом линеарног система
за наводњавање (покретни систем)
на комасираном подручју и
покретних система на
некомасираном подручју,
укључујући наводњавање "кап по
кап" у воћњацима, виноградима,
повртњацима и пластеничкој
производњи.
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уз изградњу хидраната.

7.5

Могућност
генерисања других
опасности

Да, постоји потенцијална
опасност, због глобалне
промене климе.
Истовремено од суше
постоји опасност од
мањих пожара.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

инвестиција, уколико се користи дизел
гориво за покретање мотора, односно
пумпи, што наводи на неопходност
еликтрификације парцела. Регулација
водотокова и поправка насипа је
првенствено неопходан услов за
наводњавање пољопривредних култура.
Постоји опасност од мањих пожара,
услед појаве суше, али већа је од
спаљивања жетвених остатака,
потпомогнутим сушом.

повртњацима.

Постоји опасност
од мањих пожара,
услед појаве суше,
али већа је од
спаљивања
жетвених
остатака,
потпомогнутим
сушом.

Последице суше могу бити и појава
пожара, услед самозапаљивања уз
додатне факторе, данца флаша,
паљење стрњика и преношење на
друге усеве и шуме.

Прилог Н
Процена ризика
У овом прилогу дат је образац за процену ризика.

Критичност

Последице

Ниво ризика

Категорија
ризика

Прихватљивост

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4

У2-4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

У2-5

5

5

5

5

5

5

5

5

Мере за
третман ризика

Штета

7.2

Вероватноћа

7.1

2
РИЗИЦИ ОД СУША
Класификација јачине суше помоћу СПИ* и
могући утицаји
Време појаве и трајања опасности

Повредивост
(рањивост)

1
7.

Учесталост (У1
или У2)

ЗАХТЕВИ ЗА ПРОЦЕНУ РИЗИКА

Образац В/С-ПР-2

Величина
опасности

Табела Н.1 — Процена ризика
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7.3
7.4
7.5

Површина и карактеристике угроженог
подручја
Могућности наводњавања
(расположивост воде за наводњавање)
Могућност генерисања других опасности
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4

У2-4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

У2-5

5

5

5

5

5

5

5

5

2

У1-2

2

2

2

2

2

2

2

2

Пилог М Образац В/С-ПР-1
Идентификација потенцијалних опасности
У овом прилогу дат је образац за идентификацију и прелиминарну анализу потенцијалних опасности.
Табела М.1 — Идентификација и прелиминарна анализа потенцијалних опасности
Конкретан опис потенцијалне опасности у
односу на затечено стање, а према
Да ли постоји потенцијална
ЗАХТЕВИ ЗА ПРОЦЕНУ РИЗИКА
опасност
процењеној величини потенцијалне
опасности
1
2
3
4
8.
ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОПАСНОСТИ ОД ЕПИДЕМИЈА (ПН-8)
8.1 Угроженост подручја
Потенцијална опасност
Због контроле система централног
епидемијама насталим
постоји првенствено у
водоснабдевања, контроле микробиолошке
без повезаности са
насељима без централног
исправности намирница, обухвата обавезне
другим појавама
водоснабдевања и
имунизације преко 95%, могућност настанка
канализације, за време већих епидемије је минимална. Овоме доприносе
прослава (нарочито лети) и у и разуђеност општине и мала густина
сезони капљичних инфекција насељености. Ни у насељима где нема
(грип).
централног водоснабдевања до сада нису
забележене епидемије већих размера, тако
да нема основа да се очекују ни убудуће,
иако потенцијална опасност постоји.

Величина
потенцијалне
опасности

Могуће последице по
штићене вредности

5

6

МИНИМАЛНА
1

Минимално нарушавање
нормалног живота без
последица за већину
становништва. Већа
економска штета се очекује
због одсуства са посла у
случају епидемије грипа.
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8.2

8.3

8.4

Типови епидемија 
капљично- респираторне

Типови епидемија 
хидричне

Типови епидемија 
алиментарне

Потенцијална опасност
постоји нарочито у зимским
месецима. Од епидемија овог
типа, највероватније су
епидемије грипа и грипу
сличних стања. Епидемија
туберкулозе је мало
вероватна због редовне
вакцинације, али постоји
нарочито код особа рођених
у западноевропским
државама.

Потенцијална опасност
постоји током целе године у
насељима без централног
водоснабдевања и
канализације. У насељима са
централним
водоснабдевањем епидемија
је могућа само услед
пропуста у контроли свих
параметара снабдевања
водом.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

Ове епидемије се јављају сезонски, у
периоду јесен-зима. Шире се брзо и имају
велики морбидитет, а мали морталитет.
Критична места су просторије са густим
смештајем: школе, вртићи исл. Епидемији
доприноси и то што се становништво наше
општине недовољно одазива на
вакцинацију против грипа. Од
туберкулозе,највећа опасност прети деци
рођеној у иностранству јер се у неким
државама не врши вакцинација од ове
болести.

Овим епидемијама погудују веће падавине
када долази до мешања површинских вода
са водом за пиће у сеоским бунарима, као и
период суше када се водом за пиће
становништво снабдева из недовољно
поузданих извора. Повећана свест
становништва која се огледа у
микробиолошкој контроли својих бунара,
као и употреба куповне флаширане воде у
критичним периодима, довела је до тога да
епидемије већих размера овог типа нису
забележене у нашој општини и поред тога
што је централним водоснабдевањем
обухваћен мали број домаћинстава, а
одговарајућом канализацијом још и мањи.
Потенцијална опасност је
Овим епидемијама погодује повишена
присутна у угоститељским
температура (лето). Највећу опасност
објектима и другим објектима представљају прославе на којима је
где се припрема већа
присутан већи број особа, уз пропусте у
количина хране.
контроли квалитета , складиштења и
припреме намирница у складу са законским
одредбама. И поред израженог обичаја за

СРЕДЊА
3

МАЛА
2

МАЛА

Карактеристика ових
епидемија је велики број
оболелих, али су последице
углавном благе. У
економском смислу, умерене
штете могу да претрпе
предузећа због одсуства
радника са посла, а шира
заједница због повећане
употребе лекова.

У случају појаве озбиљнијих
болести које се преносе овим
начином (колера, трбушни
тифус, заразна жутица),
последице по оболеле могу
бити значајне, оштећења
здравља трајна и лечење
дуготрајно и скупо. Остале
болести из ове групе
преноса не остављају трајне
последице. Због разуђености
се не очекује већи број
оболелих, изузев ако извор
епидемије буде у систему
централног водоснабдевања.
Ове епидемије настају нагло,
али трају кратко.
Висок је морбидитет, али су
последице релативно благе и
не остављају на
становништву трајне
последице.
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8.5

8.6

8.7

Типови епидемија
контактне

Санитарно-хигијенско
стање објеката и
инфраструктурних
инсталација

Здравствени и други
капацитети у функцији
збрињавања, смештаја,
транспорта и друго

Могуће су у домаћинствима
са лошим хигијенским
условима и ниским степеном
здравствене свести. Могуће
су и у условима колективног
смештаја (школе вртићи,
старачки домови).
Потенцијална опасност код
централног водоснабдевања
постоји због дотрајалости
инсталације што резултира
честим пуцањем цеви и
нестанком воде за извесно
време. Због настанка
подпритиска у цевима, може
да дође до усисавања
спољашњег садржаја и
загађења воде за пиће.
Опасност увек постоји и код
индивидуалних објеката за
водоснабдевање.

С обзиром на предвиђену
минималну и малу опасност
од епидемија, капацитети
збрињавања и смештаја су
довољни.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

организовање оваквих прослава у приватној
режији, у нашој општини нису забележени
случајеви масовних епидемија овог типа.
Теку споро, лако се контролишу и сузбијају,
мада епидемија може тињати дуго. Редовни
надзор над познатим клицоношама и
подизање здравствено-хигијенске свести је
најважнији облик сузбијања ових болести.
Санитарно-хигијенско стање објеката и
инфраструктуре је добро. Врше се редовни
санитарни надзори и контроле објеката и
инфраструктуре и правовремено се
отклањају недостаци и кварови. Доброј
епидемиолошкој ситуацији доприноси и
организовано уклањање комуналног отпада,
како у граду тако и по селима, на депонију
изграђену по стандардима која се чак
налази и на територији изван наше
општине. Главну опасност, што се тиче
објеката, представљају индивидуални
објекти за снабдевање водом, али је свест
становништва на завидном нивоу и велики
број људи самоиницијативно врши контролу
у ЗЗЗЈ Ћуприја.
У Дому здравља и стационару може да се
збрине минимум 90% оболелих. Помоћ у
смештају може бити потребна у случају
масовне епидемије грипа са плућним
компликацијама и хидричне епидемије
преко централног водоснабдевања. У
кадровском делу неопходна је помоћ
специјализоване лабораторије ЗЗЗЈ Ћуприја
и инфектолога из медицинског центра у
Ћуприји јер наш Дом здравља нема тај

2

МАЛА
2

Мали је број оболелих, па су
и економске и друге
последице по становништво
минималне.

Због редовне санитарнохигијенске контроле не
очекују се значајне
последице по здравље нити
значајно нарушавање
животних услова.
МАЛА
2

МАЛА
2

Само
у
случају
већих
капљичних
и
хидричних
епидемија може доћи до
значајног
нарушавања
животних
услова
са
значајним
повећањем
утрошка лекова и броја
болничких дана.
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8.8

Могућност генерисања
других опасности

Не постоји могућност да
због епидемије настану друге
опасности,
али
друге
опасности често доприносе
настанку епидемија.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

профил специјалиста.
Друга опасна стања могу да буду узрочник
настанка епидемије. Нпр: рат, земљотрес,
поплаве, суше. Таква стања захтевају
максимално ангажовање свих расположивих
капацитета за борбу против епидемија.

На територији наше општине
било је и поплава и суша,
био је и рат, али ништа од
тога није довело до неке
значајне епидемије. Због
тога је и дата претходна
оцена.

МАЛА
2

Прилог Н
Процена ризика

Ниво ризика

Категорија
ризика

Прихватљивост

Мере за
третман
ризика

8.8

Последице

8.7

Критичност

8.6

Штета

8.2
8.3
8.4
8.5

Вероватноћа

8.1

РИЗИЦИ ОД ЕПИДЕМИЈА
Угроженост подручја епидемијама насталим
без повезаности са другим појавама
Типови епидемија-капљично-респираторне
Типови епидемија-хидричне
Типови епидемија-алиментарне
Типови епидемија-контактне
Санитарно хигијенско стање објеката и
инфраструктурних инсталација
Здравствени и други капацитети у функцији
збрињавања,смештаја, транспорта и друго
Могућност генерисања других опасности

Повредивост
(рањивост)

8

Образац В/С-ПР-2

Учесталост
(У1 или У2)

ЗАХТЕВИ ЗА ПРОЦЕНУ РИЗИКА

У овом прилогу дат је образац за процену ризика.

Величина
опасности

Табела Н.1 — Процена ризика

1

У2 -2

4

2

1

4

2

4

2

ПРИХВАТЉИВ

-

3
2
2
2

У2
У2
У2
У2

-2
-2
-2
-3

3
4
4
4

2
2
2
2

2
1
1
1

4
4
5
5

2
2
2
2

4
4
4
4

2
2
2
2

ПРИХВАТЉИВ
ПРИХВАТЉИВ
ПРИХВАТЉИВ
ПРИХВАТЉИВ

-

2

У2 -2

4

2

2

3

2

4

2

ПРИХВАТЉИВ

-

2

У2 -2

3

2

1

4

2

4

2

ПРИХВАТЉИВ

-

2

У2-2

4

2

2

3

3

6

3

ПРИХВАТЉИВ

-

128 Број 13 – Свилајнац 25. децембар 2014

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

Прилог М Образац В/С-ПР-1
Идентификација потенцијалних опасности
У овом прилогу дат је образац за идентификацију и прелиминарну анализу потенцијалних опасности.
Табела М.1 — Идентификација и прелиминарна анализа потенцијалних опасности
ЗАХТЕВИ ЗА ПРОЦЕНУ РИЗИКА
1
9.

9.1

9.2

Да ли постоји потенцијална
опасност

2
3
ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОПАСНОСТИ ОД ЕПИЗООТИЈА (ПН-9)
Да постоји потенцијална
опасност појаве заразне
болести са листе нарочито
опасних заразних болести
Параметри и карактер
које се преносе директним и
опасности
индиректним контактом,
храном и векторима
Потенцијална опасност
долази из сеоских средина
где је и стациониран већи
Површина и карактеристике број животиња, и где се
угроженог подручја
традиционално
становништво бави
пољопривредном
производњом.

Конкретан опис потенцијалне
опасности у односу на затечено
стање, а према процењеној
величини потенцијалне опасности
4
Константни промет грлима а самим
тим велики проток животиња, људи
и превозних средстава који
појачавају ризик од избијања
епизотија.

Опасност долази од купљених или
увезених грла, лошег
чувања,исхране и неге као и велике
густине на малом простору

Величина
потенцијалне
опасности

Могуће последице по
штићене вредности

5

6

СРЕДЊА
3

СРЕДЊА
3

Економска штета по
домаћинства која су
погођена епизотијом, као и
смањење бројног стања
животиња које су погођене
болешћу.

Нарушавање живота и
рада становништва без
последица за већину
становништва
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9.3

9.4

9.5

Густина животињског
фонда

Умерено насељено
подручје врстом животиње
која је угрожена од
нарочито опасне заразне
болести

Највећа опасност је од брзог
преноса болести на фармама где се
држи велики број животиња на
малом простору

Постоји природна баријера
заштите а то је река Велика
Морава

Поред ове природне баријере
систем заштите може се
организовати и на контролним
пунктовима са баријерама на
регионалним путевима

Изграђеност система
заштите од епизотија

Могућност генерисања
других опасности

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

Не постоји могућност да
због епизотије настану неке
друге опасности, али друге
опасности могу да буду
узрок настанку епизотија

Друга опасна стања могу да буду
узрочник настанка епизотија,а то су
првенствено земљотреси и
поплаве.Тада долази до
максималног ангажовања свих
расположивих капацитета и
људства

СРЕДЊА
3

СРЕДЊА
3

МАЛА
2

Због великог и изненадног
губитка великог броја
животиња дошло би до
успореног обнављања
производног процеса.
У погледу кадрова постоје
ветеринарске службе са
својим људством и
опремом који су добро
обучени и спремни да
интервенишу у било које
време.
Две велике поплаве су
биле у прошлом веку али
нису довеле до појаве
епизотија и до опасности
по становништво.
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Прилог Н
Процена ризика
У овом прилогу дат је образац за процену ризика.

Критичност

Последице

Ниво ризика

Категорија ризика

Прихватљи-вост

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3

У2-2

4

2

2

4

2

4

2

ПРИХВАТЉИВ

-

3

У2-2

4

2

2

4

2

4

2

ПРИХВАТЉИВ

-

3
3
3

У2-3
У2-2
У2-2

3
3
3

2
2
2

2
2
2

3
4
4

2
2
2

4
4
4

2
2
2

ПРИХВАТЉИВ
ПРИХВАТЉИВ
ПРИХВАТЉИВ

-

Прилог М
Образац В/С-ПР-1
ИДЕНТИФИКАЦИЈА ПОТЕНЦИЈАЛНИХ ОПАСНОСТИ
У овом прилогу дат је образац за идентификацију и прелиминарну анализу потенцијалних опасности.
Идентификација и прелиминарна анализа потенцијалних опасности
Конкретан опис
потенцијалне опасности у
Величина
ЗАХТЕВИ ЗА ПРОЦЕНУ
односу на затечено стање,
потенцијалне
Да ли постоји потенцијална опасност
РИЗИКА
а према процењеној
опасности
величини потенцијалне
опасности
1
2
3
4
5

Мере за третман
ризика

Штета

9.3
9.4
9.5

Вероватноћа

9.2

2
РИЗИЦИ ОД ЕПИЗООТИЈА
Параметри и карактер опасности
Површина и карактеристике угроженог
подручја
Густина животињског фонда
Изграђеност система заштите од епизотија
Могућност генерисања других опасности

Повредивост
(рањивост)

1
9
9.1

Учесталост (У1
или У2)

ЗАХТЕВИ ЗА ПРОЦЕНУ РИЗИКА

Образац В/С-ПР-2

Величина
опасности

Табела Н.1 — Процена ризика

Табела М.1 -

Могуће последице по штићене
вредности

6
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10.
10.1

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОПАСНОСТИ ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈА (ТТН-1)
Узрок и
Већина објеката на подручију општине
Објекти за производњу и
карактеристике Свилајнац изграђена је од чврстог
складиштење опасних
настанка пожара материјала (опека, бетон) па је самим тим
материја, са надзором и
и експлозија
степен противпожарне зачтите већи,
безбедносном заштитом.
међутим велики проблем представља сам
Објекти са старим и
центар града, због чињенице да је велики
дотрајалим електро
број објеката кафића, продавница, пекара
инсталацијама, са
али и станова (изнад локала) саграћени
одговарајућом
један до другог (лепљени), тако да не
документацијом из области
постоје против-пожарни путеви, а самим тим заштите од пожара.
је онемогућен прилаз ватрогасним возилима Близина војних објеката са
до свих објеката. Посебни проблем је и
минско експлозивним
проходност градских саобраћајница у и око средствима.
самог центра града то у улицама Устаничка,
27. Марта и Поп Лукина због великог броја
паркираних аутомобила. Стални извори
опасности од пожара и експлозија
представљају индустријски и јавни објекти,
као и складишта запаљивих и експлозивних
течности и гасова. Већина индустријских
објеката је дислоцирана из урбаног дела
града тако да не угрожавају стамбене објекте
и људе у њима, сем бивше фабрике ,,Компо,,
садашње ,,Брезе,, која се налази у граду.Што
се тиче јавних и објеката у којма се окупља
већи број људи (хотел, школе, верски
објекти, спортска хала, дом здравља и
културе и сл.) пожарна опасност је стално
присутна.Највећу опасност представљају
складишта запаљивих течности и гасова,
због последица које бих настале при
евентуалном пожару или експлозији то не
само за објекте у коијма су смештене, већ и
за објекте у њиховој ближој и даљој
околини. Постоји и опасност у летњим
месецима и од појаве пољских пожара.

СРЕДЊА
3

Најугрожеији је сам центар града, са
великиб бројем кафића, локала,
пекара и стамбеним објектима изнад
њих, без против-пожрних путева и
растојања измежу њих( објекти
лепљени један за друди са обе стране
пешачке зоне, а на самој пешачкој
зни постављене баште кафића,
жардињере и бандере за осветљење),
као и зграде вишеспратнице у и око
центра града. Због не постојања
система за даљинско грејање у
зимском периоду је повећан ризик од
избијања пожара и експлозија у
инвидуалним котларницама, као и од
димњака (дотрајали, нередовно
чишћење и одржавање).
Угрожени су и индустријски објекти
као што су: ТЕ ,,Морава,, складиште
угља, фабрика намештаја ,,Бреза,,
(бивши ,,Компо,,) лако запаљив
материјал дрво, лак, лепак, текстил,
,,Воћар,, Свилајнац, стара штампарија
,,Напредак,,. На територији општине
се налази и већи број занатских
радионица које су иражене од
неодговарајућег материјала, без
хидрантске мреже и одговарајуће
опреме.
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10.2

10.3

Изграђеност
система заштите
од пожара и
експлозија

Карактер и
густина
насељености,
величина
животињског
фонда, близина
културних и
материјалних
добара

Већина стамбених и индустријских објеката
је израђена у складу са против-пожарном
заштитом.Сви већи индустријски и јавни
објекти имају уграђену хидрантску мрежу,
против-пожарне апарате, референте заштите
од пожара као и раднике са положеним
ватрогасним курсом.Како не постоји ни једна
индустријска ватрогасна јединица, гашење
пожара врши искључиво професионална
ватрогасна јединица Свилајнац.

