
2013.
ГОДИНА  VIII БРОЈ 3 ДЕСПОТОВАЦ, 26.02.2013. године

Цена овог броја  је  200,00 динара. Годишња претплата  је  1.500,00 динара

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник   Републике
Србије'', број 129/07), члана  48. и  56. Закона о локалним изборима (''Службени гласник
Републике Србије'', број 129/07, 54/2011),  члана 13. Статута општине Деспотовац (''Службени
гласник општине Деспотовац'', број 4/08), Скупштина општине Деспотовац   седници одржаној
22.02. 2013.  године, на предлог Верификационог одбора,   донела је

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ

1. Потврђује се мандат одборнику Мирјани Стевановић из Плажана, са Изборне листе
Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије
(ПУПС), Јединствена Србија (ЈС).

2. Потврђује се мандат одборнику  Слободанки Шарац из Ресавице, са Изборне листе
Покренимо Деспотовац – Томислав Николић (Српска напредна странка, Нова Србија,
Демократска странка Србије).

3. Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у  року од 48 часова од
дана доношења Одлуке.

5. Одлуку објавити у  ''Службеном гласнику Општине Деспотовац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 06-8-2/2013-01 од   22. 02. 2013. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Милошевић Владан, дипл.екон.,с.р.
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На основу члана 20. и 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/07), члана 4, 5. и 65. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број
119/12), члана 2. и 3. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/11),
као и члана  8. и 13.  Статута општине Деспотовац (Службени гласник општине Деспотовац'',
број 4/08), на седници Скупштине општине  Деспотовац, која је одржана дана  22.02. 2013.
године донета је следећа :

О  Д  Л  У  К  А
О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА

КОМУНАЛНО   СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''СТАН'' ЈП ДЕСПОТОВАЦ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Усклађивање оснивачког акта
Члан 1.

Овом Одлуком врши се промена  оснивачког акта – Одлуке о организовању
Комуналног предузећа ''Стан'' у Комунално стамбено предузеће ''Стан'' ЈП Деспотовац
(''Општински службени гласник'', број 9/90) којим је организовано као Комунално стамбено
предузеће ''Стан'' ЈП Деспотовац, уписано у регистар у регистар Агенције за привредне
регистре Решењем бр. БД  11895/2005 од 22.04.2005. године, ради усклађивања са одредбама
Закона о јавним предузећима.

Оснивање јавног предузећа
Члан 2.

Ради обезбеђивања услова за снабдевање водом за пиће крајњих корисника, као и
пружање услуга пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода, управљање
гробљима, управљање  јавним паркиралиштима, управљање пијацама, одржавање  чистоће на
површинама јавне намене, одржавање јавних зелених површина  и димничарске  услуге,
оснива се   Комунално стамбено предузеће ''Стан'' ЈП Деспотовац (у даљем тексту: КСП ''Стан''
ЈП Деспотовац.

Циљеви оснивања
Члан 3.

КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац оснива се и послује ради:
- обезбеђивања трајног снабдевања водом за пиће и пречишћавања и одвођења

атмосферских и отпадних вода, као делатности од општег интереса и уредног задовољавања
потреба крајњих корисника услуга.

- одржавање чистоће на површинама јавне намене, прање асфалтираних, бетонских,
поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са
тих површина, одржавање и пражњење посуда за отпатке на површинама јавне намене као и
одржавање јавних чесми, бунара, фонтана, купалишта, плажа и тоалета;

- одржавање јавних зелених површина, текуће и инвестиционо одржавање и санација
зелених рекреативних површина и приобаља;

- управљање пијацама, комунално опремање, одржавање и организација делатности на
затвореним и отвореним просторима, који су намењени за обављање промета пољопривредно-
прехрамбених и других производа;

- управљање јавним паркиралиштима и обезбеђење услова за коришћење јавних
саобраћајних површина и посебних простора одређених за паркирање моторних возила, као и
уклањање и премештање паркираних возила и постављање уређаја којима се спречава
одвожење возила по налогу надлежног органа;
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- управљање и одржавање гробља и објеката, који се налазе у склопу гробља
(мртвачница и  капела), сахрањивање, одржавање пасивних гробаља и спомен обележја, као и
превоз посмртних остатака умрлог од места смрти до мртвачнице на гробљу;

- димничарске услуге чишћења и контроле димоводних и ложних објеката и уређаја и
вентилационих канала и уређаја.

Предмет одлуке
Члан 4.

Овом Одлуком, у складу са Законом о јавним предузећима, регулисана су права и
обавезе оснивача и  КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац у обављању делатности од општег интереса, а
нарочито:

- назив и седиште оснивача;
- пословно име и седиште;
- претежна делатност ;
- права, обавезе и одговорности оснивача према КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац и КСП

''Стан'' ЈП Деспотовац, према оснивачу;
- услови и начин утврђивања и распоређивања добити, односно начину покрића

губитака и сношењу ризика;
- условима и начину задуживања;
- заступање ;
- износ основног капитала, као и опис, врста и вредност неновчаног улога;
- органи ;
- имовина која се не може отуђити;
- располагање (отуђење и прибављање) стварима у јавној својини која су пренета у

својину КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац  у складу са законом;
- заштита животне средине;
- друга питања од значаја за несметано обављање делатности за коју се оснива КСП

''Стан'' ЈП Деспотовац.

II ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ

Оснивач јавног предузећа
Члан 5.

Оснивач КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац, је:
Општина  Деспотовац, улица  Милосава Здравковића број 4, матични број   07186177.
Права оснивача остварује Скупштина општине Деспотовац.

Правни статус јавног предузећа
Члан 6.

КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац има статус правног лица, са правима, обававезама и
одговорностима утврђеним законом.

КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац у правном промету са трећим лицима има сва овлашћења и
иступа у своје име и за свој рачун.

Одговорност за обавезе јавног предузећа
Члан 7.

КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац за своје обавезе одговара целокупном својом имовином.
Оснивач не одговара за обавезе КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац, осим у случајевима

прописаним законом.
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Заступање и представљање јавног предузећа
Члан 8.

КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац, заступа и представља директор.

III ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ

Пословно име јавног предузећа
Члан 9.

КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац послује под следећим пословним именом:Комунално
стамбено предузеће ''Стан'' ЈП Деспотовац.

Скраћено пословно име је КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац
О промени пословног имена одлучује Надзорни одбор КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац, уз

сагласност оснивача.

Седиште јавног предузећа

Члан 10.
Седиште КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац је у  Деспотовцу, улица  Павла Ивића,  број 1.
О промени седишта КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац одлучује Надзорни одбор, уз сагласност

оснивача.

Печат, штамбиљ и знак јавног предузећа

Члан 11.
КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац поседује свој печат и штамбиљ са исписаним текстом на

српском језику и ћириличним писмом.
Печат је округлог облика и садржи пуно пословно име и седиште КСП ''Стан'' ЈП

Деспотовац.
Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи пуно пословно име, седиште КСП ''Стан'' ЈП

Деспотовац и место за датум и број.
КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац има свој знак који садржи назив и седиште КСП ''Стан'' ЈП

Деспотовац, а који ће бити дефинисан Статутом КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац.

Упис јавног предузећа у регистар
Члан 12.

КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац се за обављање своје делатности од општег интереса,
утврђене овом одлуком, уписује у регистар у складу са законом којим се уређује правни
положај привредних друштава и поступак регистрације, у складу са законом.

Унутрашња организација јавног предузећа
Члан 13.

КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац послује као јединствена радна целина.
Актом директора КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац,  уређује се унутрашња организација и

систематизација послова.
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IV ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Претежна делатност

Члан 14.
Претежна делатност КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац је:
- 36.00 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.

Осим наведене претежне делатности, КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац, ће се бавити и
другим делатностима, као што су:

01.30. - Гајење садног материјала
(гајење украсних биљака, укључујући биљке с бусеном)
(делатност расадника, осим расадника са пошумљавањем)

35.22. - Дистрибуција гасовитих горива гасоводом
35.23. - Трговина гасовитим горивима преко гасоводне мреже
37.00. - Уклањање отпадних вода
38.11. - Скупљање отпада који није опасан
38.21. - Третман и одлагање отпада који није опасан
39.00. - Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом
41.10. - Разрада грађевинских пројеката
41.20. - Изградња стамбених и нестамбених зграда
42.11. - Изградња путева и аутопутева
42.21. - Изградња цевовода
42.91. - Изградња хидротехничких објеката
43.11. - Рушење објеката
43.12. - Припрема градилишта
43.21. - Постављање електричних инсталација
43.22. - Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих

система
43.31. - Малтерисање
43.32. - Уградња столарије
43.33. - Постављање подних и зидних облога
43.34. - Бојење и застакљивање
43.39. - Остали завршни радови
43.91. - Кровни радови
43.99. - Остали непоменути специфични радови
46.22. - Трговина на велико цвећем, садницама и луковинама
46.71. - Трговина на велико чврстим, течним и гасовитим горивима

и сличним производима
(ћумур, угаљ, кокс, огревно дрво и нафта)

46.77. - Трговина на велико отпацима и остацима
(трговина на велико старим папиром)

46.90. - Неспецијализована трговина на велико
47.51. - Трговина на мало текстилом у специјализованим  продавницама
47.70. - Трговина на мало осталом робом у специјализованим продавницама
47.76. - Трговина на мало цвећем, садницама, семењем, ђубривима, кућним

љубимцима и храном за кућне љубимце у специјализованим
продавницама

49.31. - Градски и приградски копнени превоз путника
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49.39. - Остали превоз путника у копненом саобраћају
49.41. - Друмски превоз терета
52.21. - Услужне делатности у копненом саобраћају

(пратеће активности у вези са коришћењем (наплата и одржавање) путева,
мостова, тунела, паркиралишта или гаража, паркиралишта за бицикле и сл.)

