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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ
СВИЛАЈНАЦ

Свилајнац, 29. децембар година 2014. – Број 14

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 Буџетском фонду за заштиту животне средине општине Свилајнац.

Пречишћен текст Одлуке о Буџетском фонду за заштиту животне средине општине
Свилајнац, обухвата:

1. Одлуку о Буџетском фонду за заштиту животне средине општине Свилајнац („Службени
гласник општине Свилајнац“, број 22/10);

2. Одлуку о измени Одлуке о Буџетском фонду за заштиту животне средине општине
Свилајнац („Службени гласник општине Свилајнац“, број 13/14).

КОМИСИЈА ЗА ИЗРАДУ ПРЕЧИШЋЕНОГ ТЕКСТА ОДЛУКА
ОРГАНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

Број:06-48/14-I-10/1, Дана:25.12.2014.године

ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ
Бранка Тодоров, дипл.правник, с.р.

О Д Л У К У
О БУЏЕТСКОМ ФОНДУ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

(пречишћен текст)

Члан 1.

Овом Одлуком оснива се Буџетски фонд за заштиту животне средине општине Свилајнац (у
даљем тексту: Фонд).

Члан 2.

Овом Одлуком уређује се:

1. сврха Буџетског фонда,
2. време за које се Буџетски фонд оснива
3. надлежни орган одговоран за управљање Фондом и
4. извори финансирања Буџетског фонда.
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Члан 3.

Сврха оснивања Буџетског фонда за заштиту животне средине општине Свилајнац је
финансирање програма, пројеката и других активности у области очувања, одрживог развоја
заштите и унапређења животне средине на територији општине Свилајнац.

Средства Буџетског фонда користиће се и за финансирање локалних акционих и
санационих планова, у складу са стратешким документима које доноси општина Свилајнац.

Члан 4.

Фонд се оснива на неодређено време.

Члан 5.

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 6.

Средства за рад Фонда обезбеђују се из:

1. апропријација обезбеђених у оквиру буџета општине Свилајнац за текућу годину,
2. дела наменских средстава од накнаде за загађивање животне средине које загађивач

плаћа у складу са Законом,
3. дела наменских средстава остварених од накнаде, у складу са чланом 84. и 85а. Закона о

заштити животне средине („Службени гласник РС“, број 135/2004 и 36/2009),
4. средстава остварених од накнаде, у складу са одлукама којима се утврђује накнада за

заштиту и унапређење животне средине,
5. прихода остварених на основу међународне, регионалне и локалне сарадње и сарадње са

републичким органима на програмима, пројектима и другим активностима у области
заштите животне средине,

6. прилога, донација, поклона и помоћи
7. средстава остварених на конкурсима (домаћим и иностраним) за програме и пројекте и
8. других средстава у складу са законом.

Члан 7.

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 8.

Општина Свилајнац је дужна да прибави сагласност Министарства надлежног за заштиту
животне средине Републике Србије на предлог Програма коришћења средстава Буџетског фонда.

Члан 9.

Председник општине Свилајнац је наредбодавац за располагање средствима евиденционог
рачуна Фонда.

Члан 10.

Плаћање затечених и преузимање нових обавеза Фонда, вршиће се на терет и до нивоа
средстава планираних прихода Буџетског фонда.

На крају текуће године неискоришћена средства са рачуна Буџетског фонда преносе се у
наредну годину.
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Члан 11.

Буџетски фонд, као евиденциони рачун главне књиге трезора у оквиру раздела Општинска
управа општине Свилајнац, отвара Председник општине или лице које је овлашћено за управљање
готовинским средствима Трезора општине.

Члан 12.

Стручне, административне и друге послове за Фонд обавља Општинска управа општине
Свилајнац.

Члан 13.

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 14.

  Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном    гласнику
општине Свилајнац“.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о оснивању Фонда за заштиту и
унапређивање човекове околине број 020-84/91-04 од 08. 10. 1991. године („Општински службени
гласник“, број 7/03 и 1/08).

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 оснивању Фонда за развој пољопривреде општине Свилајнац.

Пречишћен текст Одлуке о оснивању Фонда за развој пољопривреде општине Свилајнац,
обухвата:

1. Одлуку о оснивању Фонда за развој пољопривреде општине Свилајнац („Службени
гласник општине Свилајнац“, број 1/09);

2. Одлуку о измени Одлуке о оснивању Фонда за развој пољопривреде општине Свилајнац
(„Службени гласник општине Свилајнац“, број 4/09);

3. Одлуку о измени Одлуке о оснивању Фонда за развој пољопривреде општине Свилајнац
(„Службени гласник општине Свилајнац“, број 24/10);

4. Одлуку о измени Одлуке о оснивању Фонда за развој пољопривреде општине Свилајнац
(„Службени гласник општине Свилајнац“, број 13/14).

КОМИСИЈА ЗА ИЗРАДУ ПРЕЧИШЋЕНОГ ТЕКСТА ОДЛУКА
ОРГАНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

Број:06-48/14-I-11/1, Дана:25.12.2014.године

ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ
Бранка Тодоров, дипл.правник, с.р.
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О Д Л У К У
О ОСНИВАЊУ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

(пречишћен текст)

Члан 1.

Овом Одлуком о оснивању Фонда за развој пољопривреде општине Свилајнац, оснива се
Фонд за развој пољопривреде општине Свилајнац (у даљем тексту:Фонд) у циљу подстицања
развоја пољопривреде на територији општине Свилајнац.

Члан 2.

Фонд је правно лице са правима, обавезама и одговорношћу утврђеним овом Одлуком.

Члан 3.

Назив Фонда је: Фонд за развој пољопривреде општине Свилајнац.
Седиште Фонда је у Свилајнцу, улица Светог Саве бр.102., 35210 Свилајнац.

Члан 4.

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.

Члан 5.
Делатности Фонда су:

- 65232 остало финансијско посредовање,
- расподела средстава за реализацију циљева Фонда,
- учешће у припреми планова и програма унапређења развоја појединих области

пољопривреде,
- одабирање грла за матични запат;
- вршење уматичења квалитетних плоткиња и мушких приплодњака;
- вођење комплетне матичне евиденције за одабрана грла;
- вођење књиге приплођавања на бази података које добија од Службе за осемењавање

плоткиња, односно које прикупља од произвођача у случајевима оплођавања путем
контролисаног природног парења;

- праћење, идентификација, регистрација и обележавање подмладка;
- вршење контроле производности матичних крава, састављање извештаја о контроли

млечности, музности и другим производним особинама приплодне стоке;
- учествовање у одабиру грла за изложбу, израда каталога и учествовање у оцењивању

и класирању грла;
- вођење евиденције о кравама које оплођују бикови, прикупљање података о телењу,

оцењивању и обележавању телади (биолошки тест), као и вођење података за
биолошки тест приплодњака осталих врста стоке;

- информисање произвођача о резултатима контроле производности и селекцији грла;
- обављање и других послова основне и друге зоотехнике;
- пружање стручне помоћи пољопривредним произвођачима у изградњи

пољопривредних објеката;
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- учествовање у финансирању обуке кадрова из облати пољопривредне производње;
- афирмисање достигнућа у развоју пољопривреде преко стручних састанака,

организовањем и учествовањем на сајмовима, смотрама и изложбама.

Члан 6.
Извори финансирања Фонда су:
- средства обезбеђена у буџету општине Свилајнац,
- средства из буџета Републике Србије,
- средства прикупљена од донација и помоћи домаћих и страних физичких и правних

лица,
- друга средства остварена у складу са законом.

Члан 7.

Средства Фонда воде се на рачуну код Управе за трезор – Филијала Јагодина.

Члан 8.

Средства Фонда се троше на основу финансијског плана, а у складу са одредбама Статута
Фонда.

Члан 9.

Органи Фонда су Управни и Надзорни одбор.

Члан 10.

Управни одбор Фонда је орган управљања Фондом.
Управни одбор има седам чланова, председника и шест чланова.
Председник Управног одбора Фонда заступа и представља Фонд.
Председника и чланове Управног одбора Фонда именује и разрешава Скупштина општине

Свилајнац на мандатни период од 4 (четири) године.

Члан 11.
Управни одбор Фонда:

- доноси Статут Фонда;
- доноси програм рада, финансијски план и годишњи извештај Фонда;
- одлучује о расподели средстава Фонда по критеријумима и условима утврђеним

Статутом и програмима Фонда;
- подноси Извештај о раду Скупштини општине Свилајнац,
- обавља послове везане за спровођење конкурса;
- именује чланове комисија у циљу реализације посебних задатака.

