
 
 

 

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ 
СВИЛАЈНАЦ 

 Свилајнац, 08. октобар  Година 2009. – Број 12  
 

На основу члана 54. Закона о 
планирању и изградњи ("Службени гласник 
РС", број 47/2003 и 34/2006) и члана 41. 
Статута општине Свилајнац ("Службени 
гласник општине Свилајнац" број 2/2008), а 
уз претходно прибављено Мишљење 
Комисије за планове општине Свилајнац од 
27.08.2009. године, Скупштина општине 
Свилајнац на седници одржаној дана 
25.09.2009. године, донела је 
 

О Д Л У К У  
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  

РЕГУЛАЦИЈЕ  
СА  ЕЛЕМЕНТИМА  ДЕТАЉНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
ЗА  ЗОНУ ПРИВРЕЂИВАЊА  ВЕЛИКО  ПОЉЕ  

У  СВИЛАЈНАЦУ 
 

Члан 1. 
 

Доноси се План генералне 
регулације са елементима детаљне 
регулације за  зону привређивања Велико 
поље у Свилајнцу, који је израдило 
Предузеће АД Југословенски институт за 
урбанизам и становање ''ЈУГИНУС'' Београд, 
улица Андрићев венац број 2, а који чини 
саставни део ове Одлуке ( у даљем тексту: 
План). 

Члан 2. 
 

 Планом се утврђује организација, 
коришћење, уређење и заштита простора 
на површини захваћеној Планом (намена и 
карактер простора, правила уређења, 
правила грађења и сл.). 
 Границом Плана обухваћена је 
површина од око 43,00 ha, као што је 
дефинисано Одлуком о приступању изради 
Плана генералне регулације са елементима 
детаљне регулације за зону привређивања 

Велико поље у Свилајнцу („Службени 
гласник општине Свилајнац“, број 4/2009). 
 

Члан 3. 
 

 План генералне регулације са 
елементима детаљне регулације за зону 
привређивања Велико поље у Свилајнцу 
састоји се из текстуалног и графичког дела.  
 
Текстуални део Плана садржи: 
 
1. 0. ОПШТИ ДЕО 
1.1. ПОВОД И ЦИЉ ИЗРАДЕ ПРОГРАМА 
1.1.1. Повод и разлог за израду Плана 
1.2. ОБУХВАТ ПЛАНА 
1.2.1. Граница Плана 
1.2.2. Постојећа намена и начин коришћења 

земљишта 
 1.2.2.1. Постојећа намена површина 
 1.2.2.2. Постојећа саобраћајна мрежа 
1.3. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ 
1.3.1. Правни основ 
1.3.2.2 Плански основ / Извод из Генералног 

плана Свилајнца 2020 
 
2.0. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА 
2.1. ПЛАНИРАНА НАМЕНА И НАЧИН 

КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА 
2.1.1. Јавно грађевинско земљиште 
 2.1.1.1.1 Попис катастарских парцела 

за јавно грађевинско земљиште 
2.1.2. Остало грађевинско земљиште / 

карактеристичне зоне 
2.1.3. Биланс урбанистичких показатеља 
2.2. УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ ЗА ЈАВНЕ 

ПОВРШИНЕ 
2.2.1. Јавне саобраћајне површине 
 2.1.1. Услови за изградњу 

саобраћајних површина и објеката 
2.2.2. Хидротехничка инфраструктура 
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 2.2.2.1. Водоводна мрежа  и објекти 
2.2.2.2. Канализациона мрежа и објекти 
2.2.3. Електроенергетска мрежа и објекти 
2.2.4. Телекомуникациона мрежа и објекти 
2.2.5. Гасоводна мрежа и објекти 
2.2.6. Топловодна мрежа и објекти 
2.2.7. Јавне зелене површине 
2.2.8. Преглед услова ЈКП и осталих 

надлежних институција 
2.3. СРЕДЊОРОЧНИ ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА 

ЈАВНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
2.4. УРБАНИСТИЧКЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ 
2.4.1. Урбанистичке мере заштите животне 

средине 
 2.4.1.1. Услови и мере заштите 

ваздуха 
 2.4.1.2. Услови и мере заштите вода 
 2.4.1.3. Услови и мере заштите 

земљишта 
 2.4.1.4. Услови и мере заштите од 

буке 
 2.4.1.5. Услови за одлагање и 

третман отпада 
 2.4.1.6. Услови и мере заштите од 

техничко-технолоших удеса и 
хаваријских загађења 

2.4.2. Заштита природних добара и 
вредности 

2.4.3. Услови за уређење и заштиту 
културних добара 

2.4.4. Услови заштите од елеметнарних и 
других већих непогода и обезбеђење 
простора за потребе одбране земље 

 2.4.4.1. Урбанистичке мере за 
заштиту од земљотреса 

 2.4.4.2. Урбанистичке мере за 
заштиту од пожара 

 2.4.4.3. Урбанистичке мере 
обезбеђења за потребе одбране 
земље 

2.4.5 Стратешка процена утицаја на 
животну средину 

2.5. ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИ УСЛОВИ 
 
3.0. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
3.1. Општа правила грађења за све зоне 
 3.1.1. Правила парцелације 
 3.1.2.Правила грађења на 

површинама намењеним привредним 
делатностима 

3.2. Правила грађења у ЗОНИ 1 – привредна 
производња 

3.3. Правила грађења у ЗОНИ 2 – 
пољопривредна производња 

3.4. Правила грађења у ЗОНИ 3 – 
комерцијалне делатности 

4.0. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
 
Графички део Плана садржи:  
1. ПОСТОЈЕЋЕ КОРИШЋЕЊЕ 
ЗЕМЉИШТА  

 1:1000 

2. НАМЕНА ПОВРШИНА   1:1000 
3. ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ СА 
СМЕРНИЦАМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ  

 1:1000 

4. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ И 
НИВЕЛАЦИЈЕ СА САОБРАЋАЈНИМ 
РЕШЕЊЕМ  

 1:1000 

5. КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПРОФИЛИ 
САОБРАЋАЈНИЦА И РАСПОРЕД 
КОМУНАЛНИХ ИНСТАЛАЦИЈА  

 1:1000 

6. УРБАНИСТИЧКО РЕШЕЊЕ 
ЕЛЕКТРО И ТТ МРЕЖЕ  

 1:1000 

7. УРБАНИСТИЧКО РЕШЕЊЕ 
ХИДРОТЕХНИЧКЕ МРЕЖЕ  

 1:1000 

8. УРБАНИСТИЧКО РЕШЕЊЕ 
ТОПЛОВОДНЕ МРЕЖЕ  

 1:1000 

9. СИНХРОН ПЛАН   1:1000 
 

Члан 4. 
 

 Извештај са мишљењем Комисије за 
планове општине Свилајнац о извршеном 
јавном увиду чини саставни део 
документације Плана.  
 

Члан 5. 
 

 План генералне  регулације са  
елементима  детаљне  регулације  за  зону 
привређивања  Велико  поље  у  
Свилајнацу, урађен је у четири истоветна 
примерка у дигиталном облику и четири 
истоветна примерка у аналогном облику, 
који су потписани и оверени од стране 
Скупштине општине, од којих се: по један 
примерак у аналогном облику и један 
примерак у дигиталном облику налазе у 
архиви Општинске управе општине 
Свилајнац и архиви Предузеће АД 
Југословенски институт за урбанизам и 
становање ''ЈУГИНУС'' Београд, а два 
примерка у аналогном облику и два 
примерка у дигиталном облику налазе у 
Одељењу за урбанизам, изградњу, 
комуналне и имовинско-правне послове 
Општинске управе општине Свилајнац. 