56.30. - Услуге припремања и послуживања пића
(барови)

68.10. - Куповина и продаја властитих некретнина
(куповину и продају властитих некретнина

стамбених зграда и станова)
68.20. - Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање

њима као што су:
(стамбене зграде и станови)
(организовање извођења грађевинских пројеката у сврхе властитог

пословања)
71.11. - Архитектонска делатност

(израда нацрта и планова пројеката)
71.12. - Инжењерске делатности и техничко саветовање

(пројектима за нискоградњу, хидроградњу и саобраћај)
81.10. - Услуге одржавања објеката
81.21. - Услуге редовног чишћења зграда
81.22. - Услуге осталог чишћења зграда и опреме
81.29. - Услуге осталог чишћења
81.30. - Услуге уређења и одржавања околине
93.21. – Делатност забавних и тематских паркова
96.03. - Погребне и сродне активности
96.09. - Остале непоменуте личне услужне делатности

КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац може без уписа у регистар да врши и друге делатности које
служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене
законом.

О промени делатности КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац, као и о обављању других
делатности које служе обављању претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз
сагласност оснивача, у складу са законом.

Услови за обављање делатности као делатности од општег интереса
Члан 15.

КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац може да отпочне обављање делатности кад надлежни
државни орган утврди да су испуњени услови за обављање те делатности у погледу:

1) техничке опремљености;
2) кадровске оспособљености;
3) безбедности и здравља на раду;
4) заштите и унапређења животне средине и
5) других услова прописаних законом.

Оснивање зависних друштава
Члан 16.

КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац може да оснује зависно друштво капитала за обављање
делатности из члана 14. ове Одлуке, у складу са Законом о привредним друштвима.
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КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац према зависном друштву капитала из става 1. овог члана,
има права, обавезе и одговорности које има  општина Деспотовац, као оснивач према КСП
''Стан'' ЈП Деспотовац.

На одлуку из става 1. овог члана сагласност даје Скупштина  општине Деспотовац.

V ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Основни капитал
Члан 17.

Укупан уписан основни капитал КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац износи 1.000 динара
(словима: једнахиљададинара).

Укупан уписан и уплаћен новчани капитал КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац износи 1.000
динара (словима: једнахиљададинара).

Укупан основни капитал КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац износи 1.000 динара и то је удео
Оснивача Општине Деспотовац и чини 100% удела.

Имовина јавног предузећа
Члан 18.

Имовину КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац чине право својине на покретним и непокретним
стварима, новчаним средствима и хартијама од вредности и друга имовинска права која су
пренета у својину КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац, укључујући и право коришћења на стварима у
јавној својини  општине  Деспотовац.

КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац може користити средства у јавној и другим облицима
својине, у складу са законом, одлуком оснивача и посебним уговором којим се регулишу
међусобни односи, права и обавезе КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац са једне и  општине, као
оснивача, са друге стране.

Члан 19.
Средства у јавној својини могу се улагати у капитал КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац , у

складу са законом и актима Скупштине општине  Деспотовац.
По основу улагања средстава из става 1. овог члана општина стиче уделе у КСП ''Стан''

ЈП Деспотовац , као и права по основу тих удела.
Капитал у КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац подељен на уделе уписује се у регистар.

Повећање и смањење оснивачког капитала
Члан 20.

О повећању или смањењу основног капитала КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац одлучује
Скупштина општине  Деспотовац, као оснивач у складу са законом.

Средства јавног предузећа
Члан 21.

КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац, у обављању својих делатности, стиче и прибавља средства
из следећих извора:

– продајом производа и услуга,
– из кредита,
– из донација и поклона,
– из буџета оснивача и буџета Републике Србије и
– из осталих извора, у складу са законом.
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Расподела добити
Члан 22.

Добит КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац, утврђена у складу са законом, може се расподелити
за повећање основног капитала, резерве или за друге намене, у складу са законом, актима
оснивача и овом одлуком.

Начела за одређивање цене услуга
Члан 23.

Елементи за образовање цена производа и услуга КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац уређују
се посебном одлуком, коју доноси Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у складу са
законом.

Висина накнаде за испоруку воде формира се у складу са начелима прописаним
законом којим је уређена комунална делатност, и то:

1) начелом „потрошач плаћа“;
2) начелом „загађивач плаћа“;
3) начелом довољности цене да покрије пословне расходе;
4) начелом усаглашености цена комуналних услуга са начелом приступачности;
5) начелом непостојања разлике у ценама између различитих категорија потрошача,

сем ако се разлика заснива на различитим трошковима обезбеђивања комуналне
услуге.

Цене производа и услуга предузећа
Члан 24.

Елементи за одређивање цена комуналних услуга су :
1) пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима;
2) расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре и набавку

опреме, према усвојеним програмима и плановима вршиоца комуналне делатности на које је
јединица локалне самоуправе дала сагласност;

3) добит вршиоца комуналне делатности.
Средства која су намењена за финансирање обнове и изградње објеката комуналне

инфраструктуре исказују се посебно и могу се употребити само за те намене.

Усвајање захтева за измену цена
Члан 25.

КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац је обавезно да захтев за измену цена производа и услуга
укључи у свој годишњи програм пословања, у складу са чланом 27. ове Одлуке.

Када се значајније промене вредности елемената, који су укључени у методологију за
обрачунавање цена, КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац може да током пословне године да поднесе
оснивачу детаљно образложен захтев за одобрење измене цена комуналних услуга, заједно са
изменама годишњег програма пословања.

Измене годишњег програма пословања са предлогом за измену цена достављају се
Скупштини општине  Деспотовац.

Унапређење рада и развоја предузећа
Члан 26.

Унапређење рада и развоја КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац заснива се на дугорочном и
средњорочном плану рада и развоја.

Плановима и програмом рада из става 1. ове Одлуке, утврђују се пословна политика и
развој КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац , одређују се непосредни задаци и утврђују средства и мере
за њихово извршавање.
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Планови и програми рада КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац морају се заснивати на законима
којима се уређују одређени односи у делатностима којима се бави КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац,
Стратегији управљања водом и Водопривредном основом Републике Србије.

Планови и програми
Члан 27.

Планови и програми КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац су:
– план и програм развоја,
– финансијски планови и
– други планови и програми.
Планови и програми КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац достављају се Скупштини општине

Деспотовац  најкасније до 1. децембра текуће године за наредну годину.
Планови и програми се сматрају донетим када на њих сагласност да Скупштина

општине.

VI ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА

Права оснивача
Члан 28.

По основу учешћа у основном капиталу КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац, општина, као
оснивач има следећа права:

- право управљања КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац на начин утврђен Статутом;
- право на учешће у расподели добити;
- право да буду информисани о пословању;
- право да учествују у расподели ликвидационе или стечајне масе, након престанка

КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац, стечајем или ликвидацијом, а по измирењу обавеза и
- друга права у складу са законом.

Обезбеђење општег интереса
Члан 29.

Ради обезбеђења општег интереса у делатности за коју је КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац
основано, Скупштина општине  Деспотовац, даје сагласност на:

- Статут КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац;
- давање гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за послове

који нису из оквира делатности од општег интереса;
- располагање (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у

својину КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац, веће вредности, која је у непосредној функији обављања
делатности од општег интереса

- улагања капитала;
- дугорочно задужење;
- статусне промене;
- акт о процени вредности капитала и исказивању тог капитала у акцијама, као и на

програм и одлуку о својинској трансформацији;
- акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места и

- друге одлуке којима се уређује обављање делатности од општег интереса у складу са
законом и овом Одлуком.
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Континуирано и квалитетно пружање услуга
Члан 30.

КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац је дужно да делатност од општег интереса за коју је
основано обавља на начин којим се обезбеђује стално, континуирано и квалитетно пружање
услуга крајњим корисницима.

Несметано функционисање постројења и опреме
Члан 31.

КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац је дужно да предузима мере и активности за редовно
одржавање и несметано функционисање постројења и других објеката неопходних за
обављање своје делатности, у складу са законима и другим прописима којима се уређују
услови обављања делатности од општег интереса због које је основано.