На Статут Фонда и годишњи извештај сагласност даје Скупштина општине Свилајнац.
На програм рада и Финансијски план Фонда сагласност даје Општинско веће општине

Свилајнац.
Члан 12.

Надзорни одбор има 3 (три) члана, председника и два члана.
Председника и чланове Надзорног одбора именује и разрешава Скупштина општине

Свилајнац, на мандатни период од 4 (четири) године.

Члан 13.

Надзорни одбор надзире законитост рада Фонда, прати и контролише рад Фонда.
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Члан 14.

Статутом Фонда уређује се нарочито:

- циљеви, организација и начин пословања Фонда;
- надлежност и рад органа Фонда;
- заступање и представљање Фонда;
- начин обављања стручних, административних и финансијско-техничких послова;
- друга питања од значаја за рад и пословање Фонда.

Члан 15.

Стручне и административне послове у циљу остваривања циљева и задатака Фонда
обављаће Општинска управа – Одељење за инспекцијски надзор и пољопривреду и Одељење за
буџет и финансије.

Члан 16.

Ступањем на снагу ове Одлуке престају са радом Фонд за развој пољопривреде општине
Свилајнац, основан Одлуком о оснивању Фонда за развој пољопривреде општине Свилајнац
("Општински сл.гл.", број 2/05 и 5/05) и његови органи а чија средства, права и обавезе преузима
Општинска управа општине Свилајнац.

Члан 17.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику
општине Свилајнац".

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 општинским комуналним таксама.

Пречишћен текст Одлуке о општинским комуналним таксама, обухвата:

1. Одлуку о општинским комуналним таксама ("Службени гласник општине Свилајнац", број
16/12);

2. Одлуку о измени и допуни Одлуке општинским комуналним таксама ("Службени гласник
општине Свилајнац", број 15/13);

3. Одлуку о измени Одлуке општинским комуналним таксама ("Службени гласник општине
Свилајнац", број 13/14).

КОМИСИЈА ЗА ИЗРАДУ ПРЕЧИШЋЕНОГ ТЕКСТА ОДЛУКА
ОРГАНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

Број: 06-48/14-I-13/1; Дана: 25.12.2014. године

ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ
Бранка Тодоров, дипл.правник, с.р.
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О Д Л У К У
О ОПШТИНСКИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

(пречишћен текст)

Члан 1.

Овом Одлуком уводе се локалне комуналне таксе (у даљем тексту: комуналне таксе) које
плаћају правна лица, предузетници и физичка лица за коришћење права, предмета и услуга на
територији општине Свилајнац, и утврђују се висине, олакшице, рокови, начин плаћања и
контрола спровођења ове Одлуке.

Члан 2.

Обвезник плаћања комуналне таксе по овој Одлуци јесте корисник права, предмета и
услуга за чије је коришћење прописано плаћање комуналне таксе (правна лица, предузетници и
физичка лица).

Члан 3.

Таксена обавеза настаје даном почетка коришћења права, предмета или услуга за чије је
коришћење прописано плаћање комуналне таксе.

Таксена обавеза траје док траје коришћење права, предмета и услуга.

Члан 4.

Kомуналне таксе по овој Одлуци утврђује и наплаћује Општинска управа општине
Свилајнац.

Члан 5.

Локалне комуналне таксе не плаћају:

1. државни органи  и организације,
2. органи територијалне аутономије,
3. јединице локалне самоуправе,
4. месне заједнице и
5. хуманитарне организације.

Члан 6.

Локалне комуналне таксе уводе се за:

1. коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне
сврхе, осим ради продаје  штампе књига и других публикација, производа старих и
уметничких заната и домаће радиности,

2. држање средстава за игру («забавне игре»),
3. коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или других објеката за

привремено коришћење,
4. истицање фирме на пословном простору,
5. коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног

простора на објектима и просторима који припадају општини (коловози, тротоари, зелене
површине, бандере и сл.),

6. држање моторних, друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и
машина,

7. заузеће јавних површина грађевинским и другим материјалом, као и извођење
грађевинских радова.

Таксе уведене овом Одлуком плаћају се у износу, на начин и у роковима одређеним таксеном
тарифом која чини саставни део ове Одлуке.
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Члан 7.

Обвезник комуналне таксе је дужан да пре коришћења права, предмета или услуга за чије
је коришћење предвиђено плаћање комуналне таксе прибави решење надлежног органа.

Члан 8.

Таксени обвезници су дужни да податке о коришћењу права, предмета или услуга које
производе таксене обавезе по одредбама ове Одлуке, пријаве надлежним одељењима Општинске
управе најкасније 8 дана пре почетка коришћења права, предмета или услуга, уколико таксеном
тарифом није другачије одређено.

Обвезник комуналне таксе дужан је да сваку насталу промену пријави надлежном органу у
року прописаном овом Одлуком, а најкасније у року од 8 дана
од дана настанка промене.

Када се таксе плаћају по зонама, територија општине Свилајнац дели се на три просторне
јединице које се поклапају са зонама из Одлуке о критеријумима и мерилима за утврђивање
накнаде за уређивање и накнаде за коришћење грађевинског земљишта на територији општине
Свилајнац.

Члан 9.

Уплата прихода од комуналних такси врши се на одговарајуће уплатне рачуне код Управе
за трезор прописане Правилником о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и
распореду средстава са тих рачуна.

У погледу начина утврђивања локалне комуналне таксе, обрачуна, наплате, застарелости,
рокова за плаћање и осталог што није посебно предвиђено одредбама ове Одлуке, сходно се
примењују одредбе  Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

Члан 10.

Комуналне таксе утврђене овом Одлуком изворни су приход општинског буџета.

Члан 11.

Надлежни општински орган за утврђивање, наплату и контролу комуналне таксе је
Одељење за буџет и финансије – Одсек локалне пореске администрације.

Члан 12.

Обвезници комуналне таске која се плаћа у годишњем износу дужни су  да поднесу пријаву
за утврђивање обавезе по основу комуналне таксе надлежном Одељењу најкасније до 15. марта у
години за коју се врши утврђивање таксе, односно у року од 15. дана од дана коришћења права,
предмета и услуга за које је уведена комунална такса.

Обвезник комуналне таксе дужан је да сваку насталу промену пријави надлежном
Одељењу општинске управе општине Свилајнац у року од 15 дана од дана настанка промене.

У случају да обвезник не поднесе пореску пријаву у року утврђеном овим чланом надлежно
Одељење ће донети решење на основу података надлежних органа који врше упис у регистар.

Образац пријаве за утврђивање обавезе плаћања комуналне таксе утврдиће надлежно
одељење општинске управе општине Свилајнац.

Члан 13.

Новчаном казном од 5.000,00 динара до 200.000,00 динара казниће се за  прекршај правно
лице а новчаном казном у износу од 2.500,00 динара до 100.000,00 динара казниће се предузетник,
ако не поднесу пријаву за утврђивање таксене обавезе.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се прекршајном казном у износу од 500,00 до
3.000,00 динара одговорно лице запослено код правног лица, као и физичко лице које не поднесе
пријаву у складу са ставом 1. овог члана.
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Члан 14.

Даном ступања на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука о општинским комуналним
таксама («Службени гласник општине Свилајнац», број 15/09).

Члан 15.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику
општине Свилајнац», а примењиваће се од 01.01.2013. године.

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

ТАРИФА КОМУНАЛНИХ ТАКСИ ОПШТИНЕ

Тарифни број 1.

За коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у
пословне сврхе плаћа се по једном апарату или уређају, односно тезги:

-отворене и покривене тезге (столови на којима се продаје роба) плаћа се дневно
200,00 динара;

-апарати за продају сладоледа, кремова, кокица, мекика и слично плаћа се годишње
                  4.000,00 динара;

- уређаји за печење (грил, роштиљ, мангала и слично) плаћа се годишње
10.000,00 динара;

-за коришћење простора од стране угоститеља испред угоститељских објеката,
самосталних угоститељских радњи, посластичарница и слично плаћа се месечно по m²

       300,00 динара.

-за коришћење простора на јавним површинама за комерцијалне сврхе по одобрењу
надлежног органа плаћа се дневно по m2:

-100,00 динара до три дана
-50,00 динара преко три дана
-10,00 динара преко 100 m2 заузете јавне површине.

За коришћење простора на јавним површинама за остале случајеве (забавни паркови,
циркуси и други објекти за забавне игре, столови за продају игара на срећу, излагање разноврсне
робе испред пословних просторија) плаћа се дневно по m2  10,00 динара.
НАПОМЕНА:

1. Комунална такса (у даљем тексту:такса) по овом Тарифном броју плаћа се по пријему
решења о одобрењу за заузимање јавне површине од стране надлежног одељења Општинске
управе.