 
Члан 6. 

 
 Доношењем ове Одлуке престаје да 
важи Одлука о одређивању грађевинског 
земљишта изван грађевинског подручја 
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(''Општински службени гласник'', број 
2/2006 и ''Службени гласник општине 
Свилајнац'', број 4/2009). 
 

Члан 7. 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 
Број:06-44/09-I-5, Дана: 25.09.2009. године 

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

 
*-*-*-*-*-*-*-* 

 
На основу члана 53., 54. и 55. 

Закона о основама система образовања и 
васпитања ("Службени гласник РС", број 
72/09), члана 32. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број 
129/07) и члана 41. Статута општине 
Свилајнац ("Службени гласник општине 
Свилајнац“, број, број 2/08), Скупштина 
општине Свилајнац на седници одржаној 
25.09.2009. године, донела је  
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ "СВИЛАЈНАЦ" У 

СВИЛАЈНЦУ 
 
I 

 
 МЕЊА СЕ Одлука Скупштине 
општине Свилајнац број 06-29/06-04-14 од 
29. 06. 2006. године (мењана 28.09.2007. 
године, 08.12.2008. године и 26.06.2009. 
године) којом је именован Школски одбор 
Средње школе "Свилајнац" у Свилајнцу и то 
тако што се разрешава чланства у 
Школском одбору Маринковић Зоран из 
Свилајнца именован из реда родитеља.  

 
II 

 
 За члана Школског одбора Средње 
школе "Свилајнац" у Свилајнцу из реда 
родитеља, именује се Николић Дејан из 
Свилајнца, улица Радомира Бисића бр.29. 

 
III 

 
 Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Свилајнац“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 
Број:06-44/09-I-6, Дана: 25.09.2009. године 

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

 
*-*-*-*-*-*-*-* 

 
Република Србија 
УСТАВНИ СУД 
Број:IУ-263/2007 
02.10.2009.године 
Б е о г р а д  
 
  Уставни суд у саставу: 
председник др Боса Ненадић и судије др 
Оливера Вучић, др Марија Драшкић, Весна 
Илић Прелић, др Агнеш Картаг Одри, 
Катарина Манојловић Андрић, мр Станка 
Милановић, др Драгиша Слијепчевић, др 
Драган Стојановић и Предраг Ћетковић, на 
основу члана 167. став 1. тач.1 и 3. Устава 
Републике Србије на седници одржаној 
25.јуна 2009. године, донео је 
 

О Д Л У К У 
 
 Утврђује се да Одлука о увођењу 
самодоприноса за подручје месне заједнице 
Кушиљево, општина Свилајнац („Општински 
службени гласник“, број 1/06), није у 
сагласности са Уставом и законом. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
  