Поремећај у пословању
Члан 32.

У случају поремећаја у пословању КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац, Скупштина општине
предузеће мере којима ће обезбедити услове за несметан рад и пословање предузећа у
обављању делатности од општег интереса, у складу са законом, а нарочито :

- промену унутрашње организације КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац;
- разрешење Надзорног одбора и директора,
- ограничење права  да иступа у правном промету са трећим лицима,
- ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној својини,
- друге мере одређене законом, којим се уређују услови и начин обављања делатности

од општег интереса и овом Одлуком.
Члан 33.

У случају поремећаја у пословању услед више силе у КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац,
Општинско  веће предузеће мере из члана 32. ове Одлуке.

О предузетим мерама Општинско веће обавестиће Скупштину општине на првој
наредној седници.

VII ПОСЛОВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ И РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ

Пословање под тржишним условима
Члан 34.

КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац послује по тржишним условима, у складу са законом.

Пружање услуга корисницима са територије других општина
Члан 35.

У обављању своје претежне делатности, КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац своје производе и
услуге може испоручивати, односно пружати и корисницима са територије других општина и
градова, под условом да се ни на који начин не угрожава стално, континуирано и квалитетно
снабдевање крајњих корисника са територије општине  Деспотовац.

Испоруку производа и пружање услуга из става 1. овог члана КСП ''Стан'' ЈП
Деспотовац обавља у складу са посебно закљученим уговорима.
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Расподела добити
Члан 36.

Добит КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац, утврђена у складу са законом, може се расподелити
за повећање основног капитала, резерве или за друге намене, у складу са законом и посебном
одлуком Скупштине општине  Деспотовац.

Пословни резултат КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац утврђује се у временским периодима, на
начин и по поступку утврђеним законом.

Одлуку о распоређивању добити доноси Надзорни одбор, уз сагласност Скупштине
општине  Деспотовац.

VIII ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Органи јавног предузећа
Члан 37.

Управљање у КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац је организовано као једнодомно.
Органи предузећа су:
1) Надзорни одбор
2) директор

1) Надзорни одбор

Састав Надзорног одбора
Члан 38.

Надзорни одбор има председника и два члана које именује Скупштина општине, на
период од четири године, под условима, на начин и по поступку  утврђеним законом.

Један члан Надзорног одбора именује се  из реда запослених, на начин и по поступку
који је утврђен Статутом КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац .

Услови за чланове Надзорног одбора
Члан 39.

За председника и чланове Надзорног одбора именује се лице које испуњава следеће
услове:

- да је пунолетно и пословно способно;
- да има стечено високо образовање трећег или другог степена, односно на основним

студијама у трајању од најмање четири године;
- да је стручњак у једној или више области из које је делатност од општег интереса за

чије обављање је основано јавно предузеће;
- најмање три године искуства на руководећем положају;
- да поседује стручност из области финансија, права или корпоративних управљања;
- да није осуђивано на условну или безусловну казну за криминална дела против

привреде, правног саобраћаја или службене дужности, као и да му није изречена мера
безбедности забране обављања претежне делатности јавног предузећа.

Мандат чланова Надзорног одбора
Члан 40.

Мандат председнику и члановима Надзорног одбора престаје истеком периода на који
су именовани, оставком или разрешењем.

Председник и чланови Надзорног одбора разрешавају се пре истека периода на који су
именовани, уколико:

- надзорни одбор не достави оснивачу на сагласност годишњи програм пословања,
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- оснивач не прихвати финансијски извештај јавног предузећа,
- пропусте да предузму неопходне мере пред надлежним органима у случају постојања

сумње да одговорно лице јавног предузећа делује на штету јавног предузећа кршењем
директорских дужности, несавесним понашањем и на други начин.

Председник и чланови Надзорног одбора могу се разрешити пре истека периода на који
су именовани, уколико предузеће не испуни годишњи програм пословања или не оствари
кључне показатеље учинка.

Председник и чланови Надзорног одбора којима је престао мандат, дужни су да врше
своје дужности до именовања новог Надзорног одбора, односно именовање новог председника
или члана Надзорног одбора.

Надлежност Надзорног одбора
Члан 41.

Надзорни одбор:
1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве  предузећа и стара се о њиховој

реализацији;
2) усваја извештај о степену реализације програма пословања;
3) доноси годишњи програм пословања, уз сагласност оснивача;
4) надзире рад директора:
5) врши унутрашњи надзор над пословањем  предузећа;
6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске

извештаје и политику управљања ризицима;
7) утврђује финансијске извештаје  предузећа и доставља их оснивачу ради давања

сагласности;
8) доноси статут уз сагласност оснивача,
9) одлучује о статусним променама и оснивању других правних субјеката, уз сагласност

оснивача;
10) доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка уз сагласност

оснивача;
11) даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са  законом,

статутом и одлуком оснивача;
12) закључује уговоре о раду на одређено време са директором предузећа;
13) доноси Правилник за обрачун и исплату зараде  запослених, уз сагласност

Општинског већа;
14) врши друге послове у складу са овим законом, статутом и прописима којима се

утврђује правни положај привредних друштава.
Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје надлежности

на директора или друго лице у  предузећу.

Накнада за рад
Члан 42.

Председник и чланови Надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у
Надзорном одбору.

Висину накнаде из става 1. овог члана утврђује оснивач на основу извештаја о степену
реализације програма пословања КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац.
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2) Директор

Члан 43.
Директора предузећа именује Скупштина општине на период од четири године, а на

основу спроведеног јавног конкурса.
На услове за именовање директора предузећа, сходно се примењују одредбе Закона о

раду.
Директор КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац заснива радни однос на одређено време.

Надлежности директора
Члан 44.

Директор КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац:
1) представља и заступа предузећа;
2) организује и руководи процесом рада;
3) води пословање предузећа;
4) одговара за законитост рада предузећа;
5) предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење;
6) предлаже финансијске извештаје;
7) извршава одлуке надзорног одбора;
8) врши друге послове утврђене законом и статутом предузећа.

Зарада директора
Члан 45.

Директор има право на зараду, а може имати право на стимулацију у случају кад
предузеће послује са позитивним пословним резултатима.

Одлуку о исплати стимулације доноси Скупштина општине.

Мандат директора
Члан 46.

Мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком или
разрешењем.

Разрешење директора
Члан 47.

Предлог за разрешење може поднети Надзорни одбор предузећа.
Предлог за разрешење мора бити образложен са прецизно наведеним разлозима због

којих се предлаже разрешење.

Члан 48.
Скупштина општине може разрешити директора под условима предвиђеним законом.

Суспензија директора
Члан 49.

Уколико против директора ступи на снагу оптужница за кривична дела против
привреде, правног саобраћаја или службене дужности, Скупштина општине доноси решење о
суспензији.

Суспензија траје док се поступак правоснажно не оконча.
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Вршилац дужности директора
Члан 50.

Скупштина општине именује вршиоца дужности директора у следећим случајевима:
1) уколико директору престане мандат због истека периода на који је именован, због

подношења оставке  или у случају разрешења пре истека мандата;
2) уколико буде донето решење о суспензији директора;
3) у случају смрти или губитка пословне способности директора.
Вршилац дужности може бити именован на период који није дужи од шест месеци.
У нарочито оправданим случајевима Скупштина општине може донети одлуку о

именовању вршиоца дужности директора на још један период од шест месеци.

IX ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Остваривање права на штрајк
Члан 51.

Штрајк је прекид рада који запослени организују ради заштите својих професионалних
и економских интереса по основу рада.

У КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац право на штрајк запослени остварују у складу са
законом, колективним уговором и посебним актом оснивача.

У случају штрајка радника КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац, мора се обезбедити минимум
процеса рада у обављању делатности од општег интереса.

Минимум процеса рада посебном одлуком утврђује Скупштина општине, у складу са
законом.

Унутрашња организација
Члан 52.

Статутом, општим актима и другим актима КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац  ближе се
уређују унутрашња организација КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац, делокруг органа и друга питања
од значаја за рад и пословање Јавног предузећа, у складу са законом и овом  Одлуком.

Радни односи
Члан 53.

Права, обавезе и одговорности запослених из радног односа уређују се колективним
уговором КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац у складу са законом и актима оснивача.

Колективни уговор КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац мора бити сагласан са законом, општим
и посебним колективним уговором.

Безбедност и здравље запослених на раду
Члан 54.

Права, обавезе и одговорности у вези са безбедношћу и здрављем на раду остварују се у
складу са законом и прописима донетим на основу закона, а ближе се уређују колективним
уговором, општим актима КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац или уговором о раду.

Заштита животне средине
Члан 55.

КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац је дужно да у обављању своје делатности обезбеђује
потребне услове за заштиту и унапређење животне средине и да спречава узроке и отклања
штетне последице које угрожавају природне и радом створене вредности човекове средине.