2. Утврђивање, наплату и контролу таксе по овом тарифном броју вршиће Одељење за
буџет и финансије, по процедурама из Закона о пореском поступку и пореској администрацији
(Сл. гласник РС број 80/02,84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/07, 20/09, 72/09 – др. закон, 53/10,
101/11, 2/12 и 93/12).

3.Такса се плаћа сразмерно времену коришћења права о чему таксени обвезник
обавештава надлежни општински орган приликом подношења захтева за привремено заузећа дела
јавне површине.

4. Такса по овом Тарифном броју се плаћа у року од 15 дана од дана пријема решења
Одељења за буџет и финансије.
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Тарифни број 2.

За држање средстава за игру ( "забавне игре") утврђује се такса дневно и то:
-зa држање апарата и средстава за игру без новчаних добитака и то: симулатора, видео-

аутомата, флипера, пикада, билијара и других сличних игара по једном апарату
30,00 динара

НАПОМЕНА:
1.Таксу из овог тарифног броја плаћа корисник простора у коме се држе средства за игру.
2.Таксу плаћа корисник до 15- ог  у месецу за претходни месец.

Тарифни број 3.

За истицање фирме на пословним просторијама, утврђује се такса на годишњем нивоу у
зависности од регистроване претежне делатности обвезника, односно према делатности обвезника
за чије се обављање се издаје одобрење односно сертификат надлежног органа, а која није
регистрована као претежна делатност, величине правног лица у смислу закона којим се уређује
рачуноводство, годишњег прихода.

I За правна лица и предузетнике, који обављају делатности и то:
- Банкарства
- Осугурања имовине и лица
- Производње и трговине нафтом и дериватима нафте
- Производње и трговине на велико дуванским производима
- Производње цемента
- Поштанских, мобилних и телефонских услуга
- Електропривреде
- Казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга
-    Ноћних барова и дискотека
Такса се утврђује у годишњем износу од 10 просечних зарада.

II Предузетници и правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у
мала правна лица - осим предузетника и правних лица која обављају делатности из одељка I, а
имају годишњи приход до 50.000.000 динара, не плаћају локалну комуналну таксу за истицање
фирме на пословном простору.

III Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у средња
правна лица, као и предузетници и мала правна лица која имају годишњи приход преко 50.000.000
динара (осим предузетника и правних лица која обављају делатности из одељка I, фирмарину
плаћају на годишњем нивоу у износу од 2 просечне зараде.

IV Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика
правна лица (осим правних лица која обављају делатности из одељка I), фирмарину плаћају на
годишњем нивоу од 3 просечне зараде.

Под просечном зарадом, у смислу ст. 1, 3 и  4. овог тарифног броја, сматра се просечна
зарада по запосленом остварена на територији општине у периоду јануар - август године која
претходи години за коју се утврђује такса за истицање фирме, према подацима републичког
органа надлежног за послове статистике.

V     Правна лица и предузетници са седиштем у општини Свилајнац, а обвезници су у смислу
одељака 1, 3 и 4 , који обављају своју делатност у пословним јединицама или продајним објектима
ван седишта, као и правна лица и предузетници који немају седиште на територији општине
Свилајнац, а обавезници су у смислу одељака 1, 3 и 4, за сваку своју пословну јединицу или
продајни објекат на територији општине Свилајнац такса се умањује за 50%
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НАПОМЕНА:
1.Под истакнутом фирмом подразумева се сваки истакнути назив или име које упућује на то

да правно лице или физичко лице обавља одрежену делатност.
Ако се на једном пословном објекту налази више истакнутих фирми истог обвезника, такса

се плаћа само за једну фирму.
2.Уколико се фирма истакне у току године такса по овом тарифном броју се утврђује

сразмерно времену за које је фирма била истакнута.
3.За време трајања привремене одјаве делатности, обавезник таксе не плаћа таксу по овом

тарифном броју.
4.Утврђивање, наплату и контролу таксе на фирму по овом тарифном броју вршиће

Одељење за буџет и финансије, по процедурама из Закона о пореском поступку и пореској
администрацији.

5. Обвезник плаћања комуналне таксе по овом тарифном броју, може бити ослобођен за
одређени период који не може бити дужи од 10 календарских година, за део или целокупан
износ таксе, на основу одлуке Општинског већа општине Свилајнац.

6. Комунална такса по овом тарифном броју плаћа се месечно до 15-ог у месецу за
претходни месец

Тарифни број 4.

Локална комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и
исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици
локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.) на годишњем нивоу за
правна лица и предузетнике не може бити већа од 20% одговарајућих износа фирмарина, зависно
од тога да ли су разврстани у велика, средња и мала правна лица и предузетнике и зависно од
делатности које обављају.

Предузетници и мала правна лица (осим предузетника и правних лица која обављају
делатности: банкарства; осигурања имовине и лица; производње и трговине нафтом и дериватима
нафте; производње и трговине на велико дуванским производима; производње цемента;
поштанских, мобилних и телефонских услуга; електропривреде; казина, коцкарница, кладионица,
бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека), а имају годишњи приход
до 50.000.000 динара, не плаћају локалну комуналну таксу из става 1. овог члана.

НАПОМЕНА:
Утврђивање, наплату и контролу таксе по овом тарифном броју вршиће Одељење за буџет

и финансије, по процедурама из Закона о пореском поступку и пореској администрацији (Сл.
гласник РС број 80/02,84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/07, 20/09, 72/09 – др. закон, 53/10, 101/11,
2/12 и 93/12).

Тарифни број 5.

Износ локалне комуналне таксе за држање моторних друмских и прикључних возила, осим
пољопривредних возила и машина, која се плаћа приликом регистрације возила утврђује се у
следећим највишим износима:

1) за теретна возила:

- за камионе до 2 т носивости  1.600,00 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)    530,00 динара;
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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,

- 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;
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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.

Тарифни број 6.

За коришћење простора на јавним површина ради извођења грађевинских радова,
раскопавање јавних површина и слично, плаћа се комунална такса по захтеву инвеститора или
извођача радова, и то:

1. При изградњи зграде  за лагеровање грађевинског и другог материјала, плаћа се
комунална такса дневно по 1 m2 заузете површине:

- у првој и другој зони до 60 дана                                                   60,00 динара
- у првој и другој зони преко 60 дана         100,00 динара
- у трећој           40,00 динара

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

а) ако се раскопавање врши у периоду од 1.априла до 30.септембра:
-  у првој и другој зони,         100,00 динара
- у трећој зони           80,00 динара

б) ако се раскопавање врши у периоду од 1.октобра до 31.марта:
-  у првој и другој зони,         130,00 динара
- у трећој зони         100,00 динара

3. За заузеће јавне површине приликом извођења грађевинских радова и постављања
грађевинских скела, инвеститор или извођач радова плаћа комуналну таксу дневно по 1 m²
заузете површине у износу од 10,00 динара.

4. Уколико захтев поднесе правно лице плаћа се износ од 50% увећан од износа утврђеног
под тач.1. и 2.

5. При извођењу радова од општег интереса који изискују раскопавање коловоза, тротоара
и других јавних површина (Телеком, Електродистрибуција и др. организације) плаћа се по дужном
метру раскопане јавне површине 10% износа утврђеног у тачки 2.

НАПОМЕНА:
1.Такса из тачке 1. и 2. ове тарифе увећава се за 100% уколико се дозвољени рок за

заузимање и раскопавање продужи.
2.Таксу по овој тарифи плаћа инвеститор од дана почетка до краја коришћења јавне

површине.
3.Коришћење односно раскопавање јавне површине не може отпочети пре добијања

дозволе од надлежног општинског органа.

*-*-*-*-*
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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 накнади за заштиту и унапређивање животне средине општине
Свилајнац.

Пречишћен текст Одлуке о накнади за заштиту и унапређивање животне средине општине
Свилајнац, обухвата:

1. Одлуку о накнади за заштиту и унапређивање животне средине општине Свилајнац
(„Службени гласник општине Свилајнац“, број 22/10);

2. Одлуку о измени Одлуке о накнади за заштиту и унапређивање животне средине
општине Свилајнац („Службени гласник општине Свилајнац“, број 13/14).

КОМИСИЈА ЗА ИЗРАДУ ПРЕЧИШЋЕНОГ ТЕКСТА ОДЛУКА
ОРГАНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

Број: 06-48/14-I-14/1; Дана: 25.12.2014. године

ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ
Бранка Тодоров, дипл.правник, с.р.