Густина насељености општине варира у
зависности од подручија, тако да у граду
густина насељености је 109 становника по
км2, док је на подручију целе општине 78
становника по км2. Просторно гледано,
објекти у граду су већих димензија
(вишеспратнице), где живи већи број људи
па је евентуална евакуација, спасавање и
гашење пожара веома тешко. У сеоским
подручијима густина насељености је далеко

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

Постоји план заштите од
пожара. Поседују сопствене
капацитете. Могу се
ослонити на помоћ
ватрогасно-спасилачких
јединица због близине од
истих. Постоји планска и
урбанистичка
документација.
Постоје уређаји, опрема,
инсталације и средства за
заштиту од пожара и
експлозија у складу са
законом. Постоји програм
основне обуке запослених
из области заштите од
пожара и експлозија.
Запослени обучени за
заштиту од пожара и доди
се евиденција.
Постоји сагласност МУП-а.
Постоји доказ о извршеном
надзору противпожарне
инспекције. Изграђена
саобраћајна
инфраструктура и пожарни
путеви.
Неурбано насеље са
густином насељености од
200 до 300 становника по
квадратном километру.
Изграђеност хемијске
индустрије у плавном
простору.
Изграђеност
електроенергетских
постројења.

МИНИМАЛНА
1

СРЕДЊА
3

Последице по штићенњ вредности
могу бити велике, због чињенице да
су стамбени објекти у центру града
изграђени један до другог (лепљени),
чирење пожара са једног на други
објекат је веома лако, као и ширење
пожара из приземља на више етаже
објекта где се налазе стамбени
објекти.Индустријски ојекти који се
налазе у урбаном делу , сем могућих
последица по своје запослене и
објекте, представљају потенцијану
опасност по околне стамбене објекте
и људе у њима.

Могуће последице по штићене
вредности су широког дијапазона,
тако да у градској зони Свилајнца, а
нарочито у и око центра града, где је
густна објеката велика а самим тим и
број становника далеко већи неголи у
општини, већа је могућност настанка
пожара и експлозија, а због густине
објеката лако је преношење пожара
на суседне објекте и угрожавање
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мања, али су неки од објекта саграђени од
лако запањивог материјала, а и складиште се
веће количине лако запаљивих материја, пре
свега сено и слама. Животињски фонд је
заступљенији у соским подручијима, а пре
свега домаћих животиња због чњенице да је
у селима регистровано 1746 пољопривредних
домаћинства, док у грагу свега
282.Материјална добра су подједнако
угрожена и по селима и у граду.

10.4

Могућност
Уз пожар увек иде и ослобађање продуката
генерисања
сагоревања који могу да буду врло отровни
других опасности (зависи од врсте материје која гори), тако да
у густо насељеним деловима града може
доћи до несагледивих последица по локално
становништво. Услед дејства пожара може
доћи и до техничко-технолошких хаварија на
објектима у којима се налазе опасне и лако
запањиве материје.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

Изграђеност
инфраструктуре (струја,
саобраћај)
Постојање, обрадивих
пољопривредних површина
коришћених за производњу
прехрамбених производа са
30% површине поврћа.
Изграђеност фарми за узгој
животињског фонда
капацитета 1000 до 3000
јединки.

Истовремено уз пожар и
експлозију настајање
опасности од; техничкотехнолошких удеса на
постројењима са опасним
материјама, уз присуство
пожара.

СРЕДЊА
3

већег броја људи. Што се тиче
индустријских објеката, они у
индустријској зони не представљају
опасност по суседне објекте, док
објекти који се налазе у градској зони
представљају опасност по околне
објекте за становање и људи у
њима.У сеоским зонама, могуће је
врло лако ширење пожара са
домаћинства на домаћнство, због
велике количине лако запаљивог
материјала и мале раздаљине. Ова
могућност се драстично повећава у
летњим месецима, тада је могуће уз
благ ветар неконтролисано ширење
пољских пожара на сеоска
домаћинства, људе и домаће
животиње у њима.
Пожаром или експлозијом, директно
се угрожава околно становништво, а
посебно код пожара на објектима у
којима се налазе лако запаљиве и
опасне материје (,,Воћар,, Свилајнац),
у тим случајевима могуће је ширење
опасних материја на веће удањености
тако да се моће угрозити цео град а
самим тим и целокупно становништво.

Прилог Н
Образац В/С-ПР-2

Учесталост (У1
или У2)

Повредивост
(рањивост)

Вероватноћа

Штета

Критичност

Последице

Ниво ризика

Категорија
ризика

Прихватљивост

1
2
10 РИЗИЦИ ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈА
Узрок и карактеристике настанка
10.1
пожара и експлозија
Изграђеност система заштите од
10.2
пожара и експлозија
Карактер и густина насељености,
величина животињског фонда,
10.3
близина културних и материјалних
добара
Могућност генерисања других
10.4
опасности

Табела Н.1 - Процена ризика

Величина
опасности

У овом прилогу дат је образац за процену ризика.

ЗАХТЕВИ ЗА ПРОЦЕНУ РИЗИКА

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

Мере за третман
ризика
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3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3

У1-3

4

2

2

2

3

3

3

ПРИХВАТЉИВ

-

1

У1-2

4

2

3

2

4

3

3

ПРИХВАТЉИВ

-

3

У1-2

3

2

3

2

3

3

3

ПРИХВАТЉИВ

-

3

У1-2

3

3

4

3

3

3

3

ПРИХВАТЉИВ

-

Прилог М
Образац В/С-ПР-1
ИДЕНТИФИКАЦИЈА ПОТЕНЦИЈАЛНИХ ОПАСНОСТИ
У овом прилогу дат је образац за идентификацију и прелиминарну анализу потенцијалних опасности.
Табела М.1 - Идентификација и прелиминарна анализа потенцијалних опасности
Конкретан опис потенцијалне
Величина
ЗАХТЕВИ ЗА ПРОЦЕНУ
опасности у односу на затечено
Да ли постоји потенцијална опасност
потенцијалне
РИЗИКА
стање, а према процењеној величини
опасности
потенцијалне опасности
1
2
3
4
5
11.
ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОПАСНОСТИ ОД ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ УДЕСА И ТЕРОРИСТИЧКИХ НАПАДА (ТТН-2)

Могуће последице по штићене
вредности
6
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11.1

11.2

Положај и
карактеристике
територије

Саобраћајна
инфраструктура

Опасност прети највећим делом у
самом граду и то од објеката за
складиштење и продају запаљивих
материја и у индустријској зони где
се налазе предузећа „Воћар“ и ТЕ „
Морава“. Ван града у селима нема
значајнијих објеката сем у селу
Дубље где се налази циглана
„Машинац“ и уз само село Кушиљево
„Панасоник“. Ови објекти су
осетљиви на терористичке нападе,
као и могућност техничкотехнолошких удеса.На подручију
општине се налазе два водотока река
Ресава и Морава.Сем града који се
налази у равничарском длу општине
поред реке Ресаве, налази се и 21
село и то у равничарском делу
Кушиљево, Луковица, Црквенац,
Дубље, Селаре,Суботица и у брдском
делу Бобово, Проштинац, Дубница,
Роћевац, Купиновац, Ђуринац,
Гложане, Бресије, Радошин,
Грабовац, Врлане, Тропње, Војска,
Мачевац, Суботица и Роанда. Од
објеката за пружање помоћи у граду
се налази зравствени центар, док у
четри села има амбуланти (Војска,
Седларе, Бобово и Кушиљево).
Укупна дужина асфалтираних путева
износи 145.23 km.. Од тога
општински путеви 117,93 km.,
државни путеви II реда 27,30 km.
(пут 130 Кушиљево-Деспотовац и пут
150 Свилајнац-Марковац), ширина
државног пута је 6,20m.-6.50m., а
општинских 5,30m.-5,50m. Постоји

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

Сви ризични објекти од могућих
техничко-технолошких удеса и
терористичких напада су смештени у
и око самог града, тако да
представљју опасност по стамбене
објекте, јавне објекте и водотокове
који их окружују. Највећу опасност
представљају предузеће „Воћар“ у
којем се налази око 7000 l. амонијака
и ТЕ „Морава“ која се налази поред
саме реке Велике Мораве и три
трафостанице са по око 10 тона
трафо уља.
МАЛА
2

Железничко-друмски мост на реци
Великој Морави, истицање опасних
материја у водоток, непостојање
адекватних паргинг места дуж
саобраћајница, пружни прелаз на
путу бр. 150 (нема алтернативни пут
у случају проласка воза према
ндустријској зони). Делимична

СРЕДЊА
3

Из предузећа „Воћар“ изливање
амонијака и уз ветар угрожавање
радника, људи и њихове околине као
и загађивање водотокова. Техничкотехнлошки удес на објектима ТЕ
„Морава“ као и трафостанице
проузрокују недостатак ел.енергије,
изливање трафо уља, ширење
опасних продуката сагоревања трафо
уља и загађивање водотокова и
обрадивих површина. Могућа
контаминација једног броја људи и
потреба за њиховим збрињавањем,
као и евакуација угрожених људи и
домаћих животиња на безбедно
подручије.

Прекид у функционисању саобраћаја
од неколико часова, загађивање
водотокова, прекид железничког
саобраћаја.
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11.3

11.4

11.5

Стање објеката,
средстава и
опреме

једна железичка станица и пет
прелаза (три са браницима и два без
браника или полубраника)
Сви објекти за складиштење и
промет опасних и запаљивих
материја су изграђени од
незапаљивих материјала са опремом
и уређајима у експлозивној заштити.
Сви објекти имају адекватну опрему
и средства за зашиту.

Изграђеност
Безбедност није доведена на највиши
система заштите и могући степен. Непостојање
спасавања од
адекватних уређаја за правовремено
удеса
откривање, јављање могућег
истицања опасних и запаљивих
материја, Постоји редовна
превентивна контрола инспекције,
као и редовна обука радника за
адекватано поступање у случају
удеса.Постоји адекватна планска
регулатива.

Могућност
Увек постоји могућност генерисања
генерисања
других опасности услед удеса на
других опасности стационарним системима или у
транспорту опасних материја. У
зависности од особина опасне
материје, може се генерисати пожар,
експлозија или загађење животне
околине.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

контрола транспорта опасних
материја.
Руковање код претакања и
ускладиштења опасних
материја.Поштовање свих прописа
при транспорту и промету опасних и
запаљивих материја.
МАЛА
2

Правно-нормативна израђена, али се
не примењује.Безбедносно-заштитни
систем у фази израде, има систем
заштите од пожара.Нема система
ране најаве и
обавештавања..Успостављена
организација субјеката за реаговање
у случају удеса.
Организоване снаге за заштиту од
удеса.
без одговарајуће опреме и средстава
за заштиту од удеса. Постоји план
оспособљавања и реаговања
запослених у случају удеса али се не
реализује
Истовремено уз техничко-технолошки
удес настајање опасности од
експлозије и пожара.

СРЕДЊА
3

СРЕДЊА
3

Последице у случају удеса: оштећења
на привредним објектима, разливанје
опасних материја у животну околину,
пожар на објектима са запаљивим
материјама, ширење продуката
сагоревања, као и пожара на суседне
објекте и околно становништво.
Загађивање водоводне мреже,
биљног и животињског света око
места удеса.
Могуће последице су несагледиве
како по објекте у ближој и даљој
околини тако и по људе и његову
животну околину.Без правовременог
откривања и јављања било ког
акцидента, повећавају се последице
по штићене вредности.

Поред могућег оштећења објеката,
система за транспорт, средстава за
транспорт и загађивање животне
средине, могуће је и повређивање и
страдање људи, а све то услед
експлозија, пожара и ширења
акцидента.

Прихватљивост

Штета

Вероватноћа

Повредивост
(рањивост)

Учесталост (У1
или У2)

Величина
опасности

Категорија
ризика

11.3

Ниво ризика

11.2

2
3
4
5
6
7
8
РИЗИЦИ ОД ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ УДЕСА И ТЕРОРИСТИЧКИХ НАПАДА
Положај и
карактеристике
2
У1-1
3
2
2
3
територије
Саобраћајна
3
У1-2
3
2
2
4
инфраструктура
Стање објеката,
2
У1-2
3
2
3
4
средстава и опреме

Табела Н.1 - Процена ризика

Последице

1
11
11.1

Критичност

Прилог Н
Образац В/С-ПР-2
ПРОЦЕНА РИЗИКА

У овом прилогу дат је образац за процену ризика.

ЗАХТЕВИ ЗА ПРОЦЕНУ
РИЗИКА

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

9

10

11

12

2

2

3

ПРИХВАТЉИВ

2

2

2

ПРИХВАТЉИВ

2

3

3

ПРИХВАТЉИВ

11.4

Изграђеност система
заштите и спасавања
од удеса

3

У1-2

3

2

2

4

3

3

3

ПРИХВАТЉИВ

11.5

Могућност генерисања
других опасности

3

У1-2

3

2

3

3

3

3

3

ПРИХВАТЉИВ

Мере за третман
ризика
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1.15.Обезебдити посебне просторије
по свим нормативно-техничким
прописима за чување опасних
материја са свим мерним
инструментима за мерење
концентрације испарења и са свим
ПП мерама
2.Едукација запослених лица која
раде са опасним материјама
3.Појачан инспекцијски надзор свих
надлежних органа 4. Опремање ВСЈ
са опремом и возилима за брзо
реаговање при хемијским
акцидентима.
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

Прилог М Образац В/С-ПР-1
Идентификација потенцијалних опасности
У овом прилогу дат је образац за идентификацију и прелиминарну анализу потенцијалних опасности.
Табела М.1 — Идентификација и прелиминарна анализа потенцијалних опасности
Конкретан опис потенцијалне
Величина
опасности у односу на затечено
ЗАХТЕВИ ЗА ПРОЦЕНУ
Да ли постоји потенцијална
потенцијалне
Могуће последице по штићене вредности
стање, а према процењеној
РИЗИКА
опасност
опасности
величини потенцијалне
опасности
1
2
3
4
5
6
12.
ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОПАСНОСТИ ОД НУКЛЕАРНИХ И/ИЛИ РАДИЈАЦИОНИХ АКЦИДЕНАТА (ТТН-3)
12.1 Положај и
Опасност од нуклеарног удара Објекти и постројења налазе са
У случају нуклеарног удара или појачане
карактеристике
и радијације ПОСТОЈИ - али на на преко 4.км удаљености од
радијације( на други начин) битно би била
територије
подручју општине не постоје
реке, као и базени за
угрожена животна средина, начини
нуклеарни објекти и
водоснабдевање.Све остале
снабдевања храном водом за
институти, тако да је могућ
установе сконцентрисане су у
становништво. Један део сточног фонда би
утицај радиоактивног облака, центру града ( школе, вртићи,
требао да се уклони из контаминираног
где би у примарној опасности производни објекти и сл.)
подручја. Обзиром да на подручју општине
МИНИМАЛНА
страдао сточни фонд, а тек у
не постоје објекти од виталног државног
1
секундарној опасности већи
значаја, процена је да не би дошло до
комплекси и објекти за
урушавања објеката од дејства нуклерних
смештај људи.
експлозија, али у случају нуклеарних и
радијацијскиг облака безбедност
становништва би била угрожена.
12.2

12.3

Саобраћајна
инфраструктура

Стање објеката,
средстава и

Све саобраћајнице су у
функцији. Обзиром да је путна
мрежа у бољем стању од
железничке.
Путна мрежа не пролази кроз
националне паркове.
Објекти од којих територија
општине може бити угрожена,

Одлична путна инфраструктура,
што се за железничкуе не можа
рећи, али би и она била у
функцији, обзиром на стање
железничких пруга нарочито које
воде према Деспотовцу.
Потенцијална опасност је
минимална, јер се сви објекти

МИНИМАЛНА
1
МИНИМАЛНА
1.

Постоји минимална опсаност од прекида
саобраћаја на неколико сати, и друмском и
желез. саобраћају. Могућ је прекид
снабдевања елек.енергијом, водом и
обављањем комуналних услуга. Прекид би
био у трајању 1-2.дана.
Последице би биле минималне на објекте,
постоји опасност од угрожавања животне
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опреме

12.4

12.5

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

налазе се у суседним
земљама, осим института у
Винчи који има свој
реактор.Тако да опасност од
радијације постоји само од
радијацијских облака.

налазе ван подручја наше
земље, осим института у Винчи.
Објекти се на прописан начин
одржавају, а нук.отпад правилно
одлаже. Редовно и системски се
мери радијација, ради
благоверменог упозорења.
Изграђеност
Сав потребан плански и
Правно-нормативна регулатива
система заштите и оперативни мониторинг
је израђена.Заштитни системспасавања од
постоји и правно-нормативна
израђен и систем ране најаве и
удеса
регулатива .
обавештавања.Постоје
организоване снаге за заштиту
од удеса са одговарајућом
опремом. Редовно се спроводе
оперативно превентивне мере
заштите од удеса.
Могућност
Истовремено уз нуклеарни и
Уз нуклерни или
генерисања
радијациони акцидент постоји радијациони акцидент постоји
других опасности опасност од мањих пожара. То могућност избијања мањих
може бити људска гршка
пожара.
услед насталог страха од
последица радијације.

средине од радијацијских облака што би
доста утицало на здравље људи и сточног
фонда.

МИНИМАЛНА
1.

МИНИМАЛНА
1.

Безбедносно заштитни систем израђен је у
свим оперативним центрима.Сачињен је
систем ране најаве и обавештавања.Постоје
организоване снаге за заштиту у случају
удеса са одговарајућом опремом.

Обзиром да се предвиђа радијациони облак
као потенцијална опасност – пожари могу
настати само као опасност изазвана
људском грешком или страхом

140 Број 13 – Свилајнац 25. децембар 2014

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

Прилог Н
Процена ризика

Критичност

Последице

Ниво ризика

Категорија
ризика

Прихватљивост

6

7

8

9

10

11

12

1
1
1

3
1
3

3
5
4

3
1
2

3
1
2

2
1
1

Прихватљив
Прихватљив
Прихватљив

-

1

3

3

2

2

1

Прихватљив

-

1

1

5

1

1

1

Прихватљив

-

Обрађивачи:
1.Горан Василијевић, Начелник Штаба за ванредне ситуације за територију општине Свилајнац, с. р.
2.Саша Стојановић, извршилац за послове заштите и спасавања у ванредним ситуацијама општине Свилајнац, с.р.
*-*-*-*-*-*

Мере за
третман
ризика

Штета

Повредивост
(рањивост)

2
3
4
5
РИЗИЦИ ОД НУКЛЕАРНИХ И/ИЛИ РАДИЈАЦИОНИХ АКЦИДЕНАТА
Положај и карактеристике територије
1
1
5
Саобраћајна инфраструктура
1
1
5
Стање објеката, средстава и опреме
1
1
5
Изграђеност система заштите и спасавања
12.4
1
1
5
од акцидената
12.5 Могућност генерисања других опасности
1
1
4

Образац В/С-ПР-2

Вероватноћа

1
12
12.1
12.2
12.3

Учесталост
(У1 или У2)

ЗАХТЕВИ ЗА ПРОЦЕНУ РИЗИКА

У овом прилогу дат је образац за процену ризика.