Статутом КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац детаљније се утврђују активности предузећа ради
заштите животне средине, сагласно закону и прописима оснивача који регулишу област
заштите животне средине.
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Јавност рада предузећа
Члан 56.

Рад КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац је јаван.
За јавност рада КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац одговоран је директор.

Доступност информација
Члан 57.

Доступност информација од јавног значаја КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац врши у складу
са одредбама закона који регулише област слободног приступа информацијама од јавног
значаја.

Пословна тајна
Члан 58.

Пословном тајном сматрају се исправе и подаци утврђени одлуком директора или
Надзорног одбора КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац чије би саопштавање неовлашћеном лицу било
противно пословању КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац и штетило би његовом пословном угледу и
интересима.

X СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ

Општи акти
Члан 59.

Општи акти КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац су Статут и други општи акти утврђена
законом.

Статут је основни општи акт КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац.
Други општи акти КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац морају бити у сагласности са Статутом

КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац.
Појединични акти које доносе органи у КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац, морају бити у

складу са општим актима КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац.

XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 60.
КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац је дужно да Статут и остала општа акта усагласи са овом

Одлуком  у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 61.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о организовању Јавног

комуналног предузећа ''Стан'' у Јавно комунално стамбено предузеће ''Стан'' Деспотовац, број
06-37/90-01 од 29.03. 1990. године (''Општински службени гласник'', број 9/90)  и Одлука број
02-39/2012-01 од 06.03. 2012. године (Службени гласник општине Деспотовац'', број 2/12).
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Члан 62.
Ова Одлука ступа на снагу осмог да од дана објављивања у ''Службеном гласнику

општине Деспотовац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-21/2013-01  од  22.02.2013.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милошевић Владан, дипл.екон.,с.р.

На основу члана 20. и 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/07), члана 4, 5. и 65. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број
119/12), члана 67. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, број 36/2009, 88/2010 и
91/2010), као и члана  8. и 13.  Статута општине Деспотовац (Службени гласник општине
Деспотовац'', број 4/08), на седници Скупштине општине  Деспотовац, која је одржана дана
22.02. 2013. године донета је следећа :

О  Д  Л  У  К  А
О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ, РАЗВОЈ ТУРИЗМА И
УГОСТИТЕЉСТВО „РЕСАВСКА ПЕЋИНА“ ДЕСПОТОВАЦ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Усклађивање оснивачког акта

Члан 1.
Овом Одлуком врши се промена  оснивачког акта – Одлуке о организовању Јавног

предузећа за заштиту природе, развој туризма и угоститељство „Ресавска пећина“ Деспотовац
(''Општински службени гласник'', број 4/94) и Одлуке бр.11-4-2000-01 од 30. 03.2000. године и
уписано у регистар Агенције за привредне регистре, Решењем бр. БД. 31989/2005 од 06.07.
2005. године, ради усклађивања са одредбама Закона о јавним предузећима.

Оснивање јавног предузећа

Члан 2.
Ради  заштите и очувања заштићених подручја,  споменика природе „Ресавска пећина“

и морфо-хидролошког комплекса „Лисине“, оснива се Јавно предузеће за заштиту природе,
развој туризма и угоститељство „Ресавска пећина“ Деспотовац, (у даљем тексту: (ЈП „Ресавска
пећина“).
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Циљеви оснивања

Члан 3.
ЈП „Ресавска пећина“ оснива се у циљу.
- заштите, очувања и унапређења, геолошке, предеоне, морфо-хидролошке и друге

разноврстности;
- усклађивања људских активности, економских и друштвених развојних планова,

програма, основа и пројеката са одрживим коришћењем ових споменика природе и очувањем
природних еко система и природне равнотеже;

- одрживог коришћења и управљања овим добрима природе и њиховим очувањем,
- благовременог спречавања људских активности и делатности које могу довести до

поремећаја са негативним последицама на споменицима природе; и
- утврђивање и праћење стања на споменицама природе и унапређења стања нарушених

делова на споменицима природе.

Предмет одлуке

Члан 4.
Овом Одлуком, у складу са Законом о јавним предузећима, регулисана су права и

обавезе оснивача и  ЈП „Ресавска пећина“ у обављању делатности од општег интереса, а
нарочито:

- назив и седиште оснивача;
- пословно име и седиште;
- претежна делатност;
- права, обавезе и одговорности оснивача према ЈП „Ресавска пећина“ и ЈП „Ресавска

пећина“ према оснивачу;
- услови и начин утврђивања и распоређивања добити, односно начину покрића

губитака и сношењу ризика;
- условима и начину задуживања;
- заступање;
- износ основног капитала, као и опис, врста и вредност неновчаног улога;
- органи;
- имовина која се не може отуђити;
- располагање (отуђење и прибављање) стварима у јавној својини која су пренета у

својину  ЈП „Ресавска пећина“  у складу са законом;
- заштита животне средине;
- друга питања од значаја за несметано обављање делатности за коју се оснива ЈП

„Ресавска пећина“.

II ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ

Оснивач јавног предузећа

Члан 5.
Оснивач ЈП  „Ресавска пећина“  је:
Општина  Деспотовац, улица  Милосава Здравковића број 4, матични број   07186177.
Права оснивача остварује Скупштина општине Деспотовац.
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Правни статус јавног предузећа

Члан 6.
ЈП „Ресавска пећина“ има статус правног лица, са правима, обавезама и

одговорностима утврђеним законом.
ЈП  „Ресавска пећина“ у правном промету са трећим лицима има сва овлашћења и

иступа у своје име и за свој рачун.
Одговорност за обавезе јавног предузећа

Члан 7.
ЈП „Ресавска пећина“ за своје обавезе одговара целокупном својом имовином.
Оснивач не одговара за обавезе ЈП „Ресавска пећина“ осим у случајевима прописаним

законом.

Заступање и представљање јавног предузећа

Члан 8.
ЈП „Ресавска пећина“ заступа и представља директор.

III ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ

Пословно име јавног предузећа

Члан 9.
ЈП „Ресавска пећина“ послује под следећим пословним именом:
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ, РАЗВОЈ ТУРИЗМА И

УГОСТИТЕЉСТВО „РЕСАВСКА ПЕЋИНА“ ДЕСПОТОВАЦ.
Скраћено пословно име је ЈП „Ресавска пећина“  Деспотовац.
О промени пословног имена одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача.

Седиште јавног предузећа

Члан 10.
Седиште ЈП „Ресавска пећина“ је у  Деспотовцу, улица  Церска број 3.
О промени седишта ЈП „Ресавска пећина“ одлучује Надзорни одбор, уз сагласност

оснивача.

Печат, штамбиљ и знак јавног предузећа

Члан 11.
ЈП  „Ресавска пећина“ поседује свој печат и штамбиљ са исписаним текстом на

српском језику и ћириличним писмом.
Печат је округлог облика и садржи пуно пословно име и седиште ЈП  „Ресавска пећина“

.
Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи пуно пословно име, седиште ЈП „Ресавска

пећина“ са остављеним местом за датум и број.
ЈП „Ресавска пећина“ има свој знак који садржи назив и седиште, а који ће бити

дефинисан Статутом.
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Упис јавног предузећа у регистар

Члан 12.
ЈП „Ресавска пећина“ се за обављање своје делатности од општег интереса, утврђене

овом одлуком, уписује у регистар у складу са законом којим се уређује правни положај
привредних друштава и поступак регистрације, у складу са законом.

Унутрашња организација јавног предузећа

Члан 13.
ЈП „Ресавска пећина“ Деспотовац послује као јединствена радна целина.
Актом директора ЈП „Ресавска пећина“ уређује се унутрашња организација и

систематизација послова.

IV ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Претежна делатност

Члан 14.
Претежна делатност ЈП „Ресавска пећина“ је:

91.04. Делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштита природних вредности.

Осим претежне делатности, ЈП „Ресавска пећина“ ће се бавити и другим делатностима,
као што су:
47.11. Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићем

и дуваном;
47.24. Трговина на мало хлебом, тестенином, колачима и слаткишима у специјализованим

Продавницама;
47.29. Остала трговина на мало храном у специјализованим продавницама;
47.61. Трговина на мало књигама у специјализованим продавницама;
47.62. Трговина на мало новинама и канцеларијским материјалом у специјализованим

продавницама;
47.63. Трговина на мало музичким и видео записима у специјализованим продавницама;
47.78. Остала трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама;
49.39  Остали превоз путника у копненом саобраћају;
55.10. Хотели и лични смештај;
55.20. Одмаралишта и слични објекти за краћи боравак;
55.30. Делатност кампова, ауто-кампова и кампова за туристичке приколице;
35.90. Остали смештај;
56.10. Делатност ресторана и покретних угоститељских објеката;
56.21. Катеринг;
56.29. Остале услуге припремања и послуживања хране;
56.30. Услуге припремања и послуживање пића;
73.11. Делатност рекламних агенција;
73.20. Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења;
79.11. Делатност путничких агенција;
91.03.  Заштита и одржавање непокретних културних, добара, културно

историјских локација, зграда и сличних туристичких споменика и
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93.29. Остале забавне и рекреативне делатности.