О Д Л У К У
О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

(пречишћен текст)

Члан 1.

Овом Одлуком прописује се накнада за заштиту и унапређивање животне средине (у даљем
тексту: Одлука) на територији општине Свилајнац и утврђују обвезници, висина, рокови, начин
плаћања, а ради стварања материјалних предуслова за остваривање права и дужности општине
Свилајнац у области заштите и унапређивања животне средине.

Члан 2.

Накнада за заштиту и унапређење животне средине утврђује се по основу:

1. Коришћења стамбених и пословних зграда, станова и пословних просторија за
становање, односно обављање пословне делатности, као и за коришћење земљишта за
обављање редовне делатности (у даљем тексту: непокретност),

2. Обављања одређених активности које утичу на животну средину, у складу са Уредбом о
одређивању активности чије обављање утиче на животну средину ("Службени гласник
РС" број 109/09), а активности су које обухватају све захвате (сталне или привремене),
којима се мењају и/или могу променити стања и услови у животној средини.

Активности из тачке 2. овог члана су пројекти за које је обавезна процена утицаја на
животну средину и пројекти за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, и то:

I. Пројекти за које је обавезна процена утицаја на животну средину

1. Постројења
1) за прераду истрошеног нуклеарног горива
2) предвиђена

- за производњу или обогаћење нуклеарног горива
- за прераду истрошеног нуклеарног горива или високо радиоактивног нуклеарног отпада
- за трајно одлагање истрошеног нуклеарног горива
- за трајно одлагање нуклеарног отпада
- за прераду, складиштење и одлагање радиоактивног отпада



15 Број 14 – Свилајнац 28. децембар 2014 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

2. Постројења
1) за печење или синтеровање металне руде (укључујући сулфидну руду)
2) за производњу сировог гвожђа или челика (примарно или секундарно топљење) укључујући

континуално ливење, са капацитетом који прелази 2,5 t/h
3) за прераду у црној металургији

- топле ваљаонице са капацитетом изнад 20 t/h сировог челика
- ковачнице са аутоматским чекићима чија енергија прелази 50 kЈ по једном чекићу, код

којих употребљена топлотна снага прелази 20 МW
- постројења за наношење металних заштитних слојева на металне површине помоћу

топљених купки, са улазом који прелази 2 t/h сировог материјала
4) ливница црне металургије са производним капацитетом преко 20 t на дан
5) постројења

- за производњу обојених сирових метала из руде, концентрата или секундарних сировина
путем металуршких и/или хемијских процеса и/или електролитичких процеса

- за топљење укључујући и израду легура од обојених метала, као и израду корисних
нуспроизвода (рафинација, ливење, итд.), са капацитетом топљења од преко 4 t дневно
за олово и кадмијум или 20 t дневно за све остале метале

6) за површинску обраду метала и пластичних материјала коришћењем електролитичких или
хемијских процеса, где запремина када за третман прелази 30 m3

3. Постројења за
1) екстракцију, производњу, прераду и обраду азбеста и производа који садрже азбест
2) производњу цементног клинкера, цемента и креча у ротационим или другим пећима
капацитета преко 500 t дневно за производњу цементног клинкера или креча капацитета преко
50 t дневно у ротационим пећима

4. Комбинована хемијска постројења, тј. постројења за индустријску производњу супстанци код
којих се примењују поступци хемијске промене и у којима се поједини погони налазе један поред
другог и функционално су повезани, а намењени су за производњу

- основних (базних) органских хемикалија
- основних (базних) неорганских хемикалија
- вештачких ђубрива на бази фосфора, азота или калијума (проста или сложена ђубрива)
- основних (базних) производа за заштиту биља, као и биоцида
- основних (базних) фармацеутских производа уз примену хемијских или биолошких

поступака
- и/или прераду и/или обраду експлозива

5. Експлоатација подземних вода или обогаћивање подземних вода код којих је годишња
запремина експлоатисане или обогаћене воде једнака количини од 10 милиона m3 или више

6.  Објекти за интензиван узгој живине или свиња са капацитетом преко
- 85.000 места за производњу бројлера
- 40.000 места за живину у узгоју и експлоатацији
- 2.000 места за производњу свиња (преко 30 kg тежине)
- 750 места за крмаче

7.  Индустријска постројења за производњу
- целулозе из дрвне масе, сламе или сличних влакнастих материјала
- папира и картона са производним капацитетом који прелази 20 t/дан

II. Пројекти за које се може захтевати процена утицаја на животну средину

1. Пољопривреда, аквакултура и шумарство
1) системи за наводњавање и одводњавање - мелиоративни системи

- подручје на коме се простиру је веће од 20 hа
2) објекти за интензиван узгој и држање живине

- капацитета од 30.000 до 85.000 места за бројлере
- капацитета од 10.000 до 40.000 места за живину (укључујући и ловну перад)
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3) објекти за интензиван узгој говеда
- капацитета 200 места за говеда и више

4) објекти за интензиван узгој
- свиња капацитета од 1.000 до 2.000 места за свиње
- крмача капацитета од 450 до 750 места за крмаче

5) објекти за интензиван узгој животиња са племенитим крзном
- капацитета преко 1.000 места за животиње са племенитим крзном

6) интензиван узгој риба у базенима и рибњацима
- за салмониде годишње производње 10 t и више
- за циприниде површине 5 hа и веће.

7) крчење шума ради прелажења на други тип коришћења земљишта
- подручје на коме се простире је веће од 10 hа

2. Производња и прерада метала
1) постројења за производњу сировог гвожђа или челика (примарно или секундарно топљење)
укључујући континуални поступак ливења

- сви пројекти који нису наведени под I.
2) постројења за прераду у црној металургији

- сви пројекти који нису наведени под I.
- вруће ваљаонице
- ковачнице са једним или више чекића или маљева
- за наношење површинских заштитних металних слојева у растопљеном стању

3) ливнице црне металургије
- сви пројекти који нису наведени под I.

4) постројења за топљење укључујући и израду легура од обојених метала, као и израду корисних
нуспроизвода (рафинација, ливење, итд.)

- сви пројекти који нису наведени под I.
5) постројења за површинску обраду метала и пластичних материјала коришћењем
електролитичких или хемијских поступа

- сви пројекти који нису наведени под I.
6) постројења за производњу или склапање моторних возила и производњу мотора за моторна
возила (аутомобили, аутобуси, теретна возила, пољопривредна, грађевинска и рударска
механизација као и друга возила на моторни погон)

- сви пројекти
7) постројења за производњу батерија и акумулатора

- сви пројекти
8) бродоградилишта (производња и/или поправка бродских трупова или мотора или делова брода)

- дужине брода 20 m или више
9) производња и поправка ваздухоплова

- сви пројекти са изузетком радова на редовном одржавању ваздухоплова
10) производња шинских возила

- сви пројекти
11) постројења за експлозивно деформисање метала

- сви пројекти
12) постројења за припрему, обогаћивање, печење и синтеровање металних руда, као и
искоришћавање јаловине
- сви пројекти

3. Индустријска прерада минерала
1) постројења за суву дестилацију угља (плинаре, тињајуће пећи и др.)

- сви пројекти
2) постројења за производњу цементног клинкера, цемента и креча у ротационим или другим
пећима

- сви пројекти који нису наведени под I.
3) постројења за производњу стакла и стаклених влакана, укључујући производњу стакла које се
добија прерадом старог стакла

- капацитета до 20 t на дан
4) постројења за топљење минералних материја, укључујући и производњу минералних влакана
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- капацитета до 20 t на дан
5) постројења за производњу керамичких производа печењем (плочице, санитарна галантерија,
кућни прибор од керамике и порцелана и слично) као и производња грађевинског материјала
печењем (цреп, цигла и слично)

- капацитета од 40 t до 75 t на дан
6) постројења за производњу асфалтних мешавина укључујући мобилна постројења

- капацитета преко 50 t на сат

4. Хемијска индустрија
1) обрада полупроизвода и производња хемикалија

- сви пројекти који нису наведени под I.
2) самостална постројења за производњу, прераду, формирање и паковање базних органских и
неорганских хемикалија, вештачких ђубрива на бази фосфора, азота и калијума (проста и сложена
хемијска ђубрива) производа за заштиту биља, као и биоцида, фармацеутских и козметичких
производа, пластичних маса, експлозива, боја и лакова, детерџената и средстава за одржавање
хигијене и чишћење и др

- сви пројекти који нису наведени под I.
3) постројења за производњу минералних уља и мазива (дестилацијом, рафинацијом или на други
начин)

- сви пројекти

5. Прехрамбена индустрија
1) постројења за производњу, третман, прераду или обраду производа из