Величина
опасности

Табела Н.1 — Процена ризика
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На основу члана 15 и 35 став 1 тачка 3а Закона о ванредним ситуацијама („Службени
гласник РС“, број 111/09, 92/11 и 93/12), члана 32 Закона о локалној самоуправи ("Службени
гласник РС", број 129/07 и 83/14) и члана 41 Статута општине Свилајнац ("Службени гласник
општине Свилајнац", број 2/08 и 12/12), Скупштина општине Свилајнац, на седници одржаној
дана 25.12.2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
УСВАЈА СЕ План рада Штаба за ванредне ситуације општине Свилајнац за 2015. годину.
Образложење
Чланом 15 Закона о ванредним ситуацијама, између осталог је прописано 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 истог Закона, између осталог је прописано да општински
Штаб за ванредне ситуације подноси Скупштини општине на усвајање предлог годишњег плана
рада.
По разматрању Плана рада Штаба за ванредне ситуације општине Свилајнац за 2015.
годину, Скупштина општине Свилајнац утврдила је да је исти сачињен у складу са важећим
прописима, па је одлучила као у диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-48/14-I-20, Дана:25.12.2014.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р.
*-*-*-*-*-*
На основу члана 33 Закона о ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", број
111/09, 92/11 и 93/12), члана 32 Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број
129/07 и 83/14) и члана 41 Статута општине Свилајнац („Службени гласник општине
Свилајнац“, број 2/08 и 12/12), Скупштина општине Свилајнац, на седници одржаној дана
25.12.2014.године, донела је
O Д Л У К У
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
I
У Штаб за ванредне ситуације општине Свилајнац, који је образован Одлуком
Скупштине општине Свилајнац о образовању и именовању Штаба за ванредне ситуације
општине Свилајнац ("Службени гласник општине Свилајнац", број 12/12, 6/13, 15/13 и 4/14),
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ:
1. Начелник Штаба, Горан Василијевић, Начелник Одељења за инспекцијски надзор и
пољопривреду, због одласка у пензију;
2. Члан Штаба за заштиту од пожара и експлозија, за заштиту од техничко-технолошких
несрећа и заштиту од НУС-а, Драган Петровић, командир Ватрогасно-спасилачке
јединице Свилајнац, због промене радног места;
3. Члан Штаба за евакуацију и збрињавање угрожених и настрадалих, Снежана Олујић,
директор Центра за социјални рад "Свилајнац" у Свилајнцу, због престанка мандата
директора Центра за социјални рад "Свилајнац" у Свилајнцу;
4. Члан Штаба за цивилно-војну сарадњу, Потпоручник Ђорђе Ђузић из ВП 5302
Пожаревац, због прекоманде.
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II
У Штаб за ванредне ситуације општине Свилајнац, ИМЕНУЈУ СЕ:
1. Начелник Штаба, Драган Петровић, инспектор цивилне заштите за општину Свилајнац;
2. Члан Штаба за заштиту од пожара и експлозија, за заштиту од техничко-технолошких
несрећа и заштиту од НУС-а, Драгиша Здравковић, командир Ватрогасно-спасилачке
јединице Свилајнац;
3. Члан Штаба за евакуацију и збрињавање угрожених и настрадалих Ивко Недовић,
вршилац дужности директора Центра за социјални рад "Свилајнац" у Свилајнцу;
4. Члан Штаба за цивилно-војну сарадњу, капетан Горан Аранђеловић из ВП 5302
Пожаревац.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном гласнику
општине Свилајнац".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-48/14-I-21, Дана:25.12.2014.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р.
*-*-*-*-*-*
На основу члана 32 став 1 тачка 8 Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник
РС", број 129/07 и 83/14) и члана 41 став 1 тачка 27 Статута општине Свилајнац ("Службени
гласник општине Свилајнац", број 2/08 и 12/12), Скупштина општине Свилајнац, на седници
одржаној дана 25.12.2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
УСВАЈА СЕ Извештај о раду установе и реализацији годишњег плана рада Предшколске
установе "Дечја радост" из Свилајнца, за радну 2013/2014. годину.
Образложење
Чланом 32 став 1 тачка 8 Закона о локалној самоуправи, прописано је 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 став 1 тачка 27 Статута општине Свилајнац, прописано је да Скупштина
општине у складу са законом 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 Свилајнац је по разматрању
Извештаја о раду установе и реализацији годишњег плана рада Предшколске установе "Дечја
радост" у Свилајнцу, за радну 2013/2014. годину, одлучила као у диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-48/14-I-22, Дана:25.12.2014.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р.
*-*-*-*-*-*
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На основу члана 32 став 1 тачка 8 Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник
РС", број 129/07 и 83/14) и члана 41 став 1 тачка 22 Статута општине Свилајнац ("Службени
гласник општине Свилајнац", број 2/08 и 12/12), Скупштина општине Свилајнац, на седници
одржаној дана 25.12.014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Годишњи план рада Предшколске установе "Дечја радост" из
Свилајнца, за радну 2014/2015.годину.
Образложење
Чланом 32 став 1 тачка 8 Закона о локалној самоуправи, прописано је 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 став 1 тачка 22 Статута општине Свилајнац, прописано је да Скупштина
општине у складу са законом 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 Свилајнац, по разматрању
Годишњег плана рада Предшколске установе "Дечја радост" у Свилајнцу, за радну
2014/2015.годину, одлучила је као у диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-48/14-I-23, Дана:25.12.2014.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р.
*-*-*-*-*-*
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
О Д Л У К А
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ ЗА 2015. ГОД.
СВИЛАЈНАЦ
Децембар, 2014. год.
На основу члана 43 Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», бр.54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013-испр. и 108/2013) и члана 32. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник РС», број 129/2007 и 83/2014) и члана 41. Статута општине
Свилајнац ("Службени гласник општине Свилајнац"бр.2/08,12/12), на седници одржаној
25.12.2014.године, Скупштина општине Свилајнац донела је
ОДЛУКУ О
БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ ЗА 2015. ГОДИНУ
I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Свилајнац за 2015. годину
(у даљем тексту: буџет), састоје се од:
Позиц
ија

ОПИС

Износ у
динарима

А.

РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА,РАСХОДА И ИЗДАТАКА

1.

Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине
(кл.7+8)

1.134.535.638

1.1

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:

1.026.535.638

1

-

буџетски приходи

818.900.000

2

-

сопствени приходи

157.635.638

3

-

донације

4

1.2
2.
2.1

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (кл.8 )

50.000.000
108.000.000

Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (кл.4+5)

1.215.635.638

ТЕКУЋИ РАСХОДИ ( класа 4 ) у чему:

1.161.095.638

5

-

текући буџетски расходи

963.280.000

6

-

расходи из сопствених средстава

147.815.638

7

-

донације

2.2

ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (кл. 5) у чему

50.000.000
54.540.000

8

-

текући буџетски издаци

9

-

издаци из сопствених прихода

9.820.000

10

-

донације

-

11

БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (класа 7+8)–(класа 4+5)
Издаци за набавку финансијске имовине
( уциљу спровођења јавних политика) категорија 62
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ
(класа 7+8) – (класа 4+5) – (категорија 92 -62)
Б.

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

44.720.000

-81.100.000
-81.100.000
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15
16
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Примања од продаје финансијске имовине
(конта 9211,9221,9219,9227,9228)

100.000

Примања од задуживања (категорија 91 )
Неутрошена средства из претходних година
Издаци за отплату главнице дуга (категорија 61 )
Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења
јавних политика ( део категорије 62 )
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

120.000.000
1.000.000
40.000.000
81.100.000

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

ОПИС

Економска
класификација

Износ
у динарима

2

3

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
3. Меморандумске ставке за рефунд. расхода
4. Донације
5. Трансфери
6. Примања од продаје нефинансијске имовине

926.900.000
71
711
713
714
716
74
741
742
743
745
772
731+732
733
8

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ
И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
1.
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
2.
Трансфери
2.1. Остале дотације,донације и трансфери
3.
Издаци за набавку нефинансијске имовине
4.
Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)

4
41
42
44
45
47
48+49
4631+4632
465
5
62

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

92
91
911
912

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

6.300.000
27.000.000
3.200.000
3.000.000

39.500.000

2.000.000
240.000.000
108.000.000

1.215.635.638

162.530.828
209.008.312
14.000.000
72.000.000
20.500.000
55.237.000

533.276.140

603.375.748
24.443.750
54.540.000
-

120.100.000

ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
1.

537.400.000

194.200.000
168.000.000
160.200.000
15.000.000

100.000
120.000.000
120.000.000
40.000.000

61
611
612
6211

40.000.000
40.000.000
-
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НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ
ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13)
- нераспоређ. вишак прихода и примања из ранијих година

3

1.000.000

321311

1.000.000

Члан 2.
Расходи и издаци из члана 1. ове одлуке користе се за следеће програме:

Назив програма

Износ средстава

Програм 1: Локални развој и просторно планирање

329.040.000

Програм 2: Комунална делатност

34.000.000

Програм 3: Локални економски развој

16.500.000

Програм 4: Развој туризма

10.000.000

Програм 5: Развој пољопривреде

17.500.000

Програм 6: Заштита животне средине

98.000.000

Програм 8: Предшколско васпитање

77.182.000

Програм 9: Основно образовање

56.073.500

Програм 10: Средње образовање

20.059.000

Програм 11: Социјална и дечја заштита

44.050.000

Програм 12: Примарна здравствена заштита

20.000.000

Програм 13: Развој културе

30.874.000

Програм 14: Развој спорта и омладине

42.000.000

Програм 15: Локална самоуправа

252.721.500

У К У П Н О:

1.048.000.000
Члан 3.

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита из члана 1. ове одлуке у
износу од 81.100.000 динара, обезбедиће се примањима од продаје фин. имовине, из
задуживања код домаћих кредитора или емитовањем муниципалних обвезница у износу од
120.100.000 динара и отплате дуга по кредиту у износу од 40.000.000 динара и
нераспоређеног вишка прихода из ранијих година (120.100.000 - 40.000.000 = 80.100.000 +
1.000.000 = 81.100.000).
Члан 4.
Приходи и примања буџета општине у укупном износу од 1.134.535.638 динара по
врстама, односно економским класификацијама, утврђена су у следећем износима:
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Извор
финансир.
1

4

Економска
шифра
7
711
711110
711120
711140
711160
711180
711190
712
713
713120
713310
713420
714
714510
714540
714550
714560
716
733
733150
733250
741
741150
741520
741530
742
742150
742250
742350
743
743320
743350
745
772
8
811
812
841
7
I.
911
921
II.
III.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

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
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.
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.
ПРИМАЊА ОД ПРОД.НЕФИН.ИМОВ.
Прим.од продаје нрпокретности
Прим.од продаје покретних ствари
Прим.од продаје земљишта
УКУПНО БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (7+8)
Сопствени приходи буџетских корисника
СВЕГА ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (7+8)
Примања од домаћих задуживања
Примања од прод.дом.акција
УКУПНО ПРИХ.ПРИМ И ЗАДУЖ(7+8+9)
ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА

Износ плана
818.900.000
194.200.000
160.000.000
14.000.000
10.000.000
100.000
100.000
10.000.000
0
168.000.000
156.000.000
2.000.000
10.000.000
160.200.000
15.000.000
120.000.000
200.000
25.000.000
15.000.000
240.000.000
240.000.000
0
6.300.000
1.000.000
300.000
5.000.000
27.000.000
2.000.000
20.000.000
5.000.000
3.200.000
3.000.000
200.000
3.000.000
2.000.000
108.000.000
2.000.000
1.000.000
105.000.000
926.900.000
207.635.638
1.134.535.638
120.000.000
100.000
1.254.635.638
1.000.000
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Члан 5.
Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2015.,2016. и 2017. годину
исказује се у следећем прегледу:
КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ У ПЕРИОДУ 2015 - 2017

СДК
Општина Свилајнац
Назив
корисн
ика

Прио
ритет

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Назив капиталног пројекта

1
Израда пројектне документације
-спортска хала 2.400.000,00
-паркинг Природњачког центра
2.400.000,00
-каталог
хоризонталне и вертикалне
сигнализације 1.740.000,00
-исправка пројекта канализационе
мреже у Кушиљеву-3 црпна станица из
Панасоника - 1.200.000,00
Реконструкција моста код основне
школе у Свилајнцу
Реконструкција пешачке зоне ''Крива
чаршија'' у Свилајнцу (пројекат и
радови)
Реконструкција зграде основне школе у
насељеном месту Кушиљево
Израда водних објеката за снабдевање
водом насељеног места Гложане
(суфинансирање МЗ)
Израда водних објеката за снабдевање
водом насеља Бобово, Проштинац и
Дубница (суфинансирање МЗ)
Израда водних објеката за снабдевање
водом за насељена места Суботица Роанда (суфинансирање КЈП)
Израда канализационе мреже за
насељена места Грабовац-ДубљеЦрквенац (суфинансирање КЈП)
Израда секундарне канализационе
мреже за насељено место Грабовац у
дужини од 12 километара
Израда канализационе мреже за
насељена места Радошин, Војска и
Мачевац (суфинансирање КЈП)
Израда водних објеката за снабдевање
водом насељених места Седларе,
Купиновац, Роћевац и Ђуринац
Реконструкција - замена крова на хали
спортова у Свилајнцу.
Реконструкција капеле на гробљу у
насељеном месту Свилајнац
Реконструкција паркинга на гробљу у
насељеном месту Свилајнац
Реконструкција и санација стаза на
гробљу у насељеном месту Свилајнац
Реконструкција и санација
надстрешнице на зеленој пијаци у
насељеном месту Свилајнац
Израда тротоара у улици ''Драгошева''
од моста код ''Компа'' до центра

Година
почетка
финанси
рања
пројекта
2

Предвиђено буџетом
Укупно
сви
1.294.581.695
пројекти
:
Година
завршет
Укупна
ка
вредност
финанси
пројекта
рања
пројекта
3
4

329.040.000
442.443.248

401.700.000

320.130.752

2015

2016

2017

5

6

7

2015

2015

7.740.000

7.740.000

2015

2015

13.704.120

13.704.120

2015

2015

10.400.000

10.400.000

2015

2017

18.930.752

5.000.000

10.000.000

2015

2016

50.000.000

25.000.000

25.000.000

2015

2018

200.000.000

48.000.000

48.000.000

55.000.000

2015

2015

5.000.000

1.500.000

2015

2015

6.250.000

6.250.000

2015

2017

70.000.000

15.000.000

25.000.000

30.000.000

2015

2017

125.000.000

3.000.000

61.000.000

61.000.000

2015

2017

108.000.000

12.000.000

48.000.000

48.000.000

2015

2015

12.000.000

12.000.000

2015

2015

6.000.000

6.000.000

2015

2015

3.250.000

3.250.000

2015

2015

2.500.000

2.500.000

2015

2017

43.000.000

20.000.000

20.000.000

3.000.000

2015

2015

5.210.000

5.210.000

3.930.752
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18

19
20
21
22

23

24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Завршетак радова на изградњи
производне хале у Индустријској зони
''Велико поље'' (бивши објекат фабрике
''Глобус'')
Изградња фискултурне сале за Средњу
школу у Свилајнцу
Реконструкција зграде основне школе у
насељеном месту Црквенцу
Реконструкција зграде основне школе у
насељеном месту Војска
Набавка каменог агрегата за потребе
санације - насипања, сеоских,
некатегорисаних путева на територији
општине Свилајнац
Превоз каменог агрегата за потребе
санације - насипања, сеоских,
некатегорисаних путева на територији
општине Свилајнац
Санација коловоза у насељенoм месту
Свилајнац
Асфалтирање локалних путева и улица
по Месним заједницама општине
Свилајнац (у сарадњи са грађанима
Месних заједница општине Свилајнац)
(суфинансирање)
Регулација реке Ресаве од ушћа Ресаве
у Велику Мораву до потока Бук.
Реконструкција улице Светог Саве у
дужини од Л=1.409метара
(суфинансирање)
Асфлатирање пута од улаза у насељено
место Дубље до центра села
Свилајнац- извођење радова на
реконструкцији улице Димитрија
Јосића Цицка у дужини од Л=395м
Реконструкција-рехабилитација пута
према гробљу у насељеном месту
Седларе у дужини Л=1050м/ш=2-3м
Реконструкција-рехабилитација пута од
насељеног места Седларе до насељеног
места Купиновац
Реконструкција-рехабилитација пута
према гробљу у насељеном месту
Радошин у дужини Л=270м
Реконструкција-рехабилитација пута од
моста на Ресави до центра насељеног
места Суботица
Асфлатирање улице у насељеном месту
Кушиљево
Војска - радови на регулацији реке
ТРСТЕНЕ
Реконструкција школског игралишта у
насељеном месту Радошин
Сређивање јавног паркинга у центру
насељеног места Тропоње - зона
захвата 1600 м2
Реконструкција- рехабилитација пута од
насељеног места Луковица до
насељеног места Седларе
Грађевински радови на згради Дома
здравља у насељеном месту Бобово
Радови на санацији зграде
физијатријске сале Дома здравља
Свилајнац
Набавка опреме за Дом здравља
Свилајнац
Радови на санацији зграде месне
канцеларије у насељеном месту Роанда
Радови на санацији зграде месне
канцеларије у насељеном месту
Седларе

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

2015

2015

10.145.896

4.058.358

2015

2015

127.000.000

20.000.000

2015

2015

12.757.539

2.500.000

2015

2015

12.493.388

2.500.000

2015

2017

30.000.000

20.000.000

5.000.000

5.000.000

2015

2017

30.000.000

20.000.000

5.000.000

5.000.000

2015

2017

30.000.000

15.000.000

10.000.000

5.000.000

2015

2017

40.000.000

25.000.000

10.000.000

5.000.000

2015

2017

282.000.000

2015

2017

33.200.000

10.000.000

15.000.000

7.200.000

2015

2017

21.000.000

10.000.000

6.000.000

5.000.000

2015

2015

3.000.000

3.000.000

2015

2016

7.200.000

3.500.000

3.700.000

2015

2016

16.000.000

8.000.000

8.000.000

2015

2015

1.607.570

1.607.570

2015

2016

10.000.000

5.000.000

2015

2015

5.000.000

5.000.000

2015

2015

10.000.000

10.000.000

2015

2015

1.500.000

1.500.000

2015

2015

3.500.000

3.500.000

2015

2015

1.500.000

1.500.000

2015

2015

6.000.000

6.000.000

2015

2015

3.000.000

3.000.000

2015

2015

1.500.000

1.500.000

2015

2017

21.000.000

7.000.000

2015

2015

3.000.000

3.000.000

5.000.000

7.000.000

7.000.000
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44

45
46
47
48
49

50

51
52

Изградња саобраћајница у
Индустријској зони 2 -"Велико поље"
Нова - 1, Нова - 3, Нова - 4 као и
уређење саобраћајног прикључка на
државни пут
Реконстуркција моста код аутобуске
станице у Свилајнцу
Изградња паркинга Природњачког
центра ''Свилајнац''
Изградња главног фекалног колектора
за насељено место Кушиљево
Измуљивање потока у насељеном месту
Луковица у дужини од Л=1400метара
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).
Средства предвиђена за радове и
набавку опреме за Рециклажни центар
у Свилајнцу (контејнери, резервоари,
покретна трака, преса, линија за
класирање, електронска вага и др.)
Израда пројектне документације и
обнављање и изградња споменика на
територији општине Свилајнац
Радови на санацији зграде машинске
школе и гиманзије

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

2015

2017

46.000.000

10.000.000

2015

2015

3.523.200

3.523.200

2015

2016

10.000.000

5.000.000

5.000.000

2015

2017

95.000.000

10.000.000

45.000.000

40.000.000

2015

2015

5.200.000

5.200.000

2016

2017

99.000.000

5.000.000

14.000.000

2015

2017

30.000.000

5.000.000

15.000.000

10.000.000

2015

2015

5.000.000

5.000.000

2015

2015

10.000.000

10.000.000

II

20.000.000

16.000.000

ПОСЕБАН ДЕО
Члан 6.