 Уставном суду поднете су 
иницијативе за оцену уставности и 
законитости Одлуке наведене у изреци. 
Поводом поднетих иницијатива у Уставном 
суду су формирана два предмета бр. IУ-
263/2007 и IУ-290/2007. Имајући у виду да 
се наведеним иницијативама оспорава 
уставност и законитост истог акта и да је у 
оба предмета поводом оспореног акта Суд 
покренуо поступке за оцену уставности и 
законитости истих одредаба оспорене 
Одлуке, Уставни суд је на седници одржаној 
21.маја 2009.године, предмет број IУ-
290/2007 спојио са предметом број IУ-
263/2007. 
 Једном од иницијатива се тврди да 
је одредба члана 3. алинеја 1. оспорене 
Одлуке несагласна одредби члана 13. 
Устава Републике Србије од 1990.године, 
јер се односи искључиво на грађане месне 
заједнице Кушиљево који се налазе на 
привременом раду у иностранству, чиме су 
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они доведени у неравноправан положај у 
односу на остале грађане наведене месне 
заједнице који остварују одређене приходе, 
а не плаћају спорни самодопринос. У другој 
иницијативи се наводи да оспорена Одлука 
није донета на основу гласања законом 
прописане већине грађана, односно да је 
писмено изјашњавање грађана 
организовано без изјашњавања грађана 
који живе и раде у иностранству, а којима је 
наметнута обавеза плаћања самодоприноса. 
Даље се истиче да је одредбом члана 3. 
Одлуке повређен уставни принцип 
равноправности, јер је одређена 
јединствена новчана обавеза у паушалном 
износу у оквиру исте категорије грађана, 
независно од висине њихових појединачних 
прихода, као и да су одредбе чл.1. и 16. 
оспорене Одлуке неуставне, јер Одлуци дају 
повратно дејство.  
 Полазећи од разлога оспоравања 
наведене Одлуке, као и одговарајућих 
одредаба Устава Републике Србије и закона, 
Уставни суд је, на седницама одржаним 4. и 
18. децембра 20008.године, донео решења 
о покретању поступка за оцену уставности и 
законитости одредаба члана 1, члана 3. 
алинеја 1, члана 7. став 1, члана 8. став 2. и 
чл. 13,14. и 16. Одлуке о увођењу 
самодоприноса за подручје месне заједнице 
Кушиљево, општина Свилајнац („Општински 
службени гласник“, број 1/06), која су 
достављена Скупштини општине Свилајнац, 
ради давања одговора.  
 У току поступка пред Уставним 
судом, Општинско јавно правобранилаштво 
општине Свилајнац је дописима од 18. 
фебруара и 19. марта 2009. године 
доставило тражене одговоре. 
 У достављеним одговорима, који су 
суштински идентичне садржине, се истиче 
да су оспорену Одлуку, сагласно одредбама 
чл.87. до 97. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, бр. 9/02, 33/04 и 
135/04) и Статута општине Свилајнац 
(„Општински службени гласник“, бр.8/02 и 
16/02), донели грађани месне заједнице 
Кушиљево. У одговору се даље наводи да се 
оспорена Одлука не може ценити у односу 
на важеће законе, већ у односу на Закон о 
локалној самоуправи  („Службени гласник 
РС“, бр. 9/02, 33/04 и 135/04), који је важио 
у време када је Одлука донета, будући да је 
одредбом члана 58. Закона о финансирању 
локалне самоуправе („Службени гласник 
РС“, број 62/06) прописано да ће се права и 