- сировина животињског порекла (осим млека) капацитета од 10 t до 75 t на дан
- сировина биљног порекла капацитета од 30 t до 300 t на дан
2) постројења за прераду, паковање и конзервирање меса, поврћа и воћа

- капацитета преко 10 t на дан
3) постројења за производњу хране за животиње осим мешаона сточне хране за сопствене потребе

- капацитета преко 5 t на дан
4) постројења за обраду, третман и прераду млека

- капацитета од 5.000 литара до 200.000 литара на дан
5) постројења за захватање и прераду подземних вода, пуњење и паковање

- сви пројекти
6) постројења за производњу пива

- капацитета преко 3.000.000 литара годишње
7) постројења за производњу слада и квасца

- капацитета преко 200 t годишње
8) постројења за производњу слаткиша или сирупа

- капацитета преко 5.000 t годишње
9) постројења за производњу

- алкохолних пића капацитета преко 10.000 литара дневно
- безалкохолних пића капацитета преко 20.000 литара дневно
- сирћета капацитета преко 10.000 литара дневно

10) постројења за клање животиња
- капацитета од 3 t до 50 т на дан

11) постројења за прераду рибе
- капацитета преко 1 t дневно

12) постројења за производњу рибљег брашна или рибљег уља
- сви пројекти

13) постројења за производњу и прераду скроба
- капацитета преко 100 t дневно

14) постројења за производњу или рафинирање шећера коришћењем шећерне репе или сировог
шећера

- сви пројекти
15) млинови и сушаре

- капацитета преко 200 t дневно
16) хладњаче (без погона за прераду сировине)

- капацитета преко 10 t расхладног флуида у систему
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17) производња меласе
- сви пројекти

6. Индустрија текстила, коже, дрвета и папира
1) постројења за производњу папира и картона

- сви пројекти који нису наведени под I.
2) постројења за производњу производа од целулозе (иверица, лесонит, медијапан и шперплоча)

- сви пројекти
3) постројења за прераду, обраду и оплемењивање дрвета

- сви пројекти
4) постројења за предтретман влакана, тканина и папира (прање, бељење, мерцеризација,
штампање, хемијски третман) или бојење влакана или тканина

- капацитета до 10 t на дан
5) постројења за штављење и обраду коже

- капацитета до 12 t на дан

7. Гумарска индустрија
1) постројења за производњу и прераду гуме и каучука

- сви пројекти
2) постројења за вулканизирање природног или синтетичког каучука уз коришћење сумпора или
сумпорних једињења

- сви пројекти.
 Члан 3.

Обвезници накнаде за заштиту и унапређивање животне средине су:

1. Имаоци права својине стамбених и пословних зграда, станова и  пословних просторија за
становање, односно обављање пословне делатности и земљишта за обављање редовне
делатности, односно закупци ако се наведене непокретности користе по основу права
закупа,

2. Правна лица и предузетници, који обављају активности, наведене у члану 2. тачка 2.
Одлуке.

Члан 4.

Накнада из члана 2 тачке 1. Одлуке утврђује се у месечном износу по m2 и то:
1. По основу коришћења стамбених зграда и станова намењених и подобних за становање  у

износу од 0,50 динара по m2.
2. За коришћење пословних зграда и пословних просторија за обављање пословне

делатности привредних субјеката површине до 10.000 m2 у износу од 1,50 динара по m2.
3. За коришћење пословних зграда и пословних просторија за обављање пословне

делатности привредних субјеката површине преко 10.000 m2 у износу од 3,00 динара по m2.
4. За коришћење земљишта за обављање редовне делатности утврђује се у износу од 0,50

дин/m2.

Земљиште наведено у тачки 4. става 1. овог члана је земљиште на коме није изграђен
објекат или на коме постоји привремена грађевина, као и земљиште на којем се не налази
непокретности из тачке 2. овог члана.

Земљиште из тачке 4. става 1. овог члана не обухвата пољопривредно земљиште, шуме и
шумско земљиште.

Члан 5.

Накнада из члана 2. тачке 2. Одлуке утврђује се у износу од 0,40% оствареног прихода на
годишњем нивоу.

Приход из става 1. овог члана је износ који правно лице, односно предузетник оствари од
продаје сировине, полупроизвода и производа у земљи и иностранству.

Ако је једно лице обвезник плаћања накнаде по више основа, највиши износ накнаде коју
тај обвезник плаћа не може бити већи од 0,40% оствареног прихода на годишњем нивоу.
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Члан 6.

Обрачун накнаде се врши на годишњем нивоу, а плаћа се у једнаким тромесечним ратама у
року од 45 дана од почетка тромесечја.

Износ накнаде за обвезнике из члана 3. став 1. тачка 1. Одлуке се утврђује тако што се
површина непокретности множи са износима прописаним чланом 4. Одлуке.

Површина непокретности у власништву физичких лица утврђиваће се на основу пореских
пријава којима располаже Одељење за буџет и финансије, по основу пореза на имовину. У случају
стицања непокретности у току године у којој  се врши утврђивање накнаде, физичка лица су у
обавези да поднесу пријаву за утврђивање накнаде у року од 15 дана од дана стицања или
уколико нису поднела  пореску пријаву за утврђивање пореза на имовину.

Обвезници накнаде правна лица и физичка лица – предузетници, су у обавези да поднесу
пријаву за утврђивање обавезе до 31. марта  у години за коју се врши утврђивање накнаде,
односно у року од 15 дана од дана почетка или престанка обављања активности чије обављање
утиче на животну средину.

Подношење пријаве се врши Одељењу за буџет и финансије, које ће  утврђивати износ
накнаде за плаћање решењима  за сваку календарску годину.

Ако обвезник накнаде не поднесе пријаву, накнада ће се утврдити на основу података
којима располаже надлежни орган или путем инспекцијске контроле, у складу са законом.

Члан 7.

Накнада се уплаћује на уплатни рачун број: 840-714562843-56  Посебна накнада за заштиту
и унапређивање животне средине. Средства остварена од накнаде у складу са овом Одлуком
приход су буџета Општине Свилајнац и користиће се за финансирање програма и пројеката у
области заштите и унапређивања животне средине.

Члан 8.

У погледу начина утврђивања накнаде, плаћања, застарелости,  рокова, камате, принудне
наплате, прекршајног поступка и свега осталог што није утврђено овом Одлуком примењиваће се
одредбе Закона о пореском поступку и пореској администрацији

Члан 9.

Општински инспектор за заштиту животне средине је дужан да редовно доставља Одељењу
за буџет и финансије податке од значаја за утврђивање накнаде по овој Одлуци.

Члан 10.

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 11.

Новчаном казном у износу од 2.500,00 динара до 25.000,00 динара казниће се за прекршај
физичко лице – предузетник, ако не поступа у складу са одредбама члана 6. став 3. Одлуке.

Новчаном казном у износу од 5.000,00 динара до 250.000,00 динара казниће се за прекршај
правно лице, ако не поступа у складу са одредбама члана 6. став 4. Одлуке.

Новчаном казном у износу од 2.500,00 динара до 25.000,00 динара казниће се за прекршај
физичко лице - предузетник, ако не поступа у складу са одредбама члана 6. став 4. Одлуке.

За прекршај из става 2. овог члана, казниће се одговорно лице у правном лицу, новчаном
казном у износу од 250,00 динара до 25.000,00 динара.

Члан 12.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Свилајнац“ и примењиваће се од 01.01.2010.године.
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Члан 13.

 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о накнади за заштиту и
унапређење животне средине број 06-56/09-I-7 од 24.12.2009. године која је објављена у
„Службеном гласнику општине Свилајнац“ број 15/09.

Члан 14.

Ова Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Свилајнац“.

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 правима грађана у области социјалне заштите на територији општине
Свилајнац.

Пречишћен текст Одлуке о правима грађана у области социјалне заштите на територији
општине Свилајнац, обухвата:

1. Одлуку о правима грађана у области социјалне заштите на територији општине
Свилајнац, ("Службени гласник општине Свилајнац", број 5/09).

2. Одлуку о изменама и допунама Одлуке о правима грађана у области социјалне заштите
на територији општине Свилајнац, ("Службени гласник општине Свилајнац", број 9/14)

КОМИСИЈА ЗА ИЗРАДУ ПРЕЧИШЋЕНОГ ТЕКСТА
ОДЛУКА ОРГАНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

Број:06-34/14-I-2/1, Дана:01.10.2014.године

ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ
Бранка Тодоров, дипл.правник, с.р.