Издаци буџета, по основним наменама, утврђени су у следећим износима:
Екон.
клас.

Врсте расхода и издатака

Средства из
буџета

Сопствени и
други приходи

Укупна
средства

1

2

3

4

5

4

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

963.280.000

197.815.638

1.161.095.638

410

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

147.538.750

14.992.078

162.530.828

411

Плате и додаци запослених

117.596.981

3.175.639

120.772.620

412

Социјални доприноси на терет послодавца

21.213.791

568.439

21.782.230

413

Накнаде у натури (превоз)

200.000

0

200.000

414

Социјална давања запосленима

3.677.978

6.299.000

9.976.978

415

Накнаде за запослене

2.500.000

3.977.000

6.477.000

416

Награде,бонуси и остали посебни расходи

850.000

972.000

1.822.000

417

Одборнички додатак

1.500.000

0

1.500.000

420

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА

181.825.000

27.183.312

209.008.312

421

Стални трошкови

103.000.000

4.855.000

107.855.000

422

Трошкови путовања

1.955.000

984.000

2.939.000

423

Услуге по уговору

34.330.000

3.607.030

37.937.030

424

Специјализоване услуге

27.000.000

1.606.000

28.606.000

425

Текуће поправке и одржавање

5.240.000

5.061.000

10.301.000

426

Материјал

10.300.000

11.070.282

21.370.282

440

ОТПЛАТА КАМАТА

14.000.000

0

14.000.000
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441

Отплата домаћих камата

14.000.000

0

14.000.000

450

СУБВЕНЦИЈЕ

72.000.000

0

72.000.000

451

Субвенције јавним предузећима и организацијама

72.000.000

0

72.000.000

460

473.616.250

154.203.248

627.819.498

463

ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
Текући и кпитални трансфери осталим нивоима
власти

449.172.500

154.203.248

603.375.748

465

Остале текуће донације, дотације и трансфери

24.443.750

0

24.443.750

470

СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ

20.500.000

0

20.500.000

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

20.500.000

0

20.500.000

480

ОСТАЛИ РАСХОДИ

41.800.000

1.437.000

43.237.000

481

Дотације невладиним организацијама

28.300.000

0

28.300.000

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

500.000

317.000

817.000

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

13.000.000

1.120.000

14.120.000

490

АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА

12.000.000

0

12.000.000

49911

Стална резерва

2.000.000

0

2.000.000

49912

Текућа резерва

10.000.000

0

10.000.000

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

44.720.000

9.820.000

54.540.000

510

ОСНОВНА СРЕДСТВА

34.720.000

9.820.000

44.540.000

511

Зграде и грађевински објекти

19.000.000

5.800.000

24.800.000

512

Машине и опрема

15.500.000

3.870.000

19.370.000

515

Нематеријална имовина

220.000

150.000

370.000

540

ПРИРОДНА ИМОВИНА

10.000.000

0

10.000.000

541

Земљиште

10.000.000

0

10.000.000

1.008.000.000

207.635.638

1.215.635.638

5

СВЕГА ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
610

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ

40.000.000

0

40.000.000

611

Отплата главнице домаћим кредиторима

40.000.000

0

40.000.000

1.048.000.000

207.635.638

1.255.635.638

УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Члан 7.

Раздео

Глава

Програм-ска
Класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

У посебном делу из члана 6. Одлуке о буџету укупан износ расхода и издатака од
1.255.635.638 динара, распоређен је по корисницима и наменама и то: - из средстава буџета у
износу од 1.047.000.000, од додатних – сопствених средстава прихода директних и индиректних
корисника средстава буџета у укупном износу од 157.635.638 динара, као и из средстава
осталих нивоа власти у износу од 50.000.000 динара и средства из нераспоређеног вишка
прихода из ранијих година у износу од 1.000.000 динара.

Опис

1

2

3

4

5

6

7

1

1

Средства
из буџета

Средства
из осталих
извора

Укупна јавна
средства

8

9

10

СКУПШТИНА ОПШТИНА И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
0602

ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Функционисање локалне самоуправе и
градских општина

0602-0001

Извршни и законодавни органи, финансијски
и фискални послови и спољни послови

110
1

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

2

412

Социјални доприноси на терет послодавца

10.000.000

0

10.000.000

1.904.000

0

1.904.000
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3

417

Посланички додатак

1.500.000

0

1.500.000

43

423

Услуге по уговору
Остале текуће донације, дотације и
трансфери

6.830.000

0

6.830.000

1.766.000

0

1.766.000

Приходи из буџета

22.000.000

0

22.000.000

Функција 110:

22.000.000

0

22.000.000

Приходи из буџета

22.000.000

0

22.000.000

Свега за Главу 1:

22.000.000

0

22.000.000

1.500.000

0

1.500.000

Приходи из буџета

1.500.000

0

1.500.000

Функција 160:

1.500.000

0

1.500.000

Извори финансирања за програмску
активност 0602-0001:
Приходи из буџета

23.500.000

0

23.500.000

Свега за програмску активност 0602-0001:

23.500.000

0

23.500.000

Приходи из буџета

23.500.000

0

23.500.000

Свега за Програм 15:

23.500.000

0

23.500.000

Приходи из буџета

1.500.000

0

1.500.000

Свега за Главу 2:

1.500.000

0

1.500.000

Приходи из буџета

23.500.000

0

23.500.000

Свега за Раздео 1:

23.500.000

0

23.500.000

49

465

Извори финансирања за функцију 110:
01

Извори финансирања за Главу 1:
01

2

ФИНАНСИРАЊЕ ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА
Опште јавне услуге некласификоване на
другом месту

160
63

481

Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 160:

01

01

Извори финансирања за Програм 15:
01

Извори финансирања за Главу 2:
01

Извори финансирања за Раздео 1:
01

2

1

ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
0602

ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602-0004

Општинско јавно правобранилаштво
110

Јавни правобранилац
4

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

870.840

0

870.840

5

412

Социјални доприноси на терет послодавца
Остале текуће донације, дотације и
трансфери

156.060

0

156.060

114.100

0

114.100

Функција 110:

1.141.000

0

1.141.000

Извори финансирања за програмску
активност 0602-0004:
Приходи из буџета

1.141.000

0

1.141.000

Свега за програмску активност 0602-0004:

1.141.000

0

1.141.000

Приходи из буџета

1.141.000

0

1.141.000

Свега за Програм 15:

1.141.000

0

1.141.000

Приходи из буџета

1.141.000

0

1.141.000

Свега за Главу 1:

1.141.000

0

1.141.000

52

465

01

Извори финансирања за Програм 15:
01

Извори финансирања за Главу 1:
01

Извори финансирања за Раздео 2:
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Приходи из буџета

1.141.000

0

1.141.000

Свега за Раздео 2:

1.141.000

0

1.141.000

47.100.000

0

47.100.000

8.430.000

0

8.430.000

100.000

0

100.000

ОПШТИНСКА УПРАВА
1

Општинска управа
0602

ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602-0001

Функционисање локалне самоуправе
410

Општи економски и комерцијални послови
6

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

7

412

Социјални доприноси на терет послодавца

10

413

Накнаде у натури

8

414

Социјална давања запосленима

2.000.000

0

2.000.000

21

415

2.500.000

0

2.500.000

9

416

450.000

0

450.000

11

421

Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни
расходи
Стални трошкови

14.500.000

0

14.500.000

12

422

Трошкови путовања

1.500.000

0

1.500.000

13

423

Услуге по уговору

15.000.000

0

15.000.000

14

424

Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање зграда и
опреме
Материјал
Остале текуће донације, дотације и
трансфери
Донације невладиним организацијама

4.500.000

0

4.500.000

3.000.000

0

3.000.000

7.000.000

0

7.000.000

4.800.500

0

4.800.500

15
16
860

410
410
130

53

425
426
465
481

58

-СКГО

200.000

0

200.000

57

-Дотације верским организацијама

1.000.000

0

1.000.000

-Дотације удружењима грађана

4.000.000
500.000

0

4.000.000

0

500.000

13.000.000

0

13.000.000

-Стална резерва

2.000.000

0

2.000.000

-Текућа резерва

55
19

482

Порези, таксе и регистрације

18

483

Казне по решењу судова

499

Буџетске резерве

64
65
410
410
410
410

10.000.000

0

10.000.000

26

511

Зграде и грађевински објекти

13.000.000

0

13.000.000

59

511

Солидарна стамбена изградња

2.000.000

0

2.000.000

20
39

512

Машине и опрема

541

Земљиште

3.000.000

0

3.000.000

10.000.000

0

10.000.000

Приходи из буџета

152.380.500

0

152.380.500

Функција 410:

152.380.500

0

152.380.500

Приходи из буџета

12.000.000

0

12.000.000

Функција 130:

12.000.000

0

12.000.000

Приходи из буџета

5.200.000

0

5.200.000

Функција 860:

Извори финансирања за функцију 410:
01

Извори финансирања за функцију 130:
01

Извори финансирања за функцију 860:
01

01

0602-0003

5.200.000

0

5.200.000

Извори финансирања за програмску
активност 0602-0001:
Приходи из буџета

169.580.500

0

169.580.500

Свега за програмску активност 0602-0001:

169.580.500

0

169.580.500

Управљање јавним дугом
170

Управљање јавним дугом
74

441

Отплата домаћих камата

10.000.000

10.000.000

154 Број 13 – Свилајнац 25. децембар 2014

75

611

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

Отплата главнице домаћим кредиторима

40.000.000

40.000.000

Приходи из буџета

50.000.000

50.000.000

Функција 170:

50.000.000

50.000.000

Извори финансирања за Програмску
активност 0602-0003:
Приходи из буџета

50.000.000

50.000.000

Свега за Програмску активност 0602-0003:

50.000.000

50.000.000

8.500.000

8.500.000

Приходи из буџета

8.500.000

8.500.000

Функција 410:

8.500.000

Извори финансирања за функцију 170:
01

01

0602-П1

Једнократна помоћ студентима и ученицима
410

Општи економски и комерцијални послови
17

472

Социјална давања - стипендије - једнократна
помоћ студентима и ученицима
Извори финансирања за функцију 410:

01

0

8.500.000

Извори финансирања за Пројекат 0602-П1
01

Приходи из буџета

8.500.000

Свега за Пројекат 0602-П1:

8.500.000

8.500.000
0

8.500.000

Извори финансирања за Програм 15:
01

1501
1501-П2

Приходи из буџета

228.080.500

228.080.500

Свега за Програм 15:

228.080.500

0

228.080.500

7.500.000

0

7.500.000

Приходи из буџета

7.500.000

0

7.500.000

Функција 410:

7.500.000

0

7.500.000

Приходи из буџета

7.500.000

0

7.500.000

Свега за Пројекат 1501-П1:

7.500.000

0

7.500.000

1.000.000

0

1.000.000

Приходи из буџета

1.000.000

0

1.000.000

Функција 410:

1.000.000

0

1.000.000

Извори финансирања за Програмску
активност 1501-0001:
Приходи из буџета

1.000.000

0

1.000.000

Свега за Програмску активност 1501-0001:

1.000.000

0

1.000.000

ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Стручна пракса 2015
410
42

423

Општи економски и комерцијални послови
Услуге по уговору (Локални акциони план
запошљавања)
Извори финансирања за функцију 410:

01

Извори финансирања за Пројекат 1501-П1
01

Подршка постојећој привреди (Регионална
агенција за економски развој Шумадије и
Поморавља)

15010001
410

Општи економски и комерцијални послови
38

424

Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 410:

01

01

Одржавање економске инфраструктуре
(ПД за управљање слободном зоном
"Свилајнац" д.о.о.)

1501-0004
620

Општи економски и комерцијални послови
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Текуће субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама

4.000.000

0

4.000.000

Приходи из буџета

4.000.000

0

4.000.000

Функција 620:

4.000.000

0

4.000.000

Извори финансирања за Програмску
активност 1501-0004:
Приходи из буџета

4.000.000

0

4.000.000

Свега за Програмску активност 1501-0004:

4.000.000

0

4.000.000

4.000.000

0

4.000.000

Приходи из буџета

4.000.000

0

4.000.000

Функција 410:

4.000.000

0

4.000.000

Извори финансирања за Програмску
активност 1501-0005:
Приходи из буџета

4.000.000

0

4.000.000

Свега за Програмску активност 1501-0005:

4.000.000

0

4.000.000

Приходи из буџета

16.500.000

0

16.500.000

Свега за Програм 3:

16.500.000

0

16.500.000

13.500.000

0

13.500.000

Приходи из буџета

13.500.000

0

13.500.000

Функција 421:

13.500.000

0

13.500.000

Извори финансирања за Програмску
активност 0101-0001:
Приходи из буџета

13.500.000

0

13.500.000

Свега за Програмску активност 0101-0001:

13.500.000

0

13.500.000

Приходи из буџета

13.500.000

0

13.500.000

Свега за Програм 5:

13.500.000

0

13.500.000

0

6.000.000

Извори финансирања за функцију 620:
01

01

Финансијска подршка локалном економском
развоју
(подршка предузетницима)

1501-0005
410

Општи економски и комерцијални послови
80

441

Отплата домаћих камата
Извори финансирања за функцију 410:

01

01

Извори финансирања за Програм 3:
01

0101

ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

0101-0001

Унапређење услова и промоција
пољопривреде

421

Пољопривреда
14

424

Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 421:

01

01

Извори финансирања за Програм 5:
01

0901

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

0901-0001
070

Социјалне помоћи
Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на
другом месту
Једнократне помоћи избеглицама и
472
6.000.000
48
расељеним лицима
Извори финансирања за функцију 070:
01

01

Приходи из буџета

6.000.000

0

6.000.000

Функција 070:

6.000.000

0

6.000.000

Извори финансирања за Програмску
активност 0901-0001:
Приходи из буџета

6.000.000

0

6.000.000
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Свега за Програмску активност 0901-0001:
0901-0006

6.000.000

0

6.000.000

6.000.000

0

6.000.000

Приходи из буџета

6.000.000

0

6.000.000

Функција 040:

6.000.000

0

6.000.000

Извори финансирања за Програмску
активност 0901-0006:
Приходи из буџета

6.000.000

0

6.000.000

Свега за Програмску активност 0901-0006:

6.000.000

0

6.000.000

Приходи из буџета

12.000.000

0

12.000.000

Свега за Програм 11:

12.000.000

0

12.000.000

Приходи из буџета

270.080.500

0

270.080.500

Свега за Главу 1:

270.080.500

0

270.080.500

49.857.507

3.175.639

53.033.146

8.924.493

568.439

9.492.932

100.000

0

100.000

1.400.000

6.000.000

7.400.000

0

2.297.000

2.297.000

200.000

0

200.000

6.000.000

4.100.000

10.100.000

0

556.000

556.000

500.000

2.886.000

3.386.000

Дечја заштита
040

Породица и деца
41

472

Подршка породици - новорођене бебе и ВТО
Извори финансирања за функцију 040:

01

01

Извори финансирања за Програм 11:
01

Извори финансирања за Главу 1:
01

3

2

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ДЕЧЈА РАДОСТ"
2001

ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ

2001-0001

Функционисање предшколских установа
911

Предшколско образовање
22

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

23

412

Социјални доприноси на терет послодавца

66

413

Накнаде у натури

67

414

Социјална давања запосленима

415
68

416

24

421

Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни
расходи
Стални трошкови

422

Трошкови путовања

84

423

Услуге по уговору

69

424

Специјализоване услуге

25

425

Текуће поправке и одржавање

85

426

62
87

0

356.000

356.000

500.000

699.000

1.199.000

1.700.000

8.316.282

10.016.282

5.000.000

0

5.000.000

482

Материјал
Остале текуће донације, дотације и
трансфери
Порези, казне и обавезне таксе

0

23.000

23.000

511

Зграде и грађевински објекти

3.000.000

100.000

3.100.000

77.182.000

0

77.182.000

0

29.077.360

29.077.360

Функција 911:

77.182.000

29.077.360

106.259.360

01

Извори финансирања за програмску
активност 2001-0001:
Приходи из буџета

77.182.000

Сопствени приходи буџетских корисника

0

0
29.077.360

77.182.000

04

77.182.000

29.077.360

106.259.360

77.182.000

0

77.182.000

0

29.077.360

29.077.360

77.182.000

29.077.360

106.259.360

465

Извори финансирања за функцију 911:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

Свега за програмску активност 2001-0001:

29.077.360

Извори финансирања за Програм 8:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за Програм 8:
Извори финансирања за Главу 2:
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01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за Главу 2:

3

3

77.182.000

0

77.182.000

0

29.077.360

29.077.360

77.182.000

29.077.360

106.259.360

УСТАНОВЕ КУЛТУРE
1201

ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

3.1.

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ
1201-0001

Функционисање локалних установа културе
820

Услуге културе
27

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

4.760.613

0

4.760.613

28

412

Социјални доприноси на терет послодавца

873.000

0

873.000

35

414

122.067

0

122.067

83

416

100.000

0

100.000

29

421

Социјална давања запосленима
Награде запосленима и остали посебни
расходи
Стални трошкови

1.600.000

20.000

1.620.000

30

422

Трошкови путовања

400.000

100.000

500.000

31

423

Услуге по уговору

1.000.000

100.000

1.100.000

32

424

Специјализоване услуге

7.000.000

300.000

7.300.000

33

425

Текуће поправке и одржавање

300.000

50.000

350.000

34

426

660.000

50.000

710.000

639.520

0

639.520

482

Материјал
Остале текуће донације, дотације и
трансфери
Порези, казне и обавезне таксе

0

20.000

20.000

512

Машине и опрема

500.000

200.000

700.000

17.955.200

0

17.955.200

0

840.000

840.000

17.955.200

840.000

18.795.200

86
36

465

Извори финансирања за функцију 820:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 820:

3.2.