обавезе грађана које су до дана почетка 
примене овог Закона утврђене одлукама о 
самодоприносу у складу са одредбом члана 
93. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, бр. 9/02, 33/04 и 
135/04), извршавати у складу са тим 
одлукама. У том смислу се наводи да су 
одредбе члана 3. алинеја 1, члана 8. став 2. 
и члана 13. оспорене Одлуке донете у 
складу са тада важећим Законом о локалној 
самоуправи, те да се не могу оцењивати у 
односу на Закон о финансирању локалне 
самоуправе. У погледу одредаба чл.1. и 16. 
оспорене Одлуке, које се односе на почетак 
примене Одлуке, истиче се да су оне 
сагласне Уставу и закону, имајући у виду да 
су се грађани Месне заједнице управо 
изјаснили за такву садржину Одлуке. Што 
се тиче одредбе члана 7. став 1. Одлуке, 
која прописује да су обвезници 
самодоприноса грађани који имају 
пребивалиште на територији месне 
заједнице Кушиљево, тврди се да је ова 
одредба сагласна Уставу и закону, јер се 
тумачењем те одредбе може закључити да 
су то лица која имају изборно право. У вези 
одредбе члана 14. Одлуке наводи се да је 
она сагласна одредби члана 88. став 1. 
тачка 10) тада важећег Закона о локалној 
самоуправи, с обзиром на то да се наведена 
одредба Одлуке не односи на средства 
самодоприноса која су остварена изнад 
износа предвиђеног оспореном Одлуком, 
већ на неискоришћена средства у оквиру 
износа који је утврђен Одлуком.  
 Чланом 112. Закона о Уставном суду 
(„Службени гласник РС“, број 109/07) 
прописано је да ће се поступци пред 
Уставним судом започети пре дана ступања 
на снагу овог закона, окончати по 
одредбама овог закона.  
 У спроведеном поступку Уставни суд 
је утврдио да су оспорену Одлуку, којом се 
самодопринос уводи за период од 1.јануара 
2006.године до 31.децембра 2010.године, 
донели су грађани месне заједнице 
Кушиљево, на основу одредаба чл.87. до 97. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, бр.9/02,33/04 и 135/04), те да 
су ове одредбе Закона престале да важе 
даном почетка примене Закона о 
финансирању локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС“, број 62/06), 1. 
јануара 2007.године. 
 Полазећи од тога да је оспорена 
Одлука на снази и да се примењује до 31. 
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децембра 2010. године, Уставни суд је 
оцену уставности и законитости 
материјалноправних одредаба Одлуке, 
сагласно одредбама члана 167. став 1. 
тач.1. и 3. Устава, извршио у односу на 
важећи Устав Републике Србије и законе.  
 Устав Републике Србије утврђује: да 
аутономне покрајине, у складу са Уставом и 
статуом аутономне покрајине, а јединице 
локалне самоуправе у складу са Уставом и 
законом саме прописију уређење и 
надлежности својих органа и јавних служби 
(члан 179.); да су јединице локалне 
самоуправе општине, градови и град 
Београд, као и да се послови јединице 
локалне самоуправе финансирају из 
изворних прихода јединице локалне 
самоуправе, буџета Републике Србије, у 
складу са законом, и буџета аутономне 
покрајине, када је аутономна покрајина 
поверила јединици обављање послова из 
своје надлежности, у складу са одлуком 
скупштине аутономне покрајине (члан 188. 
ст. 1. и 4.); да сви подзаконски општи акти 
Републике Србије, општи акти организација 
којима су поверена јавна овлашћења, 
политичких странака, синдиката и 
удружења грађана и колективни уговори 
морају бити сагласни закону (члан 195. став 
1.); да закони и сви други општи акти не 
могу имати повратно дејство. 
 За оцену законитости оспорене 
Одлуке од значаја су одредбе Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, број 129/07) и Закона о финансирању 
локалне самоуправе („Службени гласник 
РС“, број 62/06). 
 Закон о локалној самоуправи 
прописује: да се овим законом уређују 
јединице локалне самоуправе, критеријуми 
за њихово оснивање, надлежности, органи, 
надзор над њиховим актима и радом, 
заштита локалне самоуправе и друга 
питања од значаја за остваривање права и 
дужности јединица локалне самоуправа 
(члан 1.); да ради задовољавања општих, 
заједничких и свакодневних потреба 
становништва на одређеном подручју, 
јединице локалних самоуправа могу да 
образују месне заједнице или друге облике 
месне самоуправе, у складу са законом и 
статутом (члан 8.); да је највиши правни акт 
јединице локалне самоуправе статут којим 
се, између осталог, уређује нарочито права 
и дужности јединице локалне самоуправе, 
као и организација и рад органа и служби 