О Д Л У К У

О ПРАВИМА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
(пречишћен текст)

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом Одлуком ближе се уређују општи услови и начин остваривања права из области
социјалне заштите утврђених Законом о социјалној заштити.

Одлуком се утврђују права грађана у области социјалне заштите на територији општине
Свилајнац, носиоци права, као и начин и услови остваривања тих права у складу са законом (у
даљем тексту: основна права).

Овом Одлуком утврђују се и друга права грађана општине Свилајнац у области социјалне
заштите ( у даљем тексту: проширена права) а у складу са материјалним и другим могућностима
општине.
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Члан 2.

Права у области социјалне заштите утврђена овом Одлуком могу да остваре лица која
имају пребивалиште на територији општине Свилајнац.

Изузетно:
- право на привремени смештај у Прихватну станицу имају и жртве породичног

злостављања (злостављана и занемарена деца и ненасилни родитељ) који имају пребивалиште на
територији друге општине а затекну се на територији општине Свилајнац;

-  право на једнократну новчану помоћ имају и лица која се затекну у скитњи па их је
потребно вратити у општину где имају стално пребивалиште.

Члан 3.

Средства за финансирање права у области социјалне заштите обезбеђују се у буџету
општине Свилајнац.

Средства за финансирање права корисника из члана 2. став 2. ове Одлуке обезбеђују се у
буџету општина у којима ти корисници имају место пребивалишта.

Средства за остваривање ових права обезбеђују се и од донатора, спонзора, фондова
намењених смањењу сиромаштва као и учешћем корисника и сродника који су у складу са Законом
дужни да учествују у њиховом издржавању.

Члан 4.

Права у области социјалне заштите утврђена овом Одлуком остварују појединац и
породица.

Породицом у смислу ове Одлуке сматрају се брачни и ванбрачни другови, деца (брачна,
ванбрачна, усвојена, узета на издржавање) сродници у правој линији, а у побочној до другог
степена сродства, под условом да   живе у заједничком домаћинству.

II ПРАВА

Члан 5.

Права у области социјалне заштите из надлежности општине Свилајнац у смислу ове
Одлуке су:

1.ОСНОВНА ПРАВА

1.1. Једнократне – тренутне новчане помоћи;
1.2. Опремање корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу

породицу;
1.3. Привремени смештај у Прихватну станицу, Прихватилиште (сигурна кућа)

2. ПРОШИРЕНА ПРАВА

2.1. Накнада трошкова комуналних услуга - (субвенција трошкова);
2.2. Трошкови сахране, погребни трошкови;
2.3. Ванредне новчане помоћи;
2.4. Помоћ у натури;
2.5. Накнада трошкова набавке школског прибора и школске  опреме за полазак у

школу и поклон пакетића за материјално угрожену децу;
2.6. Трошкови школовања, смештаја и превоза ментално ометене  и материјално

угрожене деце;
2.7. Становање уз подршку за младе који се осамостаљују ("кућа на пола пута");
2.8. Право на једнократну помоћ у плаћању изворних локалних прихода-пореза на

имовину физичких лица (обвезника који не воде пословне књиге) и посебне
накнаде за заштиту и унапређење животне средине, (у даљем тексту: једнократна
помоћ у плаћању изворних локалних прихода)
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Члан 5а.

Право на једнократну помоћ у плаћању изворних локалних прихода имају лица, односно
домаћинства која су се изненада и тренутно нашла у стању социјалне потребе проузроковане
елементарном непогодом-поплавом, на стамбеним објектима, као и на пољопривредном земљишту
на територији општине Свилајнац, у мају 2014.године, када је наступила елементарна непогода за
коју је проглашена ванредна ситуација у складу са Законом о ванредним ситуацијама.

Право из става 1. овог члана имају домаћинства погођена елементарном непогодом која су
категорисана у складу са Упутством о јединственој методологији за процену штета од
елементарних непогода („Службени лист СФРЈ“, број 27/87 од 10.04.1987.године - у даљем тексту:
Упутство).

Члан 6.

Корисници права из члана 5. ове Одлуке могу бити:
1. Корисници права на материјално обезбеђење породице;
2. Лица која болују од тешке хроничне болести под условом да немају имовину и ствари

веће вредности, вишак стамбеног простора и чији просечни месечни приход (у последња три
месеца која претходе месецу подношења захтева) не прелази износ просечне месечне зараде
остварене по запосленом у општини Свилајнац;

3. Деца и омладина ометена у развоју која су решењем надлежне комисије разврстана у
одговарајућу категорију и степен ометености;

4. Други појединци и породице (незапослена лица, инвалидна лица, пензионери, војни
инвалиди, цивилни инвалиди рата и др.) под истим условима као корисници из тачке 2.овог члана.

Члан 7.

Изузетно право из члана 5. ове Одлуке може се признати и лицима која нису наведена у
члану 6. ако стручни тим Центра за социјални рад процени да је потреба изузетна и помоћ
неопходна и неодложна.

Корисник права из члана 5. ове Одлуке не може бити: појединац, односно члан породице
који је способан за рад, уколико одбије понуђено запослење, радно ангажовање на привременим,
повременим и сезонским пословима, стручно оспособљавање, преквалификацију, доквалификацију
или основно образовање, осим на право на једнократну помоћ у плаћању изворних локалних
прихода.

1. ОСНОВНА ПРАВА

1.1. Једнократне - тренутне новчане помоћи

Члан 8.

Право на једнократну новчану помоћ имају појединац или породица који се налазе у стању
тренутне, изузетно тешке ситуације, коју не могу самостално превазићи и то нарочито у
случајевима: задовољавања основних животних потреба, отклањања последица елементарних
непогода, постпеналне заштите, прихвата по престанку смештаја у установи социјалне заштите и
другим ванредним и изузетно тешким приликама.

Задовољавањем основних животних потреба сматра се нарочито: набавка неопходних
ствари за домаћинство, намирница, огрева, уџбеника и школског прибора за децу, неопходне
гардеробе, као и задовољавање других потреба изазваних специфичним стањем или ситуацијом
(болест, тешка инвалидност и др.).

Члан 9.

Једнократна помоћ се пружа у новчаном износу.
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Право на једнократну новчану помоћ појединац или породица могу да остваре више пута у
календарској години с тим што појединачни износ овог права не може бити виши од просечне
зараде по запосленом у општини Свилајнац у претходном месецу, а одређује се према стварним
потребама у конкретном случају.

Изузетно од става 2. овог члана појединац или породица, може право на једнократну помоћ
користити и више пута у календарској години, с тим да укупна средства остварена по овом основу
не прелазе двоструки износ просечне зараде по запосленом у општини Свилајнац у претходном
месецу.

Члан 10.

Уколико лице које је радно способно, односно члан његовог домаћинства одбију понуђен
посао из неоправданих разлога губе право на једнократну помоћ из члана 9. ове Одлуке.

Члан 11.

У поступку решавања о праву на једнократну помоћ Центар за социјални рад је дужан да
цени да ли се пружањем и других облика заштите може ефикасније постићи задовољавање
потребе корисника.

Члан 12.

О праву на једнократну помоћ Центар за социјални рад одлучује решењем.

Члан 13.

Изузетно, лицу које има пребивалиште односно боравиште на територији друге општине а
које је затечено у скитњи може се одобрити једнократна новчана помоћ ради повратка у матичну
општину.

Центар за социјални рад ће извршити рефундацију тако одобрених средстава од општине у
којој то лице има пребивалиште односно боравиште.

1.2. Опремање корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу породицу

Члан 14.

Лицу које се упућује на смештај у установу социјалне заштите или другу породицу може се
обезбедити најнеопходнија опрема коју сам не може да обезбеди, а исту му не могу обезбедити ни
сродници који су према закону дужни да учествују у његовом издржавању, уколико то право не
може да оствари по другом основу.

Члан 15.

Лицима која су смештена у установу социјалне заштите или другу породицу може се
обезбедити одећа и обућа, поклон пакети при обиласку, трошкови лечења, трошкови превоза
приликом доласка у породицу или код сродника и повратка у установу или породицу, плаћања
трошкова ради регулисања потребне документације, трошкова медикаментозне терапије и друго.

Члан 16.

Право на опрему корисника може се признати у висини износа стварних трошкова (а
највише до износа просечне месечне зараде остварене по запосленом у општини Свилајнац у
моменту одлучивања о праву).

О праву на опрему за смештај корисника у установу социјалне заштите или другу породицу
одлучује решењем Центар за социјални рад.



24 Број 14 – Свилајнац 28. децембар 2014 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

1.3. Привремени смештај у  Прихватну станицу или  Прихватилиште сигурна кућа)

Члан 17.