РЕСАВСКА БИБЛИОТЕКА
1201-0001

Функционисање локалних установа културе
820

Услуге културе
70

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

5.008.021

0

5.008.021

71

412

Социјални доприноси на терет послодавца

926.238

0

926.238

35

414

155.911

0

155.911

72

416

100.000

0

100.000

73

421

Социјална давања запосленима
Награде запосленима и остали посебни
расходи
Стални трошкови

900.000

25.000

925.000

76

422

Трошкови путовања

55.000

30.000

85.000

77

423

Услуге по уговору

500.000

150.000

650.000

78

424

Специјализоване услуге

500.000

30.000

530.000

79

425

Текуће поправке и одржавање

440.000

10.000

450.000

81

426

440.000

100.000

540.000

673.630

0

673.630

482

Материјал
Остале текуће донације, дотације и
трансфери
Порези, казне и обавезне таксе

0

10.000

10.000

40

511

Зграде и грађевински објекти

1.000.000

0

1.000.000

82

512

Машине и опрема

2.000.000

20.000

2.020.000

37

515

Нематеријална имовина

220.000

150.000

370.000

12.918.800

0

12.918.800

89

465

Извори финансирања за функцију 820:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

01

0

525.000

525.000

Функција 820:

12.918.800

525.000

13.443.800

Извори финансирања за програмску
активност 1201-0001:
Приходи из буџета

30.874.000

0

30.874.000
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Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за програмску активност 1201-0001:

0

1.365.000

1.365.000

30.874.000

1.365.000

32.239.000

30.874.000

0

30.874.000

0

1.365.000

1.365.000

30.874.000

1.365.000

32.239.000

30.874.000

0

30.874.000

0

1.365.000

1.365.000

30.874.000

1.365.000

32.239.000

80.000.000

0

80.000.000

3.000.000

0

3.000.000

500.000

0

500.000

1.000.000

0

1.000.000

500.000

0

500.000

Извори финансирања за Програм 13:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за Програм 13:
Извори финансирања за Главу 3:

01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за Главу 3:

3

4

ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
0401

ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Управљање заштитом животне средине и
природних вредности
Заштита животне средине

0401-0001
500
90

421

Стални трошкови (јавна хигијена)

91

423

Услуге по уговору

92

424

Специјализоване услуге

93

425

Текуће поправке и одржавање

94

426

Материјал

95

512

Машине и опрема
Извори финансирања за Програмску
активност 0401-0001:
Приходи из буџета

10.000.000

0

10.000.000

95.000.000

0

95.000.000

Свега за Програмску активност 0401-0001:

95.000.000

0

95.000.000

3.000.000

0

3.000.000

Приходи из буџета

98.000.000

0

98.000.000

Функција 500:

98.000.000

0

98.000.000

Приходи из буџета

3.000.000

0

3.000.000

Свега за Пројекат 0401-П3:

3.000.000

0

3.000.000

Приходи из буџета

98.000.000

0

98.000.000

Свега за Програм 6:

98.000.000

0

98.000.000

Приходи из буџета

98.000.000

0

98.000.000

Свега за Главу 4:

98.000.000

0

98.000.000

54.573.500

0

54.573.500

1.500.000

0

1.500.000

28.432.000

0

28.432.000

100.000

0

100.000

01

0401-П3

Суфинансирање еколошког пројекта
500

Заштита животне средине
98

481

Донације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 500:

01

Извори финансирања за Пројекат 0401-П3
01

Извори финансирања за Програм 6:
01

Извори финансирања за Главу 4:
01

3

5

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
2002

ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

2002-0001

Функционисање основних школа
912

Основно образовање
44

463

44

463

Трансфери осталим нивоима власти (текући)
Трансфери
осталим
нивоима
власти
(капитални)
Основна школа "Јован Јовановић Змај"
4631-Текући трансфери осталим нивоима
власти
414-Социјална давања запосленима
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415-Накнада трошкова за запослене
416-Награде запосленима и остали
посебни расходи
421-Стални трошкови

1.000.000

0

1.000.000

1.092.000

0

1.092.000

6.500.000

0

6.500.000

11.300.000

0

11.300.000

423-Услуге по уговору

950.000

0

950.000

424-Специјализоване услуге

670.000

0

670.000

425-Текуће поправке и одржавање

2.100.000

0

2.100.000

426-Материјал

3.600.000

0

3.600.000

20.000

0

20.000

100.000

0

100.000

1.000.000

0

1.000.000

700.000

0

700.000

350.000

0

350.000

300.000

0

300.000

50.000

0

50.000

14.533.000

0

14.533.000

422-Трошкови путовања

444-Пратећи трошкови задуживања
482-Порези, обавезне таксе, казне и
пенали
483-Новчане казне и пенали по решењу
судова
4632-Капитални трансфери осталим нивоима
власти
511-Зграде и грађевински објекти
512-Машине и опрема
515-Нематеријална имовина
Основна школа "Бранко Радичевић" Седларе
4631-Текући трансфери осталим нивоима
власти
414-Социјална давања запосленима

100.000

0

100.000

1.000.000

0

1.000.000

220.000

0

220.000

4.783.000

0

4.783.000

6.120.000

0

6.120.000

423-Услуге по уговору

460.000

0

460.000

424-Специјализоване услуге

550.000

0

550.000

425-Текуће поправке и одржавање

500.000

0

500.000

426-Материјал
482-Порези, обавезне таксе, казне и
пенали
483-Новчане казне и пенали по решењу
судова
4632-Капитални трансфери осталим нивоима
власти

650.000

0

650.000

50.000

0

50.000

100.000

0

100.000

200.000

0

200.000

200.000

0

200.000

7.332.000

0

7.332.000

100.000

0

100.000

1.000.000

0

1.000.000

244.000

0

244.000

1.753.000

0

1.753.000

2.080.000

0

2.080.000

423-Услуге по уговору

565.000

0

565.000

424-Специјализоване услуге

300.000

0

300.000

425-Текуће поправке и одржавање

300.000

0

300.000

426-Материјал
482-Порези, обавезне таксе, казне и
пенали
483-Новчане казне и пенали по решењу
судова
4632-Капитални трансфери осталим нивоима
власти

470.000

0

470.000

20.000

0

20.000

500.000

0

500.000

500.000

0

500.000

500.000

0

500.000

415-Накнада трошкова за запослене
416-Награде запосленима и остали
посебни расходи
421-Стални трошкови
422-Трошкови путовања

500-Издаци за нефинансијску имовину
Основна школа "Стеван Синђелић" Војска
4631-Текући трансфери осталим нивоима
власти
414-Социјална давања запосленима
415-Накнада трошкова за запослене
416-Награде запосленима и остали
посебни расходи
421-Стални трошкови
422-Трошкови путовања

500-Издаци за нефинансијску имовину
Основна школа "Вожд Карађорђе" Кушиљево
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4631-Текући трансфери осталим нивоима
власти
414-Социјална давања запосленима

4.276.500

0

4.276.500

100.000

0

100.000

622.500

0

622.500

387.000

0

387.000

1.587.000

0

1.587.000

50.000

0

50.000

423-Услуге по уговору

310.000

0

310.000

424-Специјализоване услуге

530.000

0

530.000

425-Текуће поправке и одржавање

250.000

0

250.000

426-Материјал
482-Порези, обавезне таксе, казне и
пенали
483-Новчане казне и пенали по решењу
судова
4632-Капитални трансфери осталим нивоима
власти

325.000

0

325.000

15.000

0

15.000

100.000

0

100.000

100.000

0

100.000

100.000

0

100.000

Приходи из буџета

56.073.500

0

56.073.500

Функција 912:

56.073.500

0

56.073.500

Извори финансирања за програмску
активност 2002-0001:
Приходи из буџета

56.073.500

0

56.073.500

Свега за програмску активност 2002-0001:

56.073.500

0

56.073.500

Приходи из буџета

56.073.500

0

56.073.500

Свега за Програм 9:

56.073.500

0

56.073.500

Приходи из буџета

56.073.500

0

56.073.500

Свега за Главу 5:

56.073.500

0

56.073.500

12.559.000

0

12.559.000

7.500.000

0

7.500.000

11.570.000

0

11.570.000

400.000

0

400.000

500.000

0

500.000

415-Накнада трошкова за запослене
416-Награде запосленима и остали
посебни расходи
421-Стални трошкови
422-Трошкови путовања

500-Издаци за нефинансијску имовину
Извори финансирања за функцију 912:
01

01

Извори финансирања за Програм 9:
01

Извори финансирања за Главу 5:
01

3

6

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
2003

ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

2003-0001

Функционисање средњих школа
920

Средње образовање
45
45

463
463

Трансфери осталим нивоима власти (текући)
Трансфери
осталим
нивоима
власти
(капитални)
Средња школа "Свилајнац"
4631-Текући трансфери осталим нивоима
власти
415-Накнада трошкова за запослене
416-Награде запосленима и остали
посебни расходи
421-Стални трошкови

4.170.000

0

4.170.000

422-Трошкови путовања

300.000

0

300.000

423-Услуге по уговору

800.000

0

800.000

50.000

0

50.000

425-Текуће поправке и одржавање

4.000.000

0

4.000.000

426-Материјал
472-Накнаде за социјалну заштиту из
буџета
482-Порези, обавезне таксе, казне и
пенали
483-Новчане казне и пенали по решењу
судова

1.150.000

0

1.150.000

50.000

0

50.000

50.000

0

50.000

100.000

0

100.000

500.000

0

500.000

424-Специјализоване услуге

4632-Капитални трансфери осталим нивоима
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власти
510-Основна средства

500.000

0

500.000

989.000

13.640.030

14.629.030

Пољопривредно-ветеринарска школа са
домом ученика "Свилајнац"
4631-Текући трансфери осталим нивоима
власти
414-Социјална давања запосленима

0

299.000

299.000

0

1.680.000

1.680.000

989.000

972.000

1.961.000

421-Стални трошкови

0

710.000

4.542.000

422-Трошкови путовања

0

298.000

298.000

423-Услуге по уговору

0

471.030

471.030

424-Специјализоване услуге

0

920.000

920.000

425-Текуће поправке и одржавање

0

4.302.000

4.302.000

426-Материјал

0

1.920.000

2.505.000

0

684.000

684.000

0

264.000

264.000

0

1.120.000

1.120.000

7.000.000

9.350.000

16.350.000

7.000.000

0

7.000.000

511-Зграде и грађевински објекти

0

5.700.000

5.700.000

512-Машине и опрема

0

3.650.000

3.650.000

20.059.000

0

20.059.000

0

22.990.030

22.990.030

Функција 920:

20.059.000

22.990.030

43.049.030

01

Извори финансирања за програмску
активност 2003-0001:
Приходи из буџета

20.059.000

0

20.059.000

04

Сопствени приходи буџетских корисника

0

22.990.030

22.990.030

20.059.000

22.990.030

43.049.030

20.059.000

0

20.059.000

0

22.990.030

22.990.030

20.059.000

22.990.030

43.049.030

20.059.000

0

20.059.000

0

22.990.030

22.990.030

20.059.000

22.990.030

43.049.030

20.000.000

0

20.000.000

Приходи из буџета

20.000.000

0

20.000.000

Функција 070:

20.000.000

0

20.000.000

415-Накнада трошкова за запослене
416-Награде запосленима и остали
посебни расходи

431-Амортизација некретнина и опреме
482-Порези, обавезне таксе, казне и
пенали
483-Новчане казне и пенали по решењу
судова
4632-Капитални трансфери осталим нивоима
власти
500-Издаци за нефинансијску имовину

Извори финансирања за функцију 920:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

Свега за програмску активност 2003-0001:
Извори финансирања за Програм 10:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за Програм 10:
Извори финансирања за Главу 6:

01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за Главу 6:

3

7

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
0901

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

0901-0001
070
46

463

Социјалне помоћи
Социјална помоћ некласификована на другом
месту
Трансфери осталим нивоима власти (текући)
Извори финансирања за функцију 070:

01

Извори финансирања за Програмску
активност 0901-0001:
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Приходи из буџета

20.000.000

0

20.000.000

Свега за Програмску активност 0701-0001:

20.000.000

0

20.000.000

Приходи из буџета

20.000.000

0

20.000.000

Свега за Програм 11:

20.000.000

0

20.000.000

Приходи из буџета

20.000.000

0

20.000.000

Свега за Главу 7:

20.000.000

0

20.000.000

Извори финансирања за Програм 11:
01

Извори финансирања за Главу 7:
01

3

8

БУЏЕТСКИ ФОНДОВИ

8.1.

ФОНД ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
1101

ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО
ПЛАНИРАЊЕ
Уређивање грађевинског земљишта

1101-0002
620

Развој заједнице
47

463

Tрансфери осталим нивоима власти (текући)

329.040.000

154.203.248

483.243.248

329.040.000

0

329.040.000

0

104.203.248

104.203.248

0

50.000.000

50.000.000

Функција 620:

329.040.000

154.203.248

483.243.248

Извори финансирања за Програмску
активност 1101-0002:
Приходи из буџета

329.040.000

0

329.040.000

0

104.203.248

104.203.248

0

50.000.000

50.000.000

329.040.000

154.203.248

483.243.248

329.040.000

0

329.040.000

0

104.203.248

104.203.248

0

50.000.000

50.000.000

329.040.000

154.203.248

483.243.248

4.000.000

0

4.000.000

Приходи из буџета

4.000.000

0

4.000.000

Функција 421:

4.000.000

0

4.000.000

Извори финансирања за Програмску
активност 0101-0002:
Приходи из буџета

4.000.000

0

4.000.000

Свега за Програмску активност 0101-0002:

4.000.000

0

4.000.000

Приходи из буџета

4.000.000

0

4.000.000

Свега за Програм 5:

4.000.000

0

4.000.000

Извори финансирања за функцију 620:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од невладиних организација и
појединаца

08

01
04
08

Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од невладиних организација и
појединаца
Свега за програмску активност 1101-0002:
Извори финансирања за Програм 1:

01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од невладиних организација и
појединаца

08

Свега за Програм 1:
8.2.

ФОНД ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
0101

ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

0101-0002

Подстицаји пољопривредној производњи
421

Пољопривреда
50

463

Текући трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 421:

01

01

Извори финансирања за Програм 5:
01

8.3.

ДОМ ЗДРАВЉА "РЕСАВА"
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ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА
ЗАШТИТА
Функционисање установа примарне
здравствене заштите

1801-0001
700

Услуге јавног здравства
51

463

Текући трансфери осталим нивоима власти

20.000.000

0

20.000.000

Приходи из буџета

20.000.000

0

20.000.000

Функција 740:

20.000.000

0

20.000.000

Извори финансирања за Програмску
активност 1801-0001:
Приходи из буџета

20.000.000

0

20.000.000

Свега за Програмску активност 1801-0001:

20.000.000

0

20.000.000

Приходи из буџета

20.000.000

0

20.000.000

Свега за Програм 12:

20.000.000

0

20.000.000

Приходи из буџета

353.040.000

0

353.040.000

Свега за Главу 8:

353.040.000

0

353.040.000

24.000.000

0

24.000.000

Приходи из буџета

24.000.000

0

24.000.000

Функција 810:

24.000.000

0

24.000.000

Извори финансирања за Програмску
активност 1301-0002:
Приходи из буџета

24.000.000

0

24.000.000

Свега за Програмску активност 1301-0002:

24.000.000

0

24.000.000

Приходи из буџета

24.000.000

0

24.000.000

Свега за Програм 14:

24.000.000

0

24.000.000

10.000.000

0

10.000.000

Приходи из буџета

10.000.000

0

10.000.000

Функција 810:

10.000.000

0

10.000.000

Извори финансирања за Програмску
активност 1502-0001:
Приходи из буџета

10.000.000

0

10.000.000

Свега за Програмску активност 1502-0001:

10.000.000

0

10.000.000

Извори финансирања за функцију 740:
01

01

Извори финансирања за Програм 12:
01

Извори финансирања за Главу 8:
01

3

9

ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА

9.1.

СПОРТСКО -ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР
1301

ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
Подршка предшколском, школском и
рекреативном спорту и масовној физичкој
култури
Услуге рекреације и спорта

1301-0002
810
99

451

Субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
Извори финансирања за функцију 810:

01

01

Извори финансирања за Програм 14:
01

1502

ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА

1502-0001

Управљање развојем туризма
Услуге рекреације и спорта

810
99

451

Субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
Извори финансирања за функцију 810:

01

01

Извори финансирања за Програм 4:
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Приходи из буџета

10.000.000

0

10.000.000

Свега за Програм 4:

10.000.000

0

10.000.000

34.000.000

0

34.000.000

Приходи из буџета

34.000.000

0

34.000.000

Функција 630:

34.000.000

0

34.000.000

Извори финансирања за Програмску
активност 0601-0001:
Приходи из буџета

34.000.000

0

34.000.000

Свега за Програмску активност 0601-0001:

34.000.000

0

34.000.000

Приходи из буџета

34.000.000

0

34.000.000

Свега за Програм 2:

34.000.000

0

34.000.000

Приходи из буџета

68.000.000

0

68.000.000

Свега за Главу 9:

68.000.000

0

68.000.000

18.000.000

0

18.000.000

Приходи из буџета

18.000.000

0

18.000.000

Функција 810:

18.000.000

0

18.000.000

Извори финансирања за Програмску
активност 1301-0001:
Приходи из буџета

18.000.000

0

18.000.000

Свега за Програмску активност 1301-0001:

18.000.000

0

18.000.000

Приходи из буџета

18.000.000

0

18.000.000

Свега за Програм 14:

18.000.000

0

18.000.000

11.450.000

0

11.450.000

Приходи из буџета

11.450.000

0

11.450.000

Функција 090:

11.450.000

0

11.450.000

Извори финансирања за Програмску
активност 0901-0005:
Приходи из буџета

11.450.000

0

11.450.000

КЈП "МОРАВА" Свилајнац
0601
0601-0001

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
Водоснабдевање
630

Водоснабдевање
60

451

Текуће снабдевање за водопривреду
Извори финансирања за функцију 630:

01

01

Извори финансирања за Програм 2:
01

Извори финансирања за Главу 9:
01

3

10

ДОТАЦИЈЕ НЕПРОФИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

10.1.

ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИМА СПОРТА
1301
13010001

ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
Подршка локланим спортским
организацијама, удружењима и савезима
Услуге рекреације и спорта

810
54

481

Дотације органима спорта
Извори финансирања за функцију 810:

01

01

Извори финансирања за Програм 14:
01

10.2.

ЦРВЕНИ КРСТ СВИЛАЈНАЦ
0901

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

0901-0005

Активности Црвеног крста
Социјална заштита некласификована на
другом месту
Остале донације,дотације и трансфери

090
61

465

Извори финансирања за функцију 090:
01

01
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Свега за Програмску активност 0901-0005:
10.3.

11.450.000

0

11.450.000

600.000

0

600.000

Приходи из буџета

600.000

0

600.000

Функција 010:

600.000

0

600.000

Извори финансирања за Програмску
активност 0901-0003:
Приходи из буџета

600.000

0

600.000

Свега за Програмску активност 0901-0003:

600.000

0

600.000

Приходи из буџета

12.050.000

0

12.050.000

Свега за Програм 11:

12.050.000

0

12.050.000

Приходи из буџета

30.050.000

0

30.050.000

Свега за Главу 10:

30.050.000

0

30.050.000

1.023.359.000

0
157.635.638

1.023.359.000

0
0

50.000.000

50.000.000

Свега за Раздео 3:

1.023.359.000

207.635.638

1.230.994.638

УКУПНО БУЏЕТ

1.048.000.000

207.635.638

1.255.635.638

УДРУЖЕЊЕ ОБОЛЕЛИХ
09010003

Подршка социо-хуманитарним организацијама
010

Болест и инвалидност
56

481

Донације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 010:

01

01

Извори финансирања за Програм 11:
01

Извори финансирања за Главу 10:
01

Извори финансирања за Раздео 3:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од невладиних организација и
појединаца

08

157.635.638

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА
Члан 8.
У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2015. годину и
пројекцијама за 2016. и 2017. годину, које је донео министар надлежан за послове финансија на
основу одредба члана 36а Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр и 108/2013) и Законом о
одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији («Службени гласник РС»,
број 104/2009), број запослених код корисника буџета не може прећи максималан број
запослених на неодређено и одређено време, и то:
- 106 запослених у локалној администрацији на неодређено време;
- 11 запослених у локалној администрацији на одређено време;
- 88 запослених у предшколским установама на неодређено време;
4 запослених у предшколским установама на одређено време;
У овој одлуци о буџету средстава за плате се обезбеђују за број запослених из става 1.
овог члана.
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БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У 2015. ГОДИНИ
Ред.бр.