ЈП „Ресаска пећина“ може без уписа у регистар да врши и друге делатности које
служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене
законом.

О промени делатности ЈП „Ресавска пећина“ као и о обављању других делатности које
служе обављању претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у
складу са законом.

Услови за обављање делатности као делатности од општег интереса

Члан 15.
ЈП „Ресавска пећина“ може да отпочне обављање делатности кад надлежни државни

орган утврди да су испуњени услови за обављање те делатности у погледу:
1) техничке опремљености;
2) кадровске оспособљености;
3) безбедности и здравља на раду;
4) заштите и унапређења животне средине и
5) других услова прописаних законом.

Оснивање зависних друштава

Члан 16.
ЈП „Ресавска пећина“ може да оснује зависно друштво капитала за обављање

делатности из члана 14. ове Одлуке, у складу са Законом о привредним друштвима.
ЈП „Ресавска пећина“ Деспотовац према зависном друштву капитала из става 1. овог

члана, има права, обавезе и одговорности које има  општина Деспотовац, као оснивач према
ЈП „Ресавска пећина“.

На одлуку из става 1. овог члана сагласност даје Скупштина  општине Деспотовац.

V ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Основни капитал

Члан 17.
Укупан уписан неновчани основни капитал ЈП „Ресавска пећина“ износи 8.800,00

динара (словима; Осамхиљадеосамстотина динара), а састоји се у основним средствима.
Укупан унет неновчани основни  капитал   ЈП „Ресавска пећина“ износи 8.800,00

динара (словима; Осамхиљадеосамстотина динара), а састоји се у основним средствима
Укупан уписан и унет основни капитал у износу од 8.800 динара је удео оснивача

Општине Деспотовац и чини 100% удела.

Имовина јавног предузећа

Члан 18.
Имовину ЈП „Ресавска пећина“ чине право својине на покретним и непокретним

стварима, новчаним средствима и хартијама од вредности и друга имовинска права која су
пренета у својину ЈП „Ресавска пећина“, укључујући и право коришћења на стварима у јавној
својини  општине  Деспотовац.
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ЈП „Ресавска пећина“ може користити средства у јавној и другим облицима својине, у
складу са законом, одлуком оснивача и посебним уговором којим се регулишу међусобни
односи, права и обавезе ЈП „Ресавска пећина“ са једне и  општине, као оснивача, са друге
стране.

Члан 19.
Средства у јавној својини могу се улагати у капитал ЈП „Ресавска пећина“ у складу са

законом и актима Скупштине општине  Деспотовац.
По основу улагања средстава из става 1. овог члана општина стиче уделе у ЈП

„Ресавска пећина , као и права по основу тих удела.
Капитал у ЈП „Ресавска пећина“ подељен на уделе уписује се у регистар.

Повећање и смањење оснивачког капитала

Члан 20.
О повећању или смањењу основног капитала ЈП „Ресавска пећина“ одлучује

Скупштина општине  Деспотовац, као оснивач у складу са законом.

Средства јавног предузећа

Члан 21.
ЈП „Ресавска пећина“, у обављању својих делатности, стиче и прибавља средства из

следећих извора:
– Средстава из буџета Републике Србије,
– Средства оснивача,
– Накнаде за коришћење споменика природе.
– Приходе остварене делатности и управљања споменицима природе,
– Средствима обезбеђеним за реализацију програма, планова и пројеката у области

заштите споменика природе,
– Донације и поклоне и помоћи и
– Других извора у складу са важећим прописима.

Расподела добити

Члан 22.
Добит ЈП „Ресавске пећина“ утврђена у складу са законом, може се расподелити за

повећање основног капитала, резерве или за друге намене, у складу са законом, актима
оснивача и овом одлуком.

Начела за одређивање цене услуга

Члан 23.
Елементи за образовање цена производа и услуга ЈП „Ресавска пећина“ уређују се

посебном одлуком, коју доноси Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у складу са законом.

Цене производа и услуга предузећа

Члан 24.
Елементи за одређивање цене производа и услуга су:
1) пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима;
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2) расходи за чување, изградњу и реконструкцију објеката  инфраструктуре и набавку
опреме, према усвојеним програмима и плановима вршиоца  делатности на које је оснивач дао
сагласност.

Средства која су намењена за очување, заштиту и унапређење споменика природе и
инфраструктуре за потребе споменика природе, исказују се посебно и могу се употребити само
за те намене.

Усвајање захтева за измену цена

Члан 25.
ЈП „Ресавска пећина“ је обавезно да захтев за измену цена производа и услуга укључи

у свој годишњи програм пословања, у складу са чланом 27. ове Одлуке.
Када се значајније промене вредности елемената, који су укључени у методологију за

обрачунавање цена, ЈП „Ресавска пећина“ може да током пословне године да поднесе
оснивачу детаљно образложен захтев за одобрење измене цена услуга, заједно са изменама
годишњег програма пословања.

Измене годишњег програма пословања са предлогом за измену цена достављају се
Скупштини општине  Деспотовац.

Унапређење рада и развоја предузећа

Члан 26.
Унапређење рада и развоја ЈП „Ресавска пећина“ Деспотовац заснива се на

дугорочном и средњорочном плану рада и развоја.
Плановима и програмом рада из става 1. ове Одлуке, утврђују се пословна политика и

развој ЈП „Ресавска пећина“, одређују се непосредни задаци и утврђују средства и мере за
њихово извршавање.

Планови и програми рада ЈП „Ресавска пећина“ морају се заснивати на законима
којима се уређују одређени односи у делатностима којима се бави, стратегијом развоја туризма
на подручју општине Деспотовац и стратегијом заштите споменика природе.

Планови и програми

Члан 27.
Планови и програми ЈП „Ресавска пећина“ су:
– план и програм развоја,
– финансијски планови и
– други планови и програми.
Планови и програми ЈП „Ресавска пећина“ достављају се Скупштини општине

Деспотовац  најкасније до 1. децембра текуће године за наредну годину.
Планови и програми се сматрају донетим када на њих сагласност да Скупштина

општине и друти законом прописани органи.

VI ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА

Права оснивача

Члан 28.
По основу учешћа у основном капиталу ЈП „Ресавска пећина“ општина, као оснивач

има следећа права:
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- право управљања на начин утврђен Статутом;
- право на учешће у расподели добити;
- право да буду информисани о пословању;
- право да учествују у расподели ликвидационе или стечајне масе, након престанка

ЈП „Ресавска пећина“, стечајем или ликвидацијом, а по измирењу обавеза и
- друга права у складу са законом.

Обезбеђење општег интереса

Члан 29.
Ради обезбеђења општег интереса у делатности за коју је ЈП „Ресавска пећина“

основано, Скупштина општине  Деспотовац, даје сагласност на:
- Статут;
- давање гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за послове

који нису из оквира делатности од општег интереса;
- располагање (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у

својину ЈП „Ресавска пећина“,  веће вредности, која је у непосредној функији обављања
делатности од општег интереса;

- улагања капитала;
- дугорочно задужење;
- статусне промене;
- акт о процени вредности капитала и исказивању тог капитала у акцијама, као и на

програм и одлуку о својинској трансформацији;
- акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места и
- друге одлуке којима се уређује обављање делатности од општег интереса у складу са

законом и овом Одлуком.

Континуирано и квалитетно пружање услуга

Члан 30.
ЈП „Ресавска пећина“ је дужно да делатност од општег интереса за коју је основано

обавља на начин којим се обезбеђује стално, континуирано и квалитетно пружање услуга
крајњим корисницима.

Несметано функционисање постројења и опреме

Члан 31.
ЈП „Ресавска пећина“ је дужно да предузима мере и активности за редовно одржавање,

очување и унапређење споменика природе и других објеката, несметано функционисање
постројења и других објеката неопходних за обављање своје делатности, у складу са законима
и другим прописима којима се уређују услови обављања делатности од општег интереса због
које је основано.

Поремећај у пословању

Члан 32.
У случају поремећаја у пословању ЈП „Ресавска пећина“, Скупштина општине

предузеће мере којима ће обезбедити услове за несметан рад и пословање предузећа у
обављању делатности од општег интереса, у складу са законом, а нарочито :

- промена унутрашње организације,
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- разрешење Надзорног одбора и директора,
- ограничење права  да иступа у правном промету са трећим лицима,
- ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној својини,
- друге мере одређене законом којим се уређују услови и начин обављања делатности

од општег интереса и овом Одлуком.

Члан 33.
У случају поремећаја у пословању ЈП „Ресавска пећина“ услед више силе Општинско

веће предузеће мере из члана 32. Одлуке.
О предузетим мерама Општинско веће обавештава Скупштину општине на првој

наредној седници.

VII ПОСЛОВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ И РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ

Пословање под тржишним условима

Члан 34.
ЈП „Ресавска пећина“ послује по тржишним условима, у складу са законом.