(члан 11.); да су органи општине – 
скупштина општине, председник општине, 
општинско веће и општинска управа (члан 
27.); да општинска управа, поред 
надлежности утврђене овим законом, 
обавља и стручне и друге послове које 
утврди скупштина општине, председник 
општине и општинско веће (члан 52. 
тачак6)); да се средства за рад месне 
заједнице, односно другог облика месне 
самоуправе обезбеђују из средстава 
утврђених одлуком о буџету општине, 
односно града, укључујући и самодопринос 
(члан 75.став1. тачка )). 
 Законом о финансирању локалне 
самоуправе прописано је: да јединици 
локалне самоуправе припадају изворни 
приходи остварени на њеној територији 
укључујући и приход од самодоприноса 
(члан 6. тачка 15); да одлуку доносе 
грађани који имају изборно право и 
пребивалиште на подручју на коме се 
средства прикупљају, односно да одлуку 
доносе и грађани који немају изборно право 
и пребивалиште на подручју на коме се 
средства прикупљају, ако на том подручју 
имају непокретну имовину, а средствима се 
побољшавају услови коришћења те 
имовине, те да се одлука сматра донетом 
када се за њу изјасни већина од укупног 
броја грађана из ст.1. и 2. овог члана (члан 
23. ст.1. до 3.); да се самодопринос може 
изразити у новцу, роби и раду, 
превозничким и другим услугама, зависно 
од потреба и могућности грађана (члан 
25.став 1.); да ће се права и обавезе 
грађана које су, до дана примене овог 
закона, утврђене одлукама о увођењу 
самодоприноса, у складу са чланом 93. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, бр.9/02, 33/04 и 135/04), 
извршавати у складу са тим одлукама (члан 
58.). 
 У погледу навода Општинског јавног 
правобранилаштва општине Свилајнац, 
Уставни суд сматра да се не могу 
прихватити наводи из одговора да се 
оспорена Одлука не може ценити у односу 
на важеће законе. Наиме, давалац одговора 
наведени закључак заснива на одредби 
члана 58. Закона о финансирању локалне 
самоуправе, која прописује да ће се права и 
обавезе обвезника самодоприноса, 
утврђене одлукама о увођењу 
самодоприноса донетим у складу са чланом 
93. Закона о локалној самоуправи 
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(„Службени гласник РС“, бр.9/02, 33/04 и 
135/04), извршавати у складу са тим 
одлукама. Како је одредбом члана 93. 
Закона о локалној самоуправи било 
прописано шта може чинити основицу 
самодоприноса и да се самодопринос не 
може уводити на примања и имовину који 
су законом изузети од опорезивања, то се, 
по оцени Суда, одредбе оспорене Одлуке 
којима су утврђене основице самодоприноса 
оцењују у односу на одредбе наведеног 
члана 93. Закона о локалној самоуправи, 
као и Закона о порезу на доходак грађана 
(„Службени гласник РС“, бр.24/01, 80/02, 
135/04) и Закона о порезима на имовину 
(„Службени гласник РС“, бр. 26/01, 45/02, 
80/02 и 135/04), којима су била уређена 
примања и имовина који су законом изузети 
од опорезивања и које су биле саставни део 
правног поретка Републике Србије у време 
доношења оспорене Одлуке. Међутим, 
Закон о финансирању локалне самоуправе, 
ниједном својој одредбом није предвидео, 
на изричит и несумњив начин, никакво 
прелазно решење везано за примену 
осталих одредаба наведене одлука о 
самодоприносу, којима нису утврђене 
основице самодоприноса. Полазећи од 
наведеног и надлежности Уставног суда 
утврђене одредбама члана 167. тач. 1. и 3. 
Устава републике Србије, Уставни суд је 
оцену уставности и законитости осталих 
материјалноправних одредаба Одлуке, 
извршио у односу важећи Устав и законе.  
 Разматрајући одредбе Одлуке 
поводом којих је покренут поступак оцене 
уставности и законитости, Уставни суд је 
утврдио да: 
 Одредбе члана 1. оспорене Одлуке у 
делу који гласи:“и то почев од 1. јануара 
2006. године“, и члана 16. Одлуке у делу 
који гласи:“, а примењиваће се од 1. 
јануара 2006. године“, нису сагласне члану 
197. став 1. Устава у коме је утврђена 
забрана ретроактивне примене општих 
аката, имајући у виду да је оспорена Одлука 
објављена 31. јануара 2006. године и да је 
ступила на снагу 8. фебруара 2006. године, 
а да се примењује од 1. јануара 2006. 
године. Стога није од значаја за оцену 
уставности ових одредаба чињеница да се 
за Одлуку у којој су оне садржине изјаснила 
већина грађана. 
 Одредба члана 3. алинеја 1. Одлуке, 
којом је предвиђено да ће се, ако радници у 
иностранству до краја фебруара текуће 