Број запослених на
неодређено време

Број запослених на
одређено време

Табела 2.
Укупан број
запослених

3

4

5(3+4)

Директни и индиректни корисници буџетских
средстава локалне власти
2

1

Органи и организације локалне власти

1

89

Изабрана лица
Постављена лица
Запослени
Установе културе

2

10

99

4

4

4

4

81

10

91

17

1

18

Остале установе из области јавних служби које
се финансирају из буџета (осим предшколских
установа; навести назив: установа у области
културе и сл.)

3

0

Месне заједнице

4

0

Дирекције основане од стране локалне власти
5
0
Укупно за све кориснике буџета на које се
односи Закон о одређивању максималног броја
запослених у локалној администрацији

6
7

Предшколске установе
Привредна друштва и други облици
организовања чији је једини оснивач локална
власт (индиректни корисници буџета-невести
називе)

8

10

11

117

88

4

92

0

Укупно за све кориснике буџета на које се ne
односи Закон о одређивању максималног броја
запослених у локалној администрацији

9

106

Укупно за све кориснике буџетa

88

4

92

194

16

227

Члан 9.
За извршавање ове Одлуке одговоран је председник општине.
Наредбодавац за извршење буџета је председник општине.
Члан 10.
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 средстава органа, као и за издавање налога
за уплату средстава која припадају буџету.
Члан 11.
За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком одговорни су
функционери односно руководиоци индиректних корисника буџетских средстава.
За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком општинској
управи одговоран је Начелник општинске управе. Начелник општинске управе може овластити
одређено лице које ће бити одговорно за реализацију буџетског програма и пројекта, у смислу
наменског, ефективног, ефикасног, економичног, односно законитог трошења буџетских
средстава.
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Члан 12.
По доношењу буџета, у року од 15 дана од дана ступања на снагу Одлуке о буџету
општине Свилајнац, Одељење за буџет и финансије обавештава директне и индиректне
буџетске кориснике о одобреним апропријацијама, који су дужни да ускладе своје финансијске
планове са одобреним апропријацијама и исте доставе у року од 15 дана Одељењу за буџет и
финансије.
Одељење за буџет и финансије 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.
Члан 13.
Одлуку о промени апропријације из општих прихода буџета и преносу апропријације у
текућу буџетску резерву, у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему доноси општинско
веће.
Средства одобрена кориснику буџетских средстава, могу се преусмеравати на одређену
апропријацију у износу од 5% вредности апропријације за расход чији се износ умењује.
Средства одобрена кориснику буџетских средстава, могу се преусмеравати унутар
буџетског програма у износу до 10% вредности апропријације чија се средства умањују.
Члан 14.
Решење о употреби текуће буџетске и сталне буџетске резерве на предлог органа
управе надлежног за финансије доноси општинско веће.
Члан 15.
Одлуку о отварању буџетског фонда у складу са чланом 64. Закона о буџетском систему
доноси општинско веће.
Члан 16.
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 министарству надлежном за послове финансија за одобрење
фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита од 10%, уколико је резултат реализације
јавних инвестиција.
Члан 17.
Новчана средства буџета општине, директних и индиректних корисника средстава тог
буџета, као и других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун
трезора општине, воде се и депонују на консолидованом рачуну трезора.
Члан 18.
Распоред и коришћење средстава вршиће се у 2015. години по посебном акту који
доноси председник општине, на предлог надлежног органа за финансије.
Распоред и коришћење средстава у 2015. години, вршиће се и на основу решења које
доноси председник општине за програме или програмске активности на предлог надлежних
комисија или на основу програма које доноси општинско веће општине Свилајнац.
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Члан 19.
Обавезе које преузимају директни и индиректни корисници буџетских средстава морају
одговарати апропријацији која им је за ту намену у оквиру програма, овом одлуком одобрена.
Изузетно корисници из става 1. овог члана, ускладу са чланом 54. Закона о буџетском
систему, могу преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтеве за
плаћање у више година, на основу предлога органа надлежног за послове финансија, уз
сагласност општинског већа.
Корисници буџетских средстава су обавезни да, пре покретања поступка јавне набавке
за преузимање обавеза по уговору за капиталне пројекте прибаве сагласност органа надлежног
за финансије.
Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета и из
других прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из тих других
извора. У случају да се у току године други приходи буџетских корисника изврше у већем обиму
од средстава предвиђених овом Одлуком, извршавање расхода ће се вршити прво из тих извора
– прихода.
Обавезе преузете у складу са одобреним апропријацијама, а неизвршене у току године,
преносе се и имају статус преузетих обавеза и у наредној буџетској години извршавају се на
терет одобрених апропријација за ту буџетску годину.
Члан 20.
Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на
принципу готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно
актом Владе предвиђен другачији метод.
Члан 21.
Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора или
другог правног акта, уколико законом није друкчије прописано.
Плаћање из буџета неће се извршити уколико нису поштоване процедуре утврђене
чланом 56. став 3. Закона о буџетском систему.
Члан 22.
Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара,
пружању услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са Законом о
јавним набавкама («Службени гласник РС», број 124/2012).
Јавном набавком мале вредности у смислу члана 39. Закона о јавним набавкама, сматра
се набавка истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на
годишњем нивоу нижа од 3.000.000 динара.
Члан 23.
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 24.
Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета преносе се
на основу њиховог захтева и у складу са месечним квотама.
Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање
(копије).
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Члан 25.
Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2015.
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 26.
Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности председника
општине, засновати радни однос са новим лицима до краја 2015. 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.
Члан 27.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2015. години обрачунату
исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују
расход амортизације и употребе средстава за рад.
Члан 28.
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, 107/2009 и 78/2011).
За финансирање текуће неликвидности могу се користити расположива средства
консолидованог рачуна трезора општине Свилајнац, под условима и на начин како је то
прописано посебним Правилником, а на основу посебног акта који доноси председник општине.
Члан 29.
Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. децембра
2014. године, средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2014. години, која су
овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Свилајнац за 2014. годину.
Члан 30.
Изузетно, у случају да се буџету општине Свилајнац из Буџета Републике определе
актом наменска трансферна средства, укључујући и наменска трансферна средства за
надокнаду штета 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 отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода по том
основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему.
Члан 31.
Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза корисника 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 финансијски
план од стране надлежног органа општине.
Члан 32.
У буџетској 2015. години неће се вршити обрачун и исплата божићних, годишњих и
других врста накнада и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима,
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за директне и индиректне кориснике средстава буџета, осим јубиларних награда за запослене
који су то право стекли у 2015. години.
Члан 33.
Корисник буџетских средстава, који одређени расход и издатак извршава из других
извора прихода и примања, који нису општи приход буџета (извор 01-Приходи из буџета),
обавезе може преузимати само до нивоа остварења тих прихода или примања, уколико је ниво
остварених прихода и примања мањи од одобрених апропријација.
Корисник буџетских средстава код кога у току године дође до умањења одобрених
апропријација из разлога извршења принудне наплате, за износ умањења предузеће се
одговарајуће мере у циљу прилагођавања преузете обавезе, тако што ће предложити умањење
обавезе, односно продижење уговорног рока за плаћање или отказати уговор.
Члан 34.
Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава имају
расходи за сталне трошкове, трошкове текућих поправки и одржавања и материјал.
Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу сталних
трошкова, трошкова текућих поправки и одржавања, материјала, као и по основу капиталних
издатака измире у року утврђеном законом који регулише рокове измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама.
Члан 35.
Ову одлуку објавити у Службеном гласнику општине Свилајнац и доставити
министарству надлежном за послове финансија.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се од 01. јануара 2015.
године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-48/14-I-24, Дана:25.12.2014.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 Републике Србије“, број 72/09, 55/11 и 55/13), члана 32 став 1 тачка 9
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“,број 129/07 и 83/14) 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 25.12.2014.године
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ДЕЧЈА РАДОСТ“ ИЗ СВИЛАЈНЦА
I
МЕЊА СЕ решење Скупштине општине Свилајнац о именовању Управног одбора
Предшколске установе „Дечја радост“ из Свилајнца ("Службени гласник општине Свилајнац",
број 14/12) и то тако што СЕ РАЗРЕШАВАЈУ чланства у Управном одбору:
-

Др Тања Радосављевић из Свилајнца, именована испред локалне самоуправе
Јелена Томић, мр хемијских наука из Свилајнца, именована из реда родитеља
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II
У Управни одбор Предшколске установе „Дечја радост“ из Свилајнца, ИМЕНУЈУ СЕ:
-

Маја Стојменовић, професор разредне наставе из Свилајнца, Улица Стевана Синђелића
бб, испред локалне самоуправе
Векослав Зајић, др медицине из Свилајнца, Улица Николаја Велимировића број 32, из
реда родитеља.
III

Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику
општине Свилајнац“.
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-48/14-I-25, Дана:25.12.2014.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, др ветерине, с.р.
*-*-*-*-*-*
На основу члана 123 Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС“, број 24/11),
члана 32 став 1 тачка 9 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07 и
83/14)
и члана 41 тачка 10 Статута општине Свилајнац („Службени гласник општине
Свилајнац“, број 2/08 и 12/12), Скупштина општине Свилајнац, на седници одржаној дана
25.12.2014. године, доноси
РЕШЕЊЕ
I
РАЗРЕШАВА СЕ Управни одбор Центра за социјални рад "Свилајнац" у Свилајнцу,
именован решењем Скупштине општине Свилајнац ("Службени гласник општине Свилајнац",
број 14/12), у следећем саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Ивко Недовић из Кушиљева, председник
Марија Јовановић из Свилајнца, члан
Славица Милијановић из Свилајнца, члан
Сребреница Светозаревић, социјални радник из Свилајнца, радник установе, члан
Јелена El Sayyad, специјални педагог из Свилајнца, радник установе, члан
II

Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику
општине Свилајнац“.
Образложење
Чланом 123 Закона о социјалној заштити, прописано је између осталог да чланове
управног одбора центра за социјални рад именује оснивач.
Чланом 32 став 1 тачка 9 Закона о локалној самоуправи и чланом 41 тачка 10 Статута
општине Свилајнац, прописано је да Скупштина општине, у складу са законом именује и
разрешава управни одбор установа чији je оснивач.
Председник Управног одбора Ивко Недовић из Кушиљева, поднео је оставку на
наведену функцију због ступања на дужност вршиоца дужности директора Центра за социјални
рад „Свилајнац“ у Свилајнцу.
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Имајући у виду напред наведено, а у циљу функционисања овог органа управљања,
Скупштина општине Свилајнац, на основу прописа из увода одлучила је као у диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-48/14-I-26, Дана:25.12.2014.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, др ветерине, с.р.
*-*-*-*-*-*
На основу члана 123 Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС“, број 24/11),
члана 32 став 1 тачка 9 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07 и
83/2014) и члана 41 тачка 10 Статута општине Свилајнац („Службени гласник општине
Свилајнац“, број 2/08 и 12/12), Скупштина општине Свилајнац, на седници одржаноj дана
25.12.2014. године, доноси
РЕШЕЊЕ
I
ИМЕНУЈЕ СЕ Управни одбор Центра за социјални рад "Свилајнац" у Свилајнцу у
следећем саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Марија Вељковић из Свилајнца, испред локалне самоуправе
Марија Јовановић из Свилајнца, испред локалне самоуправе
Славица Милијановић из Свилајнца, испред локалне самоуправе
Сребреница Светозаревић из Свилајнца, из реда запослених
Весна Станојевић из Свилајнца, из реда запослених
II

Мандат Управног одбора траје 4 године.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику
општине Свилајнац“.
Образложење
Чланом 123 Закона о социјалној заштити, између осталог је прописано да управни одбор
центра за социјални рад има пет чланова, од којих су два представника запослених и три
представника оснивача које именује оснивач на четири године.
Чланом 32 став 1 тачка 9 Закона о локалној самоуправи и чланом 41 тачка 10 Статута
општине Свилајнац, између осталог је прописано да Скупштина општине, у складу са законом
именује и разрешава управни одбор установа чији je оснивач.
Центар за социјални рад "Свилајнац" у Свилајнцу предложио је два представника
запослених и то социјалне раднике Сребреницу Светозаревић и Весну Станојевић обе из
Свилајнца.
Имајући у виду напред наведено, Скупштина општине Свилајнац, на основу прописа из
увода одлучила је као у диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-48/14-I-27, Дана:25.12.2014.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 Републике Србије“, број 72/09, 55/11 и 55/13), члана 32 став 1 тачка 9
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“,број 129/07 и 83/14) 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 25.12.2014.године
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ У СВИЛАЈНЦУ
I
РАЗРЕШАВА СЕ Школски одбор ОШ “Јован Јовановић Змај“ у Свилајнцу именован
решењем Скупштине општине Свилајнац ("Службени гласник општине Свилајнац", број 28/10 и
14/12), у следећем саставу:
Из реда запослених
1. Стојковић Ненад, професор разредне наставе из Тропоња
2. Поповић Миодраг, наставник историје и географије из Седлара
3. Ђикић Славко, наставник математике из Свилајнца
Из реда родитеља
1. Јовановић Небојша, наставник разредне наставе из Свилајнца,
2. Токић Весна, магистар ветерине из Свилајнца
3. Савић Владан, др ветерине из Свилајнца
Испред локалне самоуправе
1. Горан Василијевић, професор из Грабовца
2. Саша Милошевић из Свилајнца
3. Малиша Ракић из Радошина
II
Чланови Школског одбора из тачке I овог решења се разрешавају због истека мандата
на који су именовани.
III
Ово Решење ступа на снагу 29.12.2014.године и објавиће се
општине Свилајнац“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-48/14-I-28, Дана:25.12.2014.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 Републике Србије“, број 72/09, 55/11 и 55/13), члана 32 став 1 тачка 9
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“,број 129/07 и 83/14) 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 25.12.2014.године
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ У СВИЛАЈНЦУ
I
ИМЕНУЈЕ СЕ Школски одбор ОШ “Јован Јовановић Змај“ у Свилајнцу у саставу:
чланови Школског одбора именовани из реда запослених
1. Милан Алексић, наставник биологије из Кушиљева, Улица Хајдук Вељкова бб,
2. Славко Ђикић, наставник математике из Свилајнца, Улица Милунке Савић број 7,
3. Мр Ненад Стојковић, професор разредне наставе из Тропоња.
чланови Школског одбора именовани из реда родитеља
1. Владан Савић, дипл.ветеринар из Свилајнца, Улица Алексе Шантића број 3,
2. Небојша Јовановић, наставник разредне наставе из Свилајнца, Улица Високог Стевана
бб,
3. Др Весна Токић, дипл.ветеринар из Свилајнца, Улица Топличина број 22.
чланови Школског одбора именовани испред локалне самоуправе
1. Горан Василијевић, професор из Грабовца
2. Саша Милошевић из Свилајнца, Улица Његошева број 12
3. Малиша Ракић из Радошина
II
Мандат Школског одбора траје четири године.
III
Ово Решење ступа на снагу 29.12.2014.године и објавиће се у
општине Свилајнац“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-48/14-I-29, Дана:25.12.2014.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, др ветерине, с.р.
*-*-*-*-*-*

„Службеном гласнику

175 Број 13 – Свилајнац 25. децембар 2014

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

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 83/14) и члана 41 Статута општине Свилајнац
("Службени гласник општине Свилајнац“, број 2/08 и 12/12), Скупштина општине Свилајнац, на
седници одржаној 25.12.2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОШ „СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ“ У ВОЈСКИ
I
МЕЊА СЕ Решење Скупштине општине Свилајнац ("Службени гласник општине
Свилајнац", број 4/11, 4/12, 14/12 и 14/13) којим је именован Школски одбор Основне школе
„Стеван Синђелић“ у Војски и то тако што СЕ РАЗРЕШАВА чланства у Школском одбору:
- Лазић Жељко из Војске, именован из реда родитеља.
II
У Школски одбор Основне школе „Стеван Синђелић“ у Војски ИМЕНУЈЕ СЕ:
- Теодоровић Зоран из Војске из реда родитеља.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику
општине Свилајнац“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-48/14-I-30, Дана:25.12.2014.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р.
*-*-*-*-*-*
На основу члана 20 и 22 Закона о финансирању локалне самоуправе (''Службени
гласник РС'', број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013-усклађени дин.изн. и 125/2014-усклађени
дин.изн.), члана 30, 41 и 112 Статута општине Свилајнац („Службени гласник општине
Свилајнац“, број 2/08, 12/12), Скупштина општине Свилајнац, поступајући по иницијативи
Месне заједнице Грабовац, број 020-23/2014 од 09.12.2014.године за увођење самодоприноса за
подручје Месне заједнице Грабовац, на седници одржаној 25.12.2014.године, утврдила је
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ГРАБОВАЦ
Члан 1.
Уводи се самодопринос у новцу за подручје Месне заједнице Грабовац за период од
01.02.2015.године до закључно са 01.02.2020.године.
Члан 2.
Самодопринос се уводи путем непосредног личног изјашњавања грађана референдумом.
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Члан 3.
Одлуку о увођењу самодоприноса доносе грађани који имају изборно право и
пребивалиште на подручју на коме се средства прикупљају.
Одлуку доносе и грађани који немају изборно право и пребивалиште на подручју на
коме се прикупљају средства, ако на том подручју имају непокретну имовину, а средствима
самодоприноса се побољшавају услови коришћења те имовине.
Одлука о увођењу самодоприноса сматра се донетом када се за њу изјасни већина од
укупног броја грађана из става 1 и 2 овог члана.
Члан 4.

-

Средства самодоприноса ће се обезбеђивати на следећи начин:
2 % од нето плата (зарада) запослених у земљи;
2 % на приходе грађана, који друштвене обавезе плаћају у годишњем паушалном
износу;
5 % на приход од самосталне делатности, укључујући и 20% на приход од
пољопривреде и шумарства.
Члан 5.

Основицу самодоприноса чине зараде (плате) запослених, приходи од самосталне
делатности укључујући и приход од пољопривреде и шумарства, на које се плаћа порез на
доходак грађана у складу са Законом који уређује порез на доходак грађана.
Самодопринос се не може уводити на примањима која су законом изузета од
опорезивања.
Члан 6.
Средства прикупљена од самодоприноса користиће се за задовољавања заједничких
потреба грађана на подручју Месне заједнице Грабовац, према програму за увођење
самодоприноса и то за следеће намене:
-

Насипање и сређивање пољских путева
Насипање и сређивање сеоских неасфалтираних путева
Асфалтирање неасфалтираних улица у селу
Одржавање постојећих асфалтираних улица у селу
Одржавање уличне расвете
Одржавање објеката МЗ Грабовац
Уређивање јавних површина на територији МЗ Грабовац
Проширење и одржавање сеоског гробља
Додела новогодишњих пакетића за децу ОШ “Ј.Ј.Змај“ у Грабовцу
Канцеларијски материјал за потребе МЗ Грабовац
Замена кровне конструкције на Дому културе
Реновирање зграде МК и МЗ Грабовац
Финансирање културних манифестација у селу
Замена кровне конструкције на згради сеоске амбуланте
Изградња капеле на сеоском гробљу.
Члан 7.