Право на привремени смештај у Прихватну станицу или Прихватилиште (сигурна кућа)
имају деца и ненасилни родитељ, жртве породичног злостављања и занемаривања, над којима се
насиље врши.

Право из става 1. овог члана признаје се у ситуацијама акутног стања насиља у породици
(наношење или покушај наношења телесне повреде, изазивање страха претњом, присиљавање
или навођење на сексуални однос или криминал,ограничавање слободе кретања или
комуницирања са трећим лицима).

Члан 18.

 Прихватна станица или Прихватилиште за жртве породичног насиља обезбеђује смештај и
исхрану, приступ здравственој заштити, правну помоћ, саветовање и консултације, психо
социјалну подршку, упућивање на оспособљавање за рад, упућивање и повезивање са другим
службама у заједници.

Члан 19.

Право на смештај у Прихватну станицу  за жртве породичног насиља обезбеђује се у
Прихватној станици у Свилајнцу која функционише при Центру за социјални рад Свилајнац.

Право на смештај у Прихватилиште (сигурну кућу) за жртве породичног насиља обезбеђује
се у месту сигурне куће у трајању од најдуже месец дана уз могућност продужења по процени
стручног тима Центра за социјални рад.

Члан 20.

Центар за социјални рад одлучује о праву на смештај у Прихватну станицу или
Прихватилиште(сигурну кућу) на основу изјаве корисника (ненасилни родитељ и дете старије од
10 година) о сагласности за смештај.

Приликом пријема у Прихватну станицу, Прихватилиште Центар за социјални рад отвара
досије корисника ради прикупљања и чувања све релевантне документације и вођења евиденције.

Члан 21.

Средства за трошкове смештаја жртава породичног насиља у Прихватној станици,
Прихватилишту (сигурној кући) обезбеђују се у буџету општине Свилајнац.

Међусобна права и обавезе матичног и упутног Центра уређују се посебним уговором, а
целокупне трошкове смештаја сноси општина на чијој територији корисник има пребивалиште
односно боравиште.

2. ПРОШИРЕНА ПРАВА

2.1. Накнада трошкова комуналних услуга-(субвенција трошкова)

Члан 22.

Под комуналним услугама за које се може вршити накнада трошкова (делимична или
потпуна) подразумевају се: услуге испоруке воде,  употреба канализације и изношење смећа.

Члан 23.

Право на накнаду трошкова (делимичну или потпуну) комуналних услуга остварује
обвезник плаћања, власник, закупац или корисник стана у стамбеној згради или приватној кући.

Право на накнаду трошкова комуналних услуга остварује се у износу од 30%, од укупног
износа рачуна за ове услуге.
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Члан 24.

Право на накнаду трошкова (делимичну или потпуну) остварује појединац или породица
чији просечни месечни приход домаћинства не прелази двоструки износ нивоа социјалне
сигурности за појединца за остваривање права на материјално обезбеђење, за месец у коме се
подноси захтев.

Захтев за остваривање права на накнаду трошкова подноси обвезник плаћања комуналних
услуга Центру за социјални рад.

Захтев из става 1 и 2. овог члана садржи: име и презиме подносиоца, ЈМБГ, адресу
становања, број водомера, број стана, основ коришћења стана и фотокопију рачуна.

Центар за социјални рад о праву на накнаду трошкова комуналних услуга одлучује
решењем.

2.2. Трошкови сахране, погребни трошкови
Члан 25.

Накнада трошкова сахране у целости се признаје за:
-лице које нема законске обвезнике издржавања нити сопствене приходе;
-непознато лице или лице непознатог пребивалишта;
-корисника материјалног обезбеђења;
-корисника на смештају у установи социјалне заштите за кога трошкове смештаја у целости

сноси буџет Републике Србије.
Члан 26.

У трошкове сахране спадају: нужна посмртна опрема, трошкови превоза и чувања у капели
посмртних остатака, рад на сахрањивању и гробно место уколико на други начин није обезбеђено.

Под нужном посмртном опремом подразумевају се: ковчег, покров, душек, јастук и
надгробно обележје (крст или пирамида).

Члан 27.

Уколико појединци који нису сродници обавезни на издржавање изврше сахрану лица из
члана 25. ове Одлуке, имају право на накнаду трошкова сахране у висини трошкова учињених за
набавку најнеопходније погребне опреме.

О праву на накнаду трошкова сахране Центар за социјални рад одлучује решењем, на
основу поднетог захтева и приложених рачуна.

Члан 28.

Уколико се иза смрти лица сахрањеног из средстава буџета општине Свилајнац покрене
оставински поступак, Центар за социјални рад ће узети учешће у поступку, односно пријавити
потраживање у оставинској маси у висини учињених трошкова сахране.

Уколико је оставински поступак окончан без сазнања Центра за социјални рад, овај ће
против наследника односно легатора покренути судски поступак ради накнаде трошкова сахране.

2.3. Ванредне новчане помоћи
Члан 29.

Ванредну новчану помоћ могу остварити:
-породица у којој је несрећним случајем наступила смрт једног или више чланова, а чији

просечни месечни приход за претходна три месеца не прелази једну просечну зараду по
запосленом у општини Свилајнац исплаћену у претходном месецу - у износу од једне до три
просечне зараде по запосленом у општини Свилајнац у претходном месецу;

-појединац или породица која је стамбено угрожена и то за побољшање услова становања
или плаћања закупнине, чији просечни месечни приход за претходна три месеца не прелазе једну
просечну зараду у општини Свилајнац исплаћену у претходном месецу - у износу од највише две
просечне зараде по запосленом у општини Свилајнац у претходном месецу;

- деца без родитељског старања која су на евиденцији Центра за социјални рад за
трошкове екскурзије и рекреативне наставе.
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Члан 30.

Под приходима појединца или породице из члана 29. ове Одлуке  подразумевају се приходи
остварени у претходна три месеца по свим основама изузев прихода по основу додатка на децу и
примања по основу ученичког и студентског стандарда.

Члан 31.

Стамбено угроженим сматра се појединац или породица под условима да нема стан или
кућу у власништву на територији Републике Србије, да не користи друштвени стан по основу
закупа на територији општине Свилајнац, да нема могућности да реши стамбено питање на други
начин, да не испуњава услове за смештај у установу социјалне заштите или другу породицу и да је
он или члан његове породице потпуно неспособан за рад и привређивање.

Стамбено угроженим сматрају се појединац или породица под условом да као власник
односно закупац живи у неусловном стану, у подрумским или таванским просторијама, влажним,
без струје, водоводне и канализационе инсталације и да је он или члан његове породице потпуно
неспособан за рад и привређивање.

Члан 32.

О праву на ванредну новчану помоћ одлучује Општинско веће.
Висину износа ванредне новчане помоћи утврђује Општинско веће на основу процене

Комисије за социјалне питања.
У поступку решавања о праву на ванредну новчану помоћ Комисија за социјална питања

дужна је да цени да ли се пружањем и других облика социјалне заштите може ефикасније постићи
задовољавање потребе корисника.

2.4. Помоћ у натури
Члан 33.

Под помоћи у натури у смислу ове Одлуке подразумева се набавка:  одеће, обуће,
средстава за хигијену, животних намирница и друго.

Члан 34.

Изузетно у зависности од планираних средстава из буџета општине Свилајнац и других
извора, корисницима материјалног обезбеђења и деци без родитељског старања који се греју на
чврста горива може се обезбедити куповина огрева.

Члан 35.

Стручни тим Центра за социјални рад за потребе колективне    набавке и обезбеђења
помоћи у натури сачињава списак корисника из става 1. овог члана.

Члан 36.

Набавка  одеће и обуће за децу без родитељског старања. кориснике материјалног
обезбеђења и друга лица која су се нашла у стању социјалне потребе   може се извршити преко
Центра за социјални рад.

Центар за социјални рад о набавци одлучује решењем на основу испостављених рачуна.

Члан 37.

У изузетним случајевим (тешка болест, неспособност кретања, напуштање деце од стране
родитеља) може се извршити набавка потребне хране и средстава за личну хигијену за период док
такво стање траје.

Центар за социјални рад о набавци одлучује решењем на основу испостављених рачуна.
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2.5. Набавка уџбеника, школског прибора, опреме и поклон пакетића за материјално угрожену
децу

Члан 38.

Право на набавку уџбеника, школског прибора, опреме и поклон пакетића може се
признати деце без родитељског старања, деци корисника права на материјално обезбеђење и деци
из породица које су се нашле у стању социјалне потребе, која редовно и по први пут похађају
један разред основне или средње школе.

Члан 39.