године не пријаве и докажу висину своје 
плате (зараде), као основица за обрачун 
узети две просечне бруто плате на 
територији општине Свилајнац, није 
сагласна члану 25. став 1. Закона о 
финансирању локалне самоуправе, имајући 
у виду да је обавеза самодоприноса лична 
обавеза сваког грађанина на кога се 
самодопринос односи и као таква она мора 
бити примерена материјалним 
могућностима сваког грађанина 
појединачно. Наиме, висина самодоприноса 
мора бити сразмерна висини одређених 
прихода обвезника самодоприноса, па се у 
том смислу прописивањем висине 
самодоприноса на начин како је учињено 
наведеном одредбом Одлуке не обезбеђује 
наведена сразмера, јер зараде грађана који 
се налазе на привременом раду у 
иностранству, по правилу, нису исте. 
 Одредба члана 7. став 1. оспорене 
Одлуке, које одређује да су обвезници 
самодоприноса грађани који имају 
пребивалиште, независно од тога да ли 
имају и изборно право, на подручју месне 
заједнице Кушиљево, није сагласна закону, 
будући да наведеним одредбама нису у 
потпуности прописани услови, у смислу 
члана 23. став 1. Закона о финансирању 
локалне самоуправе, који су неопходни да 
би ова лица могла бити обвезници. Такође 
је оцењено да се не могу прихватити 
наводи из одговора да се подразумева да су 
обвезници самодоприноса лица која имају 
пребивалиште на територији месне 
заједнице Кушиљево и изборно право. 
Формулација одредбе члана 7. став 1. 
Одлуке је шира и као обвезнике обухвата 
сва лица која имају пребивалиште на 
територији ове месне заједнице, независно 
од тога да ли имају и бирачко право, те би у 
складу са њом обвезници била и 
нпр.малолетна лица која остварују зараду,а 
што није сагласно Закону.  
 Одредба члана 8. став 2. оспорене 
Одлуке, која прописује да одређене послове 
у вези самодоприноса врши општински 
орган управе општине Свилајнац или други 
орган у складу са законом, није сагласна 
одредбама члана 179. Устава и Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, број 129/07), будући да општине, као 
јединице локалне самоуправе, саме 
прописују уређење и надлежност својих 
органа у складу са Уставом и законом. 
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 Како Устав одредбама члана 195. 
став 1. утврђује принцип да сви општи акти 
у Републици Србији морају бити у 
сагласности са законом, то наведене 
одредбе Одлуке које нису сагласне закону, 
нису сагласне ни Уставу. 
 Имајући у виду да без одредаба 
оспорене Одлуке за које је утврђено да нису 
у сагласности са Уставом и законом, 
оспорена Одлука не може опстати у 
правном поретку, оцењено је да је она у 
целини несагласна са Уставом и законом, 
Стога Уставни суд није разматрао остале 
наводе и разлоге у вези одредби поводом 
којих је покренут поступак за оцену њихове 
уставности и законитости изнете у Решењу 

о покретању поступка, будући да не би биле 
од утицаја на одлучивање Суда. 
 Полазећи од изнетог, Уставни суд је, 
на основу одредаба члана 45. тач. 1) и 4) 
Закона о уставном суду, одлучио као у 
изреци. 
 На основу одредбе члана 168. став 
3. Устава, Одлука наведена у изреци, 
престаје да важи даном објављивања 
Одлуке Уставног суда у „Службеном 
гласнику Републике Србије“. 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
УСТАВНОГ СУДА 

др Боса Ненадић, с.р. 
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