Расподела добити

Члан 35.
Добит ЈП „Ресавска пећина“, утврђена у складу са законом, може се расподелити за

повећање основног капитала, резерве или за друге намене, у складу са законом и посебном
одлуком Скупштине општине  Деспотовац.

Пословни резултат ЈП „Ресавска пећина“ утврђује се у временским периодима, на
начин и по поступку утврђеним законом.

Одлуку о распоређивању добити доноси Надзорни одбор, уз сагласност Скупштине
општине  Деспотовац.

VIII ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Органи јавног предузећа

Члан 36.
Управљање у ЈП „Ресавска пећина“ је организовано као једнодомно.
Органи предузећа су:
1) Надзорни одбор
2) директор

1) Надзорни одбор
Састав Надзорног одбора

Члан 37.
Надзорни одбор има председника и два члана које именује Скупштина општине, на

период од четири године, под условима, на начин и по поступку  утврђеним законом.
Један члан Надзорног одбора именује се  из реда запослених, на начин и по поступку

који је утврђен Статутом ЈП „Ресавска пећина“ Деспотовац .
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Услови за чланове Надзорног одбора

Члан 38.
За председника и чланове Надзорног одбора именује се лице које испуњава следеће

услове:
- да је пунолетно и пословно способно;
- да има стечено високо образовање трећег или другог степена, односно на основним

студијама у трајању од најмање четири године;
- да је стручњак у једној или више области из које је делатност од општег интереса за

чије обављање је основано јавно предузеће;
- најмање три године искуства на руководећем положају;
- да поседује стручност из области финансија, права или корпоративних управљања;
- да није осуђивано на условну или безусловну казну за криминална дела против

привреде, правног саобраћаја или службене дужности, као и да му није изречена мера
безбедности забране обављања претежне делатности јавног предузећа.

Мандат чланова Надзорног одбора

Члан 39.
Мандат председнику и члановима Надзорног одбора престаје истеком периода на који

су именовани, оставком или разрешењем.
Председник и чланови Надзорног одбора разрешавају се пре истека периода на који су

именовани, уколико:
- надзорни одбор не достави оснивачу на сагласност годишњи програм пословања,
- оснивач не прихвати финансијски извештај јавног предузећа,
- пропусте да предузму неопходне мере пред надлежним органима у случају постојања

сумње да одговорно лице јавног предузећа делује на штету јавног предузећа кршењем
директорских дужности, несавесним понашањем и на други начин.

Председник и чланови Надзорног одбора могу се разрешити пре истека периода на који
су именовани, уколико предузеће не испуни годишњи програм пословања или не оствари
кључне показатеље учинка.

Председник и чланови Надзорног одбора којима је престао мандат, дужни су да врше
своје дужности до именовања новог Надзорног одбора, односно именовање новог председника
или члана Надзорног одбора.

Надлежност Надзорног одбора

Члан 40.
Надзорни одбор:
1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве  предузећа и стара се о њиховој

реализацији;
2) усваја извештај о степену реализације програма пословања;
3) доноси годишњи програм пословања, уз сагласност оснивача;
4) надзире рад директора:
5) врши унутрашњи надзор над пословањем  предузећа;
6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске

извештаје и политику управљања ризицима;
7) утврђује финансијске извештаје предузећа и доставља их оснивачу ради давања

сагласности;
8) доноси статут уз сагласност оснивача,
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9) одлучује о статусним променама и оснивању других правних субјеката, уз сагласност
оснивача;

10) доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка уз сагласност
оснивача;

11) даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са  законом,
статутом и одлуком оснивача;

12) закључује уговоре о раду на одређено време са директором предузећа;
13) доноси Правилник за обрачун и исплату зараде  запослених, уз сагласност

Општинског већа;
14) врши друге послове у складу са овим законом, статутом и прописима којима се

утврђује правни положај привредних друштава.
Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје надлежности

на директора или друго лице у  предузећу.

Накнада за рад

Члан 41.
Председник и чланови Надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у

Надзорном одбору.
Висину накнаде из става 1. овог члана утврђује оснивач на основу извештаја о степену

реализације програма пословања ЈП „Ресавска пећина“.

2) Директор

Члан 42.
Директора предузећа именује Скупштина општине на период од четири године, а на

основу спроведеног јавног конкурса.
На услове за именовање директора предузећа, сходно се примењују одредбе Закона о

раду.
Директор  ЈП „Ресавска пећина“  заснива радни однос на одређено време.

Надлежности директора

Члан 43.
Директор ЈП  „Ресавска пећина“:
1) представља и заступа предузећа;
2) организује и руководи процесом рада;
3) води пословање предузећа;
4) одговара за законитост рада предузећа;
5) предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење;
6) предлаже финансијске извештаје;
7) извршава одлуке надзорног одбора;
8) врши друге послове утврђене законом и статутом предузећа.

Зарада директора

Члан 44.
Директор има право на зараду, а може имати право на стимулацију у случају кад

предузеће послује са позитивним пословним резултатима.
Одлуку о исплати стимулације доноси Скупштина општине.
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Мандат директора

Члан 45.
Мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком или

разрешењем.

Разрешење директора

Члан 46.
Предлог за разрешење може поднети Надзорни одбор предузећа.
Предлог за разрешење мора бити образложен са прецизно наведеним разлозима због

којих се предлаже разрешење.

Члан 47.
Скупштина општине може разрешити директора под условима предвиђеним законом.

Суспензија директора

Члан 48.
Уколико против директора ступи на снагу оптужница за кривична дела против

привреде, правног саобраћаја или службене дужности, Скупштина општине доноси решење о
суспензији.

Суспензија траје док се поступак правоснажно не оконча.

Вршилац дужности директора

Члан 49.
Скупштина општине именује вршиоца дужности директора у следећим случајевима:
1) уколико директору престане мандат због истека периода на који је именован, због

подношења оставке  или у случају разрешења пре истека мандата;
2) уколико буде донето решење о суспензији директора;
3) у случају смрти или губитка пословне способности директора.
Вршилац дужности може бити именован на период који није дужи од шест месеци.
У нарочито оправданим случајевима Скупштина општине може донети одлуку о

именовању вршиоца дужности директора на још један период од шест месеци.

IХ ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Остваривање права на штрајк

Члан 50.
Штрајк је прекид рада који запослени организују ради заштите својих професионалних

и економских интереса по основу рада.
У ЈП „Ресавска пећина“ право на штрајк запослени остварују у складу са законом,

колективним уговором и посебним актом оснивача.
У случају штрајка радника  ЈП „Ресавска пећина“, мора се обезбедити минимум процеса

рада у обављању делатности од општег интереса.
Минимум процеса рада посебном одлуком утврђује Скупштина општине, у складу са

законом.
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Унутрашња организација

Члан 51.
Статутом, општим актима и другим актима ЈП „Ресавска пећина“  ближе се уређује

унутрашња организација, делокруг органа и друга питања од значаја за рад и пословање Јавног
предузећа, у складу са законом и овом  Одлуком.

Радни односи

Члан 52.
Права, обавезе и одговорности запослених из радног односа уређују се колективним

уговором и општим актом ЈП „Ресавска пећина“ у складу са законом, актима оснивача и
посебним уговорима.

Колективни уговор ЈП „Ресавска пећина“ мора бити сагласан са законом, општим и
посебним колективним уговором.

Безбедност и здравље запослених на раду

Члан 53.
Права, обавезе и одговорности у вези са безбедношћу и здрављем на раду остварују се у

складу са законом и прописима донетим на основу закона, а ближе се уређују колективним
уговором, општим актима ЈП „Ресавска пећина“ или уговором о раду.

Заштита животне средине

Члан 54.
ЈП „Ресавска пећина“ је дужно да у обављању своје делатности обезбеђује потребне

услове за заштиту и унапређење животне средине и да спречава узроке и отклања штетне
последице које угрожавају природне и радом створене вредности човекове средине.

Статутом ЈП „Ресавска пећина“ детаљније се утврђују активности предузећа ради
заштите животне средине, сагласно закону и прописима оснивача који регулишу област
заштите животне средине.

Јавност рада предузећа

Члан 55.
Рад ЈП „Ресавска пећина“ је јаван.
За јавност рада ЈП „Ресавска пећина“ Деспотовац одговоран је директор.

Доступност информација

Члан 56.
Доступност информација од јавног значаја ЈП „Ресавска пећина“ врши у складу са

одредбама закона који регулише област слободног приступа информацијама од јавног значаја.
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Пословна тајна

Члан 57.
Пословном тајном сматрају се исправе и подаци утврђени одлуком директора или

Надзорног одбора ЈП „Ресавска пећина“ чије би саопштавање неовлашћеном лицу било
противно пословању ЈП „Ресавска пећина“ и штетило би његовом пословном угледу и
интересима.

X СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ

Општи акти

Члан 58.
Општи акти ЈП „Ресавска пећина“ су Статут и други општи акти утврђени законом.
Статут је основни општи акт ЈП „Ресавска пећина“.
Други општи акти ЈП „Ресавска пећина“ морају бити у сагласности са Статутом ЈП

„Ресавска пећина“.
Појединични акти које доносе органи у ЈП „Ресавска пећина“, морају бити у складу са

општим актима ЈП „Ресавска пећина“ Деспотовац.

XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 59.
ЈП „Ресавска пећина“ је дужно да Статут и остала општа акта усагласи са овом

Одлуком  у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 60.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о организовању Јавног

предузећа за заштиту природе, развој туризма и угоститељства „Ресавска пећина“   Деспотовац
(''Општински службени гласник'', број 4/94) и Одлуке бр. 11-42000-01 од 30. 03.2000. године.

Члан 61.
Ова Одлука ступа на снагу осмог да од дана објављивања у ''Службеном гласнику

општине Деспотовац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  ДЕСПОТОВАЦ
Број:  02-22/2013-01  од  22.02.2013.године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Милошевић  Владан, дипл.екон.,с.р.
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На основу члана 20. и 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/07), члана 4, 5. и 65. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број
119/12), члана 2. и 3. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/11),
, као и члана 8. и 13. Статута општине Деспотовац („Службени гласник општине Деспотовац“
број 4/08), на седници Скупштине општине Деспотовац, која је одржана дана 22.02. 2013.
године донета је следећа :

О  Д  Л  У  К  А
О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА  ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ

I   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Усклађивање оснивачког акта
Члан 1.

Овом Одлуком врши се промена  оснивачког акта – Одлуке о оснивању Јавног
предузећа Дирекција за изградњу општине Деспотовац (''Службени гласник општине
Деспотовац'', број 02/2007 и 02/2011) којим је основано Јавно предузеће Дирекција за изградњу
општине Деспотовац, уписано у регистар Агенције за привредне регистре Решењем бр. БД
27277/2007 од 18.05.2007. године, ради усклађивања са одредбама Закона о јавним
предузећима.

Оснивање јавног предузећа
Члан 2.

Ради обављања стручних послова изградње, управљањa и одржавања улица,
општинских и некатегорисаних путева и обезбеђивања и одржавања јавног осветљења,
обезбеђивања услова за уређивање, коришћење, унапређење и заштиту грађевинског
земљишта, изградњу и одржавање објеката и урбанистичко планирање, пројектовање и
уређење насеља и простора на територији општине Деспотовац, оснива се Јавно предузеће
Дирекција за изградњу општине Деспотовац (у даљем тексту: ''Дирекција'').

Циљеви оснивања
Члан 3.

За потребе Општине Деспотовац Дирекција обавља послове, и то:

1. У области уређивања грађевинског земљишта
- припрема и предлаже средњорочне и годишње програме уређивања грађевинског

земљишта,
- уређује грађевинско земљиште,
- стара се о заштити и рационалном коришћењу грађевинског земљишта,
- обавља и друге послове од значаја за припремање земљишта за изградњу и комунално

опремање земљишта.

2. У области изградње
- организује и посредује при изградњи јавних објеката од значаја за општину,
- организује изградњу објеката за тржиште сопственим средствима или као

инжењеринг.
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3. У области урбанистичког планирања и уређења простора и насеља
- прати и проучава појаве и и примене у простору и насељу и обезбеђењу обављање

предходних радова за потребе припрема израде урбанистичке документације,
- припрема, израђује или организује израду и прати спровођење просторних и

урбанистичких планова и пројеката,
- израђује урбанистичко- техничке услове за урбанистичке дозволе и издаје

урбанистичке сагласности.

4. У области изградње и одржавања општинских и некатегорисаних путева
- одржава улице и путевe на територији општине Деспотовац и обезбеђује несметано и

безбедно одвијање саобраћаја и чува и унапређује употребну вредност улица, путева, тргова,
платоа и слично,

- обезбеђује јавно осветљење, одржава, адаптира и унапређује објекате и инсталације
јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене,

- припрема и предлаже годишњи програм одржавања заштите и развоја путева,
- води евиденцију о јавним путевима и техничким подацима и катастрима за путеве,
- организује редовно одржавање и заштиту путева и изградњу и реконструкцију путева

и путних објеката,
- издаје сагласност за постављање објеката у заштитном појасу поред пута,
- обавља и друге послове утврђене Статутом Дирекције.

5. Остале послове који произилазе из регистроване делатности
- израда инвестиционих програма, за остале наручиоце,
- стручне и техничко-економске услуге сходно прописима из области изградње

објеката, за остале наручиоце,
- надзор над изградњом објеката, за остале наручиоце,
- друге послове који произилазе из регистроване делатности Дирекције.

Предмет одлуке
Члан 4.

Овом Одлуком, у складу са Законом о јавним предузећима, регулисана су права и
обавезе оснивача и Дирекције у обављању делатности од општег интереса, а нарочито:

- назив и седиште оснивача;
- пословно име и седиште Дирекцијe;
- претежна делатност Дирекције;
- права, обавезе и одговорности оснивача према Дирекцији  и Дирекције према

оснивачу;
- услови и начин утврђивања и распоређивања добити, односно начину покрића

губитака и сношењу ризика;
- условима и начину задуживања Дирекције;
- заступање Дирекције;
- износ основног капитала, као и опис, врста и вредност неновчаног улога;
- органи Дирекције;
- имовина која се не може отуђити;
- располагање (отуђење и прибављање) стварима у јавној својини која су пренета у

својину Дирекције у складу са законом;
- заштита животне средине;
- друга питања од значаја за несметано обављање делатности за коју се оснива

Дирекција.
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II  ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ

Оснивач јавног предузећа
Члан 5.

Оснивач Дирекције је:
Општина Деспотовац, улица Милосава Здравковића број 4, матични број 07186177.
Права оснивача остварује Скупштина општине Деспотовац.

Правни статус јавног предузећа
Члан 6.

Дирекција има статус правног лица, са правима, обававезама и одговорностима
утврђеним законом.

Дирекција у правном промету са трећим лицима има сва овлашћења и иступа у своје
име и за свој рачун.

Одговорност за обавезе јавног предузећа
Члан 7.

Дирекција за своје обавезе одговара целокупном својом имовином.
Оснивач не одговара за обавезе Дирекције, осим у случајевима прописаним законом.

Заступање и представљање јавног предузећа
Члан 8.

Дирекцију заступа и представља директор.

III ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ

Пословно име јавног предузећа
Члан 9.

Дирекција послује под следећим пословним именом : Јавно предузеће Дирекција за
изградњу општине Деспотовац.

О промени пословног имена одлучује Надзорни одбор Дирекције, уз сагласност
оснивача.

Седиште јавног предузећа
Члан 10.

Седиште Дирекције је у Деспотовцу, улица Милосава Здравковића број 4.
О промени седишта Дирекције одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача.

Печат, штамбиљ и знак јавног предузећа
Члан 11.

Дирекција поседује свој печат и штамбиљ са исписаним текстом на српском језику и
ћириличким писмом.

Печат је округлог облика и садржи пуно пословно име и седиште Дирекције.
Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи пуно пословно име, седиште Дирекције и

место за датум и број.
Дирекција има свој знак који садржи назив и седиште Дирекције, а који ће бити

дефинисан Статутом Дирекције.
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Упис јавног предузећа у регистар
Члан 12.

Дирекција се за обављање своје делатности од општег интереса, утврђене овом
одлуком, уписује у регистар у складу са законом којим се уређује правни положај привредних
друштава и поступак регистрације, у складу са законом.

Унутрашња организација јавног предузећа
Члан 13.

Дирекција послује као јединствена радна целина.
Актом директора Дирекције, уређује се унутрашња организација и систематизација

послова.

IV ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Претежна делатност
Члан 14.

Претежна делатност Дирекције је:
- 41.10   Разрада грађевинских пројеката
Осим наведене претежне делатности, Дирекција ће се бавити и другим делатностима,

као што су:
41 - Изградња зграда
4120 - Изградња стамбених и нестамбених зграда

42 - Изградња осталих грађевина
4211 - Изградња путева и аутопутева
4213 - Изградња мостова и тунела
4221 - Изградња цевовода
4222 - Изградња електричних и телекомуникационих водова

43 - Специјализовани грађевински радови
4311 - Рушење објеката
4312 - Припрема градилишта
4313 - Испитивање терена бушењем и сондирањем
4321 - Постављање електричних инсталација
4322 - Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система
4329 - Остали инсталациони радови у грађевинарству

433 - Завршни грађевинско-занатски радови
4331 - Малтерисање
4332 - Уградња столарије
4333 - Постављање подних и зидних облога
4334 - Бојење и застакљивање
4339 - Остали завршни радови

439 - Остали специфични грађевински радови
4391 - кровни радови
4392 - остали непоменути специфични грађевински радови

68 - Пословање некретнинама
6810 - Куповина и продаја властитих некретнина
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6820 - Изнамљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима
6831 - Делатност агенције за некретнине
6832 - Управљање некретнинама за накнаду

70 - Управљачке делатности;саветовање у вези са управљањем
7022 - Kонсултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем

71 - Архитетонске и инжењерске делатности; инжењерска испитивања и анализа
7111 - Архитетонска делатност
7112 - Инжењерске делатности и техничко саветовање
7120 - техничко испитивање и анализе

81 - Услуге одржавања објеката и околине
8122 - Услуге осталог чишћења зграда и опреме
8130 - Услуге уређења и одржавања околине

- Одржавање јавне расвете

Дирекција може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању
претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом.