Очекивани укупни износ средстава прикупљен по овој Одлуци за наведени период
износи ће 10.000.000,00 динара.
Вишак средстава остварен изнад износа предвиђен Одлуком о увођењу самодоприноса
за подручје Месне заједнице Грабовац биће враћен грађанима Месне заједнице Грабовац,
пропорционално извршеним уплатама по основу задужења.
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Члан 8.
Обвезници плаћања самодоприноса по овој Одлуци су лица са пребивалиштем на
територији Месне заједнице Грабовац.
Обвезници плаћања самодоприноса су и лица која немају пребивалиште на територији
Месне заједнице Грабовац али имају непокретност, чија вредност се увећава употребом
средстава самодоприноса.
Члан 9.
Утврђивање и наплату самодоприноса на плате (зараде) остварене у земљи, врши
исплатилац плата (зарада).
Обрачун и наплата самодоприноса из ове Одлуке врши се у свему према прописима
којима се уређује финансирање локалне самоуправе.
Члан 10.
Неутрошена средства самодоприноса из претходне године, преносе се у наредну годину
и утрошиће се према плану и програму Месне заједнице за текућу годину.
Члан 11.
О евиденцији прикупљених средстава стара се Савет Месне заједнице.
Члан 12.
Спискове обвезника из члана 8. ове Одлуке надлежним органима доставља Месна
заједница.
Члан 13.
Савет Месне заједнице Грабовац прати реализацију самодоприноса.
Председник Савета је наредбодавац за пренос и утрошак средстава а у одсуству
председника, наредбодавац је лице кога Савет овласти.
Члан 14.
О наменском трошењу средстава самодоприноса Савет Месне заједнице расправља на
седницама и приликом усвајања финансијских планова Месне заједнице, а најмање на 6 месеци
подноси извештај збору грађана.
За сваку календарску годину у складу са динамиком прилива средстава доноси се план
трошења средстава.
Члан 15.






Савет обавља следеће послове:
Стара се о реализацији програма самодоприноса
Одлучује о удруживању средстава са другим инвеститорима ради реализације програма
Доноси програм рада и финансијски план
Подноси Скупштини општине извештај о реализацији самодоприноса и
Обавља и друге послове везане за реализацију самодоприноса.
Члан 16.

Средства самодоприноса воде се на посебном рачуну и могу се користити само за
намене предвиђене овом Одлуком.
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Члан 17.
Средства самодоприноса користе се у складу са програмом самодоприноса и годишњим
планом реализације самодоприноса Месне заједнице Грабовац.
Члан 18.
Даном примене ове Одлуке престаје да важи Одлука о увођењу самодоприноса за
подручје Месне заједнице Грабовац („Службени гласник општине Свилајнац“, број 14/09).
Члан 19.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Свилајнац“ а примењиваће се од 01.02.2015.године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-48/14-I-31, Дана:25.12.2014.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р.
*-*-*-*-*-*
На основу члана 10, 11, 13 и 17 Закона о референдуму и народној иницијативи
("Службени гласник РС", број 48/94 и 11/98), члана 30, 41 и 112 Статута општине Свилајнац
(„Службени гласник општине Свилајнац“, број 2/08, 12/12) и члана 40 Одлуке о Месним
заједницама на територији општине Свилајнац („Службени гласник општине Свилајнац“, број
4/09), Скупштина општине Свилајнац, на седници одржаној 25.12.2014.године, донела је
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА
ЗА ТЕРИТОРИЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ГРАБОВАЦ
РАДИ ИЗЈАШЊАВАЊА ГРАЂАНА О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА
Члан 1.
Поводом иницијативе Месне заједнице Грабовац, за увођење самодоприноса за
територију Месне заједнице Грабовац за период од 01. 02.2015.године до закључно са
01.02.2020.године, расписује се референдум на којем ће се грађани изјаснити о Предлогу
одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Грабовац, који је утврдила
Скупштина општине Свилајнац.
Члан 2.
Право изјашњавања на референдуму имају грађани који имају изборно право и
пребивалиште на територији за коју се уводи самодопринос, као и грађани који немају изборно
право и пребивалиште на територији за коју се уводи, ако на тој територији имају непокретну
имовину, а средствима прикупљеним од самодоприноса се побољшавају услови коришћења те
имовине.
Одлука о увођењу самодоприноса донета је ако се за њу изјаснила већина од укупног
броја грађана из става 1 овог члана.
Члан 3.
Референдум о увођењу самодоприноса за територију Месне заједнице Грабовац
одржаће се дана 10.01.2015.године (СУБОТА) у времену од 7,00 до 20,00 часова.
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Члан 4.
Гласање на референдуму ће се обавити на једном бирачком месту- бирачко место број
13 - Основна школа Грабовац.
Члан 5.
Поступак спровођења референдума, одржаће се у складу са одредбама Закона о
референдуму и народној иницијативи и Статутом општине Свилајнац.
Члан 6.
Образује се Комисија за спровођење референдума за изјашњавање о Предлогу одлуке о
увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Грабовац, за период од 01.02.2015.године
до закључно са 01.02.2020.године, а који ће се одржати дана 10.01.2015.године у времену од
7,00 до 20,00 часова у саставу:
1. Василијевић Дејан, председник Комисије
2. Панић Дејан, зам.председника Комисије
3. Миљковић Ненад, члан Комисије
4. Радисављевић Горан, члан Комисије
5. Петровић Мирољуб, члан Комисије
6. Павловић Михајло, члан Комисије
7. Милановић Д. Милан, члан Комисије
8. Богдановић Живојин, члан Комисије
9. Василијевић Живојин, члан Комисије
10. Јовановић Дејана, члан Комисије
11. Петровић Малина, члан Комисије
12. Лазић Слађан, члан Комисије
13. Синђелић Милош, члан Комисије
Комисија из става 1 овог члана ће утврдити резултате гласања, саставити записник о
резултатима гласања и извештај о спроведеном референдуму и резултатима гласања доставити
Скупштини општини Свилајнац и Савету Месне заједнице Грабавац.
Члан 7.
Трошкове референдума ће сносити Месна заједница Грабовац.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Свилајнац“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-48/14-I-32, Дана:25.12.2014.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р.
*-*-*-*-*-*
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На основу члана 20 и 22 Закона о финансирању локалне самоуправе (''Службени
гласник РС'', број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013-усклађени дин.изн. и 125/2014-усклађени
дин.изн.), члана 30, 41 и 112 Статута општине Свилајнац („Службени гласник општине
Свилајнац“, број 2/08, 12/12), Скупштина општине Свилајнац, поступајући по иницијативи
Месне заједнице Кушиљево, број 020-48/14 од 15.12.2014.године за увођење самодоприноса за
подручје Месне заједнице Кушиљево, на седници одржаној 25.12.2014.године, утврдила је
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
КУШИЉЕВО
Члан 1.
Уводи се самодопринос у новцу за подручје Месне заједнице Кушиљево за период од
01.02.2015.године до закључно са 01.02.2020.године.
Члан 2.
Самодопринос се уводи путем непосредног личног изјашњавања грађана референдумом.
Члан 3.
Одлуку о увођењу самодоприноса доносе грађани који имају изборно право и
пребивалиште на подручју на коме се средства прикупљају.
Одлуку доносе и грађани који немају изборно право и пребивалиште на подручју на
коме се прикупљају средства, ако на том подручју имају непокретну имовину, а средствима
самодоприноса се побољшавају услови коришћења те имовине.
Одлука о увођењу самодоприноса сматра се донетом када се за њу изјасни већина од
укупног броја грађана из става 1 и 2 овог члана.
Члан 4.
Средства самодоприноса ће се обезбеђивати на следећи начин:
-

2 % од нето плата (зарада) запослених у земљи;
2 % на приходе грађана, који друштвене обавезе плаћају у годишњем паушалном
износу;
5 % на приход од самосталне делатности, укључујући и 20% на приход од
пољопривреде и шумарства;
Члан 5.

Основицу самодоприноса чине зараде (плате) запослених, приходи од самосталне
делатности укључујући и приход од пољопривреде и шумарства, на које се плаћа порез на
доходак грађана у складу са Законом који уређује порез на доходак грађана.
Самодопринос се не може уводити на примањима која су законом изузета од
опорезивања.
Члан 6.
Средства прикупљена од самодоприноса користиће се за задовољавања заједничких
потреба грађана на подручју Месне заједнице Кушиљево, према програму за увођење
самодоприноса и то за следеће намене:
- Насипање и сређивање пољских путева и сметлишта
- Насипање и сређивање сеоских неасфалтираних путева
- Асфалтирање улица у селу
- Одржавање уличне расвете
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Одржавање објеката МЗ Кушиљево и верских објеката
Уређивање јавних површина на територији Месне заједнице
Плаћање стрелца на противградној станици
Финансирање ФК “Кушиљево“ Кушиљево
Финансирање АКУД-а „Липар“ Кушиљево
Замена кровне конструкције на Дому културе
Одржавање школе и здравствене амбуланте
Финансирање културних манифестација у селу
Члан 7.

Очекивани укупни износ средстава прикупљен по овој Одлуци за наведени период
износи ће 10.000.000,00 динара.
Вишак средстава остварен изнад износа предвиђен Одлуком о увођењу самодоприноса
за подручје Месне заједнице Кушиљево биће враћен грађанима Месне заједнице Кушиљево,
пропорционално извршеним уплатама по основу задужења.
Члан 8.
Обвезници плаћања самодоприноса по овој Одлуци су лица са пребивалиштем на
територији Месне заједнице Кушиљево.
Обвезници плаћања самодоприноса су и лица која немају пребивалиште на територији
Месне заједнице Кушиљево али имају непокретност, чија вредност се увећава употребом
средстава самодоприноса.
Члан 9.
Утврђивање и наплату самодоприноса на плате (зараде) остварене у земљи, врши
исплатилац плата (зарада).
Обрачун и наплата самодоприноса из ове Одлуке врши се у свему према прописима
којима се уређује финансирање локалне самоуправе.
Члан 10.
Неутрошена средства самодоприноса из претходне године, преносе се у наредну годину
и утрошиће се према плану и програму Месне заједнице за текућу годину.
Члан 11.
О евиденцији прикупљених средстава стара се Савет Месне заједнице.
Члан 12.
Спискове обвезника из члана 8. ове Одлуке надлежним органима доставља Месна
заједница.
Члан 13.
Савет Месне заједнице Кушиљево прати реализацију самодоприноса.
Председник Савета је наредбодавац за пренос и утрошак средстава а у одсуству
председника, наредбодавац је лице кога Савет овласти.
Члан 14.
О наменском трошењу средстава самодоприноса Савет Месне заједнице расправља на
седницама и приликом усвајања финансијских планова Месне заједнице, а најмање на 6 месеци
подноси извештај збору грађана. За сваку календарску годину у складу са динамиком прилива
средстава доноси се план трошења средстава.
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Члан 15.






Савет обавља следеће послове:
Стара се о реализацији програма самодоприноса
Одлучује о удруживању средстава са другим инвеститорима ради реализације програма
Доноси програм рада и финансијски план
Подноси Скупштини општине извештај о реализацији самодоприноса и
Обавља и друге послове везане за реализацију самодоприноса.
Члан 16.

Средства самодоприноса воде се на посебном рачуну и могу се користити само за
намене предвиђене овом Одлуком.
Члан 17.
Средства самодоприноса користе се у складу са програмом самодоприноса и годишњим
планом реализације самодоприноса Месне заједнице Кушиљево.
Члан 18.
Даном примене ове Одлуке престаје да важи Одлука о увођењу самодоприноса за
подручје Месне заједнице Кушиљево („Службени гласник општине Свилајнац“, број 18/2010).
Члан 19.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Свилајнац“, а примењиваће се од 01.02.2015.године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-48/14-I-33, Дана:25.12.2014.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, др ветерине, с.р.
*-*-*-*-*-*
На основу члана 10, 11, 13 и 17 Закона о референдуму и народној иницијативи
("Службени гласник РС", број 48/94 и 11/98), члана 30, 41 и 112 Статута општине Свилајнац
(„Службени гласник општине Свилајнац“, број 2/08, 12/12) и члана 40 Одлуке о Месним
заједницама на територији општине Свилајнац („Службени гласник општине Свилајнац“, број
4/09), Скупштина општине Свилајнац, на седници одржаној 25.12.2014.године, донела је
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА
ЗА ТЕРИТОРИЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КУШИЉЕВО
РАДИ ИЗЈАШЊАВАЊА ГРАЂАНА О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА
Члан 1.
Поводом иницијативе Месне заједнице Кушиљево, за увођење самодоприноса за
територију Месне заједнице Кушиљево за период од 01. 02.2015.године до закључно са
01.02.2020.године, расписује се референдум на којем ће се грађани изјаснити о Предлогу
одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Кушиљево, који је утврдила
Скупштина општине Свилајнац.
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Члан 2.
Право изјашњавања на референдуму имају грађани који имају изборно право и
пребивалиште на територији за коју се уводи самодопринос, као и грађани који немају изборно
право и пребивалиште на територији за коју се уводи, ако на тој територији имају непокретну
имовину, а средствима прикупљеним од самодоприноса се побољшавају услови коришћења те
имовине.
Одлука о увођењу самодоприноса донета је ако се за њу изјаснила већина од укупног
броја грађана из става 1 овог члана.
Члан 3.
Референдум о увођењу самодоприноса за територију Месне заједнице Кушиљево
одржаће се дана 25.01.2015.године (НЕДЕЉА) у времену од 7,00 до 20,00 часова.
Члан 4.
Гласање на референдуму ће се обавити на два бирачка места- бирачко место број 8 Основна школа; Кушиљево бирачко место број 9 - Читаоница; Кушиљево.
Члан 5.
Поступак спровођења референдума, одржаће се у складу са одредбама Закона о
референдуму и народној иницијативи и Статутом општине Свилајнац.
Члан 6.
Образује се Комисија за спровођење референдума за изјашњавање о Предлогу одлуке о
увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Кушиљево, за период од
01.02.2015.године до закључно са 01.02.2020.године, а који ће се одржати дана
25.01.2015.године у времену од 7,00 до 20,00 часова у саставу:
1. Милошевић Александар, председник Комисије
2. Донић Милорад, зам. председника Комисије
3. Микић Микица, члан Комисије
4. Радивојевић Топлица, члан Комисије
5. Максимовић Живота, члан Комисије
6. Младеновић Владан, члан Комисије
7. Алексић Милан, члан Комисије
8. Милосављевић Зоран, члан Комисије
9. Обрадовић Жељко, члан Комисије
10. Рајић Небојша, члан Комисије
11. Васић Зоран, члан Комисије
12. Стевић Бранислав, члан Комисије
13. Илић Зоран, члан Комисије
14. Тодоровић Слава, члан Комисије
15. Вукић Саша, члан Комисије
16. Огњановић Мирољуб, члан Комисије
17. Филиповић Драган, члан Комисије
Комисија из става 1 овог члана ће утврдити резултате гласања, саставити записник о
резултатима гласања и извештај о спроведеном референдуму и резултатима гласања доставити
Скупштини општини Свилајнац и Савету Месне заједнице Кушиљево.
Члан 7.
Трошкове референдума ће сносити Месна заједница Кушиљево.

184 Број 13 – Свилајнац 25. децембар 2014

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Свилајнац“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-48/14-I-34, Дана:25.12.2014.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, др ветерине, с.р.
*-*-*-*-*-*
На основу члана 20 и 22 Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник
РС“, број 62/06, 47/11, 93/12(''Службени гласник РС'', број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013усклађени дин.изн. и 125/2014-усклађени дин.изн.), члана 30, 41 и 112 Статута општине
Свилајнац („Службени гласник општине Свилајнац“, број 2/08, 12/12), Скупштина општине
Свилајнац, поступајући по иницијативи Месне заједнице Седларе, број 035-08/14 од
15.12.2014.године за увођење самодоприноса за подручје Месне заједнице Седларе, на седници
одржаној 25.12.2014.године, утврдила је
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
СЕДЛАРЕ
Члан 1.
Уводи се самодопринос у новцу за подручје Месне заједнице Седларе за период од
01.03.2015.године до закључно са 01.03.2020.године.
Члан 2.
Самодопринос се уводи путем непосредног личног изјашњавања грађана референдумом.
Члан 3.
Одлуку о увођењу самодоприноса доносе грађани који имају изборно право и
пребивалиште на подручју на коме се средства прикупљају.
Одлуку доносе и грађани који немају изборно право и пребивалиште на подручју на
коме се прикупљају средства, ако на том подручју имају непокретну имовину, а средствима
самодоприноса се побољшавају услови коришћења те имовине.
Одлука о увођењу самодоприноса сматра се донетом када се за њу изјасни већина од
укупног броја грађана из става 1 и 2 овог члана.

-

Средства самодоприноса ће се обезбеђивати на следећи начин:
2 % од нето плата (зарада) запослених у земљи;
2 % на приходе грађана, који друштвене обавезе плаћају у годишњем паушалном
износу;
5 % на приход од самосталне делатности, укључујући и 20% на приход од
пољопривреде и шумарства.
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Члан 5.
Основицу самодоприноса чине зараде (плате) запослених, приходи од самосталне
делатности укључујући и приход од пољопривреде и шумарства, на које се плаћа порез на
доходак грађана у складу са Законом који уређује порез на доходак грађана.
Самодопринос се не може уводити на примањима која су законом изузета од
опорезивања.
Члан 6.
Средства прикупљена од самодоприноса користиће се за задовољавања заједничких
потреба грађана на подручју Месне заједнице Седларе, према програму за увођење
самодоприноса и то за следеће намене:
-

Насипање и сређивање пољских путева и депонија
Насипање и сређивање сеоских неасфалтираних путева
Асфалтирање улица у селу
Одржавање уличне расвете
Одржавање објеката МЗ Седларе
Уређивање јавних површина на територији МЗ Седларе
Плаћање стрелца за противградну заштиту
Финансирање ФК “Млади Борац“
Реновирање кровне конструкције на Дому културе
Помоћ школи „Бранко Радичевић“ и здравственој амбуланти у Седлару
Члан 7.

Очекивани укупни износ средстава прикупљен по овој Одлуци за наведени период
износи ће 5.000.000,00 динара.
Вишак средстава остварен изнад износа предвиђен Одлуком о увођењу самодоприноса
за подручје Месне заједнице Седларе биће враћен грађанима Месне заједнице Седларе,
пропорционално извршеним уплатама по основу задужења.
Члан 8.
Обвезници плаћања самодоприноса по овој Одлуци су лица са пребивалиштем на
територији Месне заједнице Седларе.
Обвезници плаћања самодоприноса су и лица која немају пребивалиште на територији
Месне заједнице Седларе али имају непокретност, чија вредност се увећава употребом
средстава самодоприноса.
Члан 9.
Утврђивање и наплату самодоприноса на плате (зараде) остварене у земљи, врши
исплатилац плата (зарада).
Обрачун и наплата самодоприноса из ове Одлуке врши се у свему према прописима
којима се уређује финансирање локалне самоуправе.
Члан 10.
Неутрошена средства самодоприноса из претходне године, преносе се у наредну годину
и утрошиће се према плану и програму Месне заједнице за текућу годину.
Члан 11.
О евиденцији прикупљених средстава стара се Савет Месне заједнице.
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Члан 12.
Спискове обвезника из члана 8. ове Одлуке надлежним органима доставља Месна
заједница.
Члан 13.
Савет Месне заједнице Седларе прати реализацију самодоприноса.
Председник Савета је наредбодавац за пренос и утрошак средстава а у одсуству
председника, наредбодавац је лице кога Савет овласти.
Члан 14.
О наменском трошењу средстава самодоприноса Савет Месне заједнице расправља на
седницама и приликом усвајања финансијских планова Месне заједнице, а најмање на 6 месеци
подноси извештај збору грађана.
За сваку календарску годину у складу са динамиком прилива средстава доноси се план
трошења средстава.
Члан 15.