Центар за социјални рад може набавити у зависности од планираних средстава у буџету
општине Свилајнац поклон пакетиће за децу без родитељског старања и децу кориснике права на
материјално обезбеђење.

Набавка пакетића врши се поводом празника (Нова Година, Божић, обилазак деце у
установи и другој породици и сл.)

2.6. Трошкови школовања, смештаја и превоза ментално ометене  и материјално угрожене деце

Члан 40.

Право на трошкове школовања и превоза може се признати деци без родитељског
старања, деци из породица које су корисници права на материјално обезбеђење и деци из
породица које су се нашле у стању социјалне потребе, а која могу да се оспособе за одређено
занимање.

Члан 41.

Деци ометеној у развоју признају се трошкови смештаја у интернате специјализованих
школа, као и нужни трошкови превоза за дете и пратиоца.

О праву на трошкове смештаја и превоза у друго место деце из става 1. овог члана Центар
за социјални рад одлучује решењем које је правни основ за закључивање уговора између Центра
за социјални рад и школе која врши оспособљавање за одређено занимање.
2.7. Становање уз подршку за младе који се осамостаљују (кућа на пола пута)

Члан 42.

Право на становање  уз подршку за  младе који се осамостаљују (кућа на пола пута)
обухвата децу и омладину без родитељског старања којима престаје право    на смештај у установи
социјалне заштите, односно у хранитељској породици, као и алтернатива смештају у установу
социјалне заштите или другу породицу, ради завршетка редовног школовања или оспособљавања
за самосталан живот под условом;

-да не постоји могућност повратка у сопствену или сродничку породицу;
-да је оперативним планом отпуста утврђено да је становање уз подршку најцелисходнији

облик заштите;
-да постоји сагласност корисника.

Члан 43.

Становање уз подршку за младе који се осамостаљују обезбеђује се у трајању од једне
године уз могућност продужења за још једну годину, према процени стручног лица (саветника)
Центра за социјални рад, који прати корисника.

Члан 44.

Право на становање уз подршку за младе који се осамостаљују признаје се деци и
омладини без родитељског старања са подручја општине Свилајнац.

Комплетне трошкове становања деце  из става 1. овог члана сноси општина  Свилајнац.
Право из става 1.овог члана признаје се решењем Центра за социјални рад.
Цена услуге из става 1. овог члана утврђује се уговором о смештају.



28 Број 14 – Свилајнац 28. децембар 2014 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

Члан 45.

Право на становање уз подршку за младе који се осамостаљују престаје истеком рока
предвиђеног уговором

Право из става 1.овог члана може престати и пре истека рока предвиђеног уговором
уколико:

-корисник стана изјави да је на други начин решио питање становања;
- корисник стана не користи стан наменски;
-промени место пребивалишта.

Члан 45а

Право на једнократну помоћ у плаћању изворних локалних прихода имају лица, односно
домаћинства чији су стамбени објекти оштећени елементарном непогодом-поплавом у мају
2014.године.

Право на једнократну помоћ у плаћању изворних локалних прихода имају лица, односно
домаћинства чије је пољопривредно земљиште поплављено, услед елементарне непогоде-поплаве
у мају 2014.године.

Право на једнократну помоћ из овог члана могу остварити лица која су измирила обавезе
по основу изворних локалних прихода за први и други квартал 2014.године и целокупну обавезу из
претходних година.

Наведено право може се остварити за стамбени објекат за који је издато решење о додели
државне помоћи или за који постоји Записник Грађевинске инспекције о степену оштећења на
објекту, као и за пољопривредно земљиште за које постоји евиденција о поплављености у
Одељењу за инспекцијски надзор и пољопривреду Општинске управе општине Свилајнац.

Члан 45б

Висина једнократне помоћи за плаћање изворних локалних прихода за стамбене објекте за
2014.годину, одређује се процентуално у зависности од степена оштећења објекта, утврђеног
према категоризацији, у складу са Упутством и то за:

- Прву категорију - 20% од утврђених изворних локалних прихода за поплављени објекат
- Другу категорију - 40% од утврђених изворних локалних прихода за поплављени

објекат
- Трећу категорију - 60% од утврђених изворних локалних прихода за поплављени

објекат
- Четврту категорију - 80% од утврђених изворних локалних прихода за поплављени

објекат
- Пету и шесту категорију - 100% од утврђених изворних локалних прихода за

поплављени објекат.
Висина једнократне помоћи за плаћање пореза на имовину за поплављено пољопривредно

земљиште за 2014.годину, одређује се у износу од 50% утврђеног пореза за 2014.годину.
Категоризација оштећених објеката из става 1 овог члана доказује се решењем Одељења

за урбанизам, изградњу, комуналне и имовинско-правне послове Општинске управе општине
Свилајнац или Записником Грађевинске инспекције о степену оштећења на објекту.

Поплављеност пољопривредног земљишта из става 2. овог члана доказује се евиденцијом
Одељења за инспекцијски надзор и пољопривреду Општинске управе општине Свилајнац.

Члан 45в

Захтев за остваривање права на једнократну помоћ за плаћање изворних локалних
прихода, на прописаном обрасцу, подноси се Одељењу за буџет и финансије Општинске управе
општине Свилајнац, које уверењем потврђује испуњеност услова за остваривање права са износом
утврђених изворних локалних прихода за 2014 годину.

Прикупљену документацију, Одељење за буџет и финансије Општинске управе општине
Свилајнац, доставља Центру за социјални рад "Свилајнац" у Свилајнцу, који решењем одлучује о
наведеном праву у складу са законом и овом Одлуком.
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На решење Центра за социјални рад "Свилајнац" у Свилајнцу, подносилац захтева може
уложити жалбу Одељењу за буџет и финансије Општинске управе општине Свилајнац, у року од 8
дана од дана пријема решења.

III ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА

Члан 46.

О захтевима за остваривање права из ове Одлуке одлучује у првом степену Центар за
социјални рад Свилајнац .

Као првостепени орган одлучивања у вези са правом на ванредне новчане помоћи одлучује
Општинско веће општине Свилајнац.

Поступак за остваривање и заштиту права из ове Одлуке води се по одредбама Закона о
социјалној заштити и Закона о општем управном поступку.

Ради потпунијег сагледавања социјалних потреба корисника, Центар за социјални рад када
решава у првом степену може тражити мишљење Месне канцеларије, удружења грађана и других
лица и установа.

Члан 47.

Поступак за остваривање права из ове Одлуке покреће се на захтев странке, односно
њеног законског заступника или старатеља .

Центар за социјални рад покреће поступак по службеној дужности на своју иницијативу или
поводом иницијативе грађана или овлашћених органа и других правних и физичких лица када је то
у интересу лица или друштвене заједнице.

Када се као корисник права појављује породица за носиоца права одређује се један
пунолетан, пословно способан члан породице.

Члан 48.

Исплату новчаних износа остварених по основу права утврђених овом Одлуком врши
Центар за социјални рад.

Право на дневни боравак, смештај у Прихватилиште (сигурна кућа) или Прихватну станицу
и на становање уз подршку за младе који се осамостаљују (кућа на пола пута) у обиму и под
условима утврђеним овом Одлуком обезбеђује се у објектима на територији општине Свилајнац и
Републике Србије.

Члан 49.

По жалбама на решење Центра за социјални рад као првостепеног органа за одлучивање о
правима из ове Одлуке одлучује Општинско веће општине Свилајнац осим у случају када је за
одређено право другачије прописано овом Одлуком.

Жалба се предаје непосредно првостепеном органу без прилога таксе осим у случају када
је за одређено право другачије прописано овом Одлуком.

Члан 50.

Центар за социјални рад је дужан да води посебну евиденцију о признатим правима, а на
захтев Општинског већа општине Свилајнац дужан је да достави годишњи извештај о правима и
утрошеним средствима.

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 51.

За остваривање права из ове одлуке, која се односе на све наведене видове
институционалног и ванинституционалног збрињавања, а за чије остваривање у општини
Свилајнац не постоје услови, до стварања услова за њихову реализацију, корисници тих права
упућиваће се у друге општине где такве институције постоје, на терет средстава намењених за
финансирање социјалне заштите у општини Свилајнац.
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Члан 52.

Средства за остваривање права по овој Одлуци обезбеђују се у буџету општине Свилајнац
и наменски се преносе на жиро рачун Центра за социјални рад Свилајнац према врстама права и
облика социјалне заштите.

Члан 53.

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о обезбеђивању социјалне
заштите грађанима општине Свилајнац ("Општински службени гласник", број 4/92).

Члан 54.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику
општине Свилајнац".

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