О промени делатности Дирекције, као и о обављању других делатности које служе
обављању претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у складу са
законом.

Услови за обављање делатности као делатности од општег интереса
Члан 15.

Дирекција може да отпочне обављање делатности кад надлежни државни орган утврди
да су испуњени услови за обављање те делатности у погледу:

1) техничке опремљености;
2) кадровске оспособљености;
3) безбедности и здравља на раду;
4) заштите и унапређења животне средине и
5) других услова прописаних законом.

Оснивање зависних друштава
Члан 16.

Дирекција може да оснује зависно друштво капитала за обављање делатности из члана
14. ове Одлуке, у складу са Законом о привредним друштвима.

Дирекција према зависном друштву капитала из става 1. овог члана, има права, обавезе
и одговорности које има Општина Деспотовац, као оснивач према Дирекцији.

На одлуку из става 1. овог члана сагласност даје Скупштина општине Деспотовац.
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V ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Основни капитал
Члан 17.

Основни капитал Дирекције износи 220.604,88 (словима:
двестадвадесетхиљадашестстотиначетиридинара и 88/100) динара.

Укупан уплаћен и унет основни капитал у новчаном износу је 100.000,00 (словима:
стохиљададинара) динара.

Укупан неновчани унет основни капитал износи 120.604,88 (словима:
стодвадесетхиљадашестстотиначетиридинара) динара у стварима.

Укупан основни капитал Дирекције износи 220.604,88
(словима:двестадвадесетхиљадашестстотиначетиридинара и 88/100) динара, што чини 100%
удела оснивача Општине Деспотовац.

Имовина јавног предузећа
Члан 18.

Имовину Дирекције чине право својине на покретним и непокретним стварима,
новчаним средствима и хартијама од вредности и друга имовинска права која су пренета у
својину Дирекције, укључујући и право коришћења на стварима у јавној својини општине
Деспотовац.

Дирекција може користити средства у јавној и другим облицима својине, у складу са
законом, одлуком оснивача и посебним уговором којим се регулишу међусобни односи, права
и обавезе Дирекције са једне и општине Деспотовац, као оснивача, са друге стране.

Члан 19.
Средства у јавној својини могу се улагати у капитал Дирекције, у складу са законом и

актима Скупштине општине Деспотовац.
По основу улагања средстава из става 1. овог члана општина Деспотовац стиче уделе у

Дирекцији, као и права по основу тих удела.
Капитал у Дирекцији подељен на уделе уписује се у регистар.

Повећање и смањење оснивачког капитала
Члан 20.

О повећању или смањењу основног капитала Дирекције одлучује општина Деспотовац,
као оснивач у складу са законом.

Средства јавног предузећа
Члан 21.

Дирекција, у обављању својих делатности, стиче и прибавља средства из следећих
извора:

– продајом производа и услуга,
– из кредита,
– из донација и поклона,
– из буџета оснивача и буџета Републике Србије, и
– из осталих извора, у складу са законом.
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Расподела добити
Члан 22.

Добит Дирекције, утврђена у складу са законом, може се расподелити за повећање
основног капитала, резерве или за друге намене, у складу са законом, актима оснивача и овом
одлуком.

Начела за одређивање цене услуга
Члан 23.

Елементи за образовање цена производа и услуга Дирекције уређују се посебном
одлуком, коју доноси Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у складу са законом.

Цене производа и услуга предузећа
Члан 24.

Елементи за одређивање цена производа и услуга су :
1) пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима;
2) расходи за изградњу и реконструкцију објеката инфраструктуре и набавку опреме,

према усвојеним програмима и плановима вршиоца делатности на које је јединица локалне
самоуправе дала сагласност;

3) добит вршиоца делатности.
Средства која су намењена за финансирање обнове и изградње објеката инфраструктуре

исказују се посебно и могу се употребити само за те намене.

Усвајање захтева за измену цена
Члан 25.

Дирекција је обавезна да захтев за измену цена производа и услуга укључи у свој
годишњи програм пословања, у складу са чланом 27. ове Одлуке.

Када се значајније промене вредности елемената, који су укључени у методологију за
обрачунавање цена, Дирекција може да током пословне године да поднесе оснивачу детаљно
образложен захтев за одобрење измене цена производа и услуга, заједно са изменама
годишњег програма пословања.

Измене годишњег програма пословања са предлогом за измену цена се достављају се
Скупштини општине Деспотовац.

Унапређење рада и развоја предузећа
Члан 26.

Унапређење рада и развоја Дирекције заснива се на дугорочном и средњорочном плану
рада и развоја.

Плановима и програмом рада из става 1. ове Одлуке, утврђују се пословна политика и
развој Дирекције, одређују се непосредни задаци и утврђују средства и мере за њихово
извршавање.

Планови и програми рада Дирекције морају се заснивати на законима којима се уређују
одређени односи у делатностима којима се бави Дирекција.

Планови и програми
Члан 27.

Планови и програми Дирекције су:
– план и програм развоја Јавног предузећа,
– финансијски планови и
– други планови и програми,
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Планови и програми Дирекције достављају се Скупштини општине Деспотовац
најкасније до 1. децембра текуће године за наредну годину.

Планови и програми се сматрају донетим када на њих сагласност да Скупштина
општине Деспотовац.

VI ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА

Права оснивача
Члан 28.

По основу учешћа у основном капиталу Дирекције, општина Деспотовац, као оснивач
има следећа права:

- право управљања Дирекцијом на начин утврђен Статутом Дирекције;
- право на учешће у расподели добити Дирекције;
- право да буду информисани о пословању Дирекције;
- право да учествују у расподели ликвидационе или стечајне масе, након престанка

Дирекције стечајем или ликвидацијом, а по измирењу обавеза и
- друга права у складу са законом.

Обезбеђење општег интереса
Члан 29.

Ради обезбеђења општег интереса у делатности за коју је Дирекција основана,
Скупштина општине Деспотовац даје сагласност на:

- Статут Дирекције;
- давање гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за послове

који нису из оквира делатности од општег интереса;
- располагање (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у

својину Дирекције, веће вредности, која је у непосредној функији обављања делатности од
општег интереса

- улагања капитала;
- дугороћно задужење;
- статусне промене;
- акт о процени вредности капитала и исказивању тог капитала у акцијама, као и на

програм и одлуку о својинској трансформацији;
- акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места и
- друге одлуке којима се уређује обављање делатности од општег интереса у складу са

законом и овим уговором.

Континуирано и квалитетно пружање услуга
Члан 30.

Дирекција је дужна да делатност од општег интереса за коју је основана обавља на
начин којим се обезбеђује стално, континуирано и квалитетно пружање услуга крајњим
корисницима.

Несметано функционисање постројења и опреме
Члан 31.

Дирекција је дужна да предузима мере и активности за редовно одржавање и несметано
функционисање постројења и других објеката неопходних за обављање своје делатности, у
складу са законима и другим прописима којима се уређују услови обављања делатности од
општег интереса због које је основана.
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Поремећај у пословању
Члан 32.

У случају поремећаја у пословању Дирекције, Скупштина општине Деспотовац
предузеће мере којима ће обезбедити услове за несметан рад и пословање предузећа у
обављању делатности од општег интереса, у складу са законом, а нарочито :

- промену унутрашње организације,
- разрешење Надзорног одбора и директора,
- ограничење појединих права Дирекције да иступа у правном промету са трећим

лицима,
- ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној својини,
- друге мере одређене законом којим се уређују услови и начин обављања делатности

од општег интереса и овом Одлуком.

Члан 33.
У случају поремећаја у пословању Дирекције услед више силе, Општинско веће

предузеће мере из члана 32. одлуке.
О предузетим мерама Општинско веће обавестиће Скупштину општине Деспотовац на

првој наредној седници.

VII ПОСЛОВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ И РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ

Пословање под тржишним условима
Члан 34.

Дирекција послује по тржишним условима, у складу са законом.

Пружање услуга корисницима са територије других општина.
Члан 35.

У обављању своје претежне делатности, Дирекција своје производе и услуге може
испоручивати, односно пружати и корисницима са територије других општина и градова, под
условом да се ни на који начин не угрожава стално, континуирано и квалитетно снабдевање
крајњих корисника са територије општине Деспотовац.

Испоруку производа и пружање услуга из става 1. овог члана Дирекција обавља у
складу са посебно закљученим уговорима.

Расподела добити
Члан 36.

Добит Дирекције, утврђена у складу са законом, може се расподелити за повећање
основног капитала, резерве или за друге намене, у складу са законом и посебном одлуком