Савет обавља следеће послове:
Стара се о реализацији програма самодоприноса
Одлучује о удруживању средстава са другим инвеститорима ради реализације програма
Доноси програм рада и финансијски план
Подноси Скупштини општине извештај о реализацији самодоприноса и
Обавља и друге послове везане за реализацију самодоприноса.
Члан 16.

Средства самодоприноса воде се на посебном рачуну и могу се користити само за
намене предвиђене овом Одлуком.
Члан 17.
Средства самодоприноса користе се у складу са програмом самодоприноса и годишњим
планом реализације самодоприноса Месне заједнице Седларе.
Члан 18.
Даном примене ове Одлуке престаје да важи Одлука о увођењу самодоприноса за
подручје Месне заједнице Седларе („Службени гласник општине Свилајнац“, број 19/2010).
Члан 19.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Свилајнац“ а примењиваће се од 01.03.2015.године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-48/14-I-35, Дана:25.12.2014.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, др ветерине, с.р.
*-*-*-*-*-*
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На основу члана 10, 11, 13 и 17 Закона о референдуму и народној иницијативи
("Службени гласник РС", број 48/94 и 11/98), члана 30, 41 и 112 Статута општине Свилајнац
(„Службени гласник општине Свилајнац“, број 2/08, 12/12) и члана 40 Одлуке о Месним
заједницама на територији општине Свилајнац („Службени гласник општине Свилајнац“, број
4/09), Скупштина општине Свилајнац, на седници одржаној 25.12.2014.године, донела је
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА
ЗА ТЕРИТОРИЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СЕДЛАРЕ
РАДИ ИЗЈАШЊАВАЊА ГРАЂАНА О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА
Члан 1.
Поводом иницијативе Месне заједнице Седларе, за увођење самодоприноса за
територију Месне заједнице Седларе за период од 01. 03.2015.године до закључно са
01.03.2020.године, расписује се референдум на којем ће се грађани изјаснити о Предлогу
одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Седларе, који је утврдила
Скупштина општине Свилајнац.
Члан 2.
Право изјашњавања на референдуму имају грађани који имају изборно право и
пребивалиште на територији за коју се уводи самодопринос, као и грађани који немају изборно
право и пребивалиште на територији за коју се уводи, ако на тој територији имају непокретну
имовину, а средствима прикупљеним од самодоприноса се побољшавају услови коришћења те
имовине.
Одлука о увођењу самодоприноса донета је ако се за њу изјаснила већина од укупног
броја грађана из става 1 овог члана.
Члан 3.
Референдум о увођењу самодоприноса за територију Месне заједнице Седларе одржаће
се дана 25.01.2015. године (НЕДЕЉА) у времену од 7,00 до 20,00 часова.
Члан 4.
Гласање на референдуму ће се обавити на једном бирачком месту- бирачко место број
20 - Основна школа Седларе.
Члан 5.
Поступак спровођења референдума, одржаће се у складу са одредбама Закона о
референдуму и народној иницијативи и Статутом општине Свилајнац.
Члан 6.
Образује се Комисија за спровођење референдума за изјашњавање о Предлогу одлуке о
увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Седларе, за период од 01.03.2015.године
до закључно са 01.03.2020.године, а који ће се одржати дана 25.01.2015.године у времену од
7,00 до 20,00 часова у саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Стајић Миодраг, председник Комисије
Димитријевић Бориша, зам.председника Комисије
Никодијевић Дејан, члан Комисије
Марјановић Драги, члан Комисије
Симић Саша, члан Комисије
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8.
9.
10.
11.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

Мијатовић Слађан, члан Комисије
Живковић Костадин, члан Комисије
Милосављевић Радиша, члан Комисије
Стојковић Радојица, члан Комисије
Милић Дарко, члан Комисије
Бранковић Драган, члан Комисије

Комисија из става 1 овог члана ће утврдити резултате гласања, саставити записник о
резултатима гласања и извештај о спроведеном референдуму и резултатима гласања доставити
Скупштини општини Свилајнац и Савету Месне заједнице Седларе.
Члан 7.
Трошкове референдума ће сносити Месна заједница Седларе.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Свилајнац“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-48/14-I-36, Дана:25.12.2014.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, др ветерине, с.р.
*-*-*-*-*-*
Комисија за израду пречишћеног текста одлука органа општине Свилајнац на основу
Одлуке Општинског већа општине Свилајнац, број 06-21/09-II-34 од 28.05.2009.године,
утврдила је пречишћен текст Одлуке о образовању и именовању Штаба за ванредне ситуације
општине Свилајнац.
Пречишћен текст Одлуке о образовању и именовању Штаба за ванредне ситуације
општине Свилајнац, обухвата:
1. Одлуку о образовању и именовању Штаба за ванредне ситуације општине Свилајнац
("Службени гласник општине Свилајнац", број 12/12);
2. Одлуку о измени Одлуке о образовању и именовању Штаба за ванредне ситуације
општине Свилајнац ("Службени гласник општине Свилајнац", број 6/13);
3. Одлуку о измени Одлуке о образовању и именовању Штаба за ванредне ситуације
општине Свилајнац ("Службени гласник општине Свилајнац", број 15/13);
4. Одлуку о измени Одлуке о образовању и именовању Штаба за ванредне ситуације
општине Свилајнац ("Службени гласник општине Свилајнац", број 4/14)
5. Одлуку о измени Одлуке о образовању и именовању Штаба за ванредне ситуације
општине Свилајнац ("Службени гласник општине Свилајнац", број 13/14):
КОМИСИЈА ЗА ИЗРАДУ ПРЕЧИШЋЕНОГ ТЕКСТА ОДЛУКА
ОРГАНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број: 06-48/14-I-21/1; Дана: 25.12.2014. године
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Бранка Тодоров, дипл.правник, с.р.
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ОДЛУКА
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
(пречишћен текст)
Члан 1.
ОБРАЗУЈЕ СЕ Штаб за ванредне ситуације општине Свилајнац, чији је задатак
координација и руковођење заштитом и спасавањем у ванредним ситуацијама, у складу са
Законом као оперативно-стручно тело.
Члан 2.
У Штаб за ванредне ситуације именују се:
КОМАНДАНТ ШТАБА
1. Предраг Милановић, Председник општине Свилајнац, по функцији;
ЗАМЕНИК КОМАНДАНТА ШТАБА
2. Данијела Стојадиновић, Заменик Председника општине, по функцији;
НАЧЕЛНИК ШТАБА
3. Драган Петровић, инспектор цивилне заштите за општину Свилајнац;
ЧЛАНОВИ ШТАБА
4. Члан Штаба за хитно успостављање неопходних служби од јавног интереса Исидора
Милошевић, Шеф кабинета председника општине;
5. Члан Штаба за оперативно-планске послове и за заштиту и спасавање од поплава и
несрећа на води, Горан Бојић, директор КЈП „Морава“ Свилајнац;
6. Члан Штаба за склањање и урбанистичке мере заштите, Радан Зиндовић, Начелник
Одељења за урбанизам, изградњу, комуналне и имовинско-правне послове Општинске
управе општине Свилајнац;
7. Члан Штаба за асанацију терена, Данило Вучковић, Члан Општинског већа општине
Свилајнац;
8. Члан Штаба за медицинску помоћ и епидемиолошку заштиту, Вера Бранисављевић,
директор Дома здравља Свилајнац;
9. Члан Штаба за заштиту од пожара и експлозија, за заштиту од техничко-технолошких
несрећа и заштиту од НУС-а, Драгиша Здравковић командир Ватрогасно-спасилачке
јединице Свилајнац;
10. Члан Штаба за послове безбедности, Саша Голубовић представник МУП-а РС;
11. Члан Штаба за заштиту од рушења и спасавање из рушевина Бранислав Вучићевић,
директор Фонда за уређивање грађевинског земљишта општине Свилајнац;
12. Члан Штаба за очување добара битних за опстанак, Бојан Костић, Шеф пословнице
електродистрибуције;
13. Члан Штаба за узбуњивање и евакуацију, Небојша Јовановић, секретар Црвеног крста
Свилајнац;
14. Члан Штаба за евакуацију и збрињавање угрожених и настрадалих, Ивко Недовић,
вршилац дужности директора Центра за социјални рад "Свилајнац" у Свилајнцу;
15. Члан Штаба за цивилно-војну сарадњу капетан Горан Аранђеловић из ВП 5302
Пожаревац.
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Члан 3.
Штаб за ванредне ситуације општине Свилајнац обавља следеће послове:
1. Руководи и координира рад субјеката система заштите и спасавања и снага заштите и
спасавања на територији општине Свилајнац, у ванредним ситуацијама на спровођењу
утврђених задатака;
2. Руководи и координира спровођење мера заштите цивилне заштите;
3. Разматра и даје мишљење на Процене угрожености и предлог Плана заштите и
спасавања у ванредним ситуацијама;
4. Прати стање и организацију заштите и спасавања и предлаже мере за њихово
побољшавање;
5. Наређује употребу снага заштите и спасавања, средстава помоћи и других средстава
која се користе у ванредним ситуацијама;
6. Стара се о редовном информисању и обавештавању становништва о ризицима и
опасностима и предузетим мерама;
7. Разматра организацију, опремање и обучавање јединица цивилне заштите, овлашћених,
оспособљених правних лица;
8. Процењује угроженост од настанка ванредне ситуације;
9. Доноси наредбе, закључке и препоруке;
10. Сарађује са штабовима суседних јединица локалне самоуправе;
11. Именује менаџера заштите и заменика менаџера у насељеним местима;
12. Разматра и предлаже Скупштини општине, доношење одлуке о организацији заштите и
спасавања на територији општине Свилајнац;
13. Ангажује оспособљена правна лица и друге организације од значаја за ванредне
ситуације за општину Свилајнац;
14. Врши и друге послове у складу са Законом и Одлуком о организацији заштите и
спасавања на територији општине Свилајнац.
Члан 4.
Административно-техничке послове за потребе Штаба за ванредне ситуације општине
Свилајнац, обављаће Општинска управа општине Свилајнац.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику
општине Свилајнац“.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р.
*-*-*-*-*-*
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На основу члана 4. став 1. тачка 3. и члана 8. Закона о заштити животне средине
(''Службени гласник Републике Србије'', број 135/04, 36/09, 36/09-др.закон, 72/09-др.закон и
43/11-одлука УС), члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије'' број 129/2007 и 83/14) и члана 72. Статута општине Свилајнац ("Службени гласник
општине Свилајнац", број 2/08 и 12/12), Општинско веће општине Свилајнац, на седници
одржаној дана 18.12.2014.године, доноси
ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ ЗЕЛЕНОГ САВЕТА
I
Образује се Зелени Савет (у даљем тексту: Савет), као радно тело, ради заштите и
унапређења животне средине и одрживог развоја на територији Општине Свилајнац, које пружа
стручну помоћ Општинском већу и Председнику општине у питањима из области заштите и
унапређења животне средине.
II
Савет се оснива у циљу унапређења информисаности грађана о стању животне средине,
подстицању грађанског учешћа у процесу доношења одлука, унапређењу спровођења
стратегија, програма и планова у области заштите и унапређења животне средине и одрживог
развоја, обезбеђивању услова, предлагања и предузимање мера у областима:
1. заштите и унапређења животне средине и одрживог развоја;
2. заштите природних вредности;
3. саветовања у припреми Нацрта одлука и аката које доносе локална самоуправа и јавна
предузећа, а која се односе на унапређење и заштиту животне средине, употребу
природних ресурса, израду планова и програма за управљање енергијом и развој
одрживе локалне енергетске политике;
4. унапређења учешћа јавности у креирању и примени политике животне средине и
одрживог развоја на територији Општине Свилајнац;
5. покретања, давања мишљења и учешћа у изради и извођењу пројеката који се баве
унапређењем и заштитом животне средине и одрживим развојем;
6. предузимањем мера из ове области у складу са Законом, ратификованим међународним
уговорима и конвенцијама, плановима, програмима и стратегијама заштите животне
средине Републике Србије и Општине Свилајнац.
III
Савет има 9 чланова из реда представника Општинске управе, здравствених
институција, образовних институција, привредног сектора, организација цивилног друштва и
других институција на територији општине и то:
1. Александра Поштрак-Ђетић, представник Општинске управе, Одељења за урбанизам,
изградњу, комуналне и имовинско-правне послове-извршилац за послове заштите
животне средине;
2. Саша Стојановић, представник Општинске управе, Одељења за инспекцијски надзор и
пољопривреду;
3. Елизабета Филиповић, представник Општинске управе, Одељења за урбанизам,
изградњу, комуналне и имовинско-правне послове;
4. Златана Филиповић, представник КЈП "Морава" Свилајнац;
5. Златко Кутић, представник КЈП "Морава" Свилајнац;
6. Ненад Милојевић, представник Пољопривредно-ветеринарске школе са домом ученика
"Свилајнац" у Свилајнцу;
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7. Јелена Обрадовић, представник Дома здравља;
8. Маја Стојменовић, представник Волонтерске организације Свилајнац;
9. Ивана Тодоров, представник медија.
Стручне и административне послове за потребе Савета, обавља лице из реда
запослених у Општинској управи које се бави пословима заштите животне средине.
IV
Прву седницу Савета сазива председник општине Свилајнац и председава до избора
председника Савета.
Председник Савета бирају чланови Савета на првој конститутивној седници већином
гласова од укупног броја чланова Савета.
Сваку наредну седницу Савета сазива председник Савета, по сопственој иницијативи
или на предлог 1/3 чланова Савета, а дужан је да је сазове ако то затражи председник
општине. Ако у том случају председник Савета не сазове седницу, седницу сазива председник
општине.
У случају спречености или одсутности председника Савета, седницу сазива председник
општине, а Савет бира председавајућег за ту седницу.
V
Савет ради у седницама, на којима присуствује већина од укупног броја чланова.
Савет одлучује већином гласова од укупног броја чланова Савета.
Савет доноси Пословник о раду, којим ближе уређује начин рада Савета, начин
сазивања и одржавања седница, начин информисања јавности о свом раду, као и друга питања
од значаја за рад Савета.
VI
Савет израђује препоруке, мишљења на нацрт одлуке, прописа или акта који је у
поступку утврђивања пред Општинским већем општине Свилајнац и разрађује механизме за
рано укључивање грађана у процесе доношења одлука, у областима наведеним у члану 2. ове
Одлуке и друга питања из области заштите и унапређења животне средине.
У процесу усвајања препорука, мишљења и ставова Савет може oрганизовати јавне
консултације са заинтересованом јавношћу и грађанима.
VII
Општинско веће, Општинска управе и јавна предузећа чији је оснивач општина у
областима из члана 2. ове Одлуке, организују саветовање са Саветом у почетној фази
дефинисања политике или израде акта.
Нацрти аката упућују се Савету од кога се прибавља мишљење, у писаној форми.
VIII
Рад Савета је јаван.
Јавност рада Савета обезбеђује се позивањем и присуствовањем представника
средстава јавног информисања на седнице Савета, одржавањем конференција за штампу,
издавањем саопштења, као и на други погодан начин за информисања грађана.
IX
За свој рад чланови Савета не примају никакву финансијску надокнаду.
X
Ову Одлуку објавити у ''Службеном гласнику општине Свилајнац''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-47/14-II-42, Дана:18.12.2014. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Предраг Милановић, с.р.
*-*-*-*-*-*
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САДРЖАЈ
Одлука о периодичном извештају о извршењу Одлуке о буџету општине
Свилајнац за период од 1.јануара до 30.септембра 2014.године;
Одлука о ребалансу буџета општине Свилајнац за 2014. годину (III ребаланс);
Одлука да се ангажује екстерна ревизија за ревизију завршног рачуна буџета
општине Свилајнац за 2014. годину;
Решење којим се даје сагласност на Програм пословања КЈП „Морава“
Свилајнац за 2015.годину;
Решење којим се даје сагласност на Програм пословања Јавног предузећа СТЦПриродњачки центар „Свилајнац“ из Свилајнца за 2015.годину;
Прва измене Финансијског плана прихода и расхода Фонда за уређивање
грађевинског земљишта општине Свилајнац, за 2014.годину;
Одлука о измени Одлуке о оснивању Фонда за уређивање грађевинског
земљишта општине Свилајнац;
Решење о разрешењу директора Фонда за уређивање грађевинског земљишта
општине Свилајнац;
Решење о именовању вршиоца дужности директора Фонда за уређивање
грађевинског земљишта општине Свилајнац;
Одлука о измени Одлуке о Буџетском фонду за заштиту животне средине
општине Свилајнац;
Одлука о измени Одлуке о оснивању Фонда за развој пољопривреде општине
Свилајнац;
Одлука о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине
Свилајнац;
Одлука о измени Одлуке о општинским комуналним таксама;
Одлука о измени Одлуке о накнади за заштиту и унапређивање животне
средине општине Свилајнац;
Одлука о Општинском правобранилаштву општине Свилајнац;
Одлука о мрежи предшколских установа на територији општине Свилајнац;
Одлука о додели друштвених признања;
Одлука којом се усваја Процена угрожености од елементарних непогода и
других несрећа за територију општине Свилајнац;
Решење којим се усваја План рада Штаба за ванредне ситуације општине
Свилајнац за 2015.годину;
Одлука о измени Одлуке о образовању и именовању Штаба за ванредне
ситуације општине Свилајнац;
Решење којим се усваја Извештај о раду установе и реализацији годишњег
плана рада Предшколске установе „Дечја радост“ у Свилајнцу, за радну
2013/2014.годину;
Решење којим се даје сагласност на Годишњи план рада Предшколске установе
„Дечја радост“ у Свилајнцу, за радну 2014/2015. годину;
Одлука о буџету општине Свилајнац за 2015. годину;
Решење о измени решења о именовању Управног одбора Предшколске
установе „Дечја радост“ из Свилајнца;
Решење о разрешењу Управног одбора Центра за социјални рад „Свилајнац“ у
Свилајнцу;
Решење о именовању Управног одбора Центра за социјални рад „Свилајнац“ у
Свилајнцу;
Решење о разрешењу Школског одбора ОШ “Јован Јовановић Змај“ у
Свилајнцу;
Решење о именовању Школског одбора ОШ “Јован Јовановић Змај“ у
Свилајнцу;
Решење о измени решења о именовању Школског одбора Основне школе
„Стеван Синђелић“ у Војски;
Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице
Грабовац;
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

Одлука о расписивању референдума за територију Месне заједнице Грабовац
ради изјашњавања грађана о увођењу самодоприноса;
Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице
Кушиљево;
Одлука о расписивању референдума за територију Месне заједнице Кушиљево
ради изјашњавања грађана о увођењу самодоприноса;
Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице
Седларе;
Одлука о расписивању референдума за територију Месне заједнице Седларе
ради изјашњавања грађана о увођењу самодоприноса;
Пречишћени текст Одлуке о образовању и именовању Штаба за ванредне
ситуације општине Свилајнац;
Одлука о образовању Зеленог савета општине Свилајнац.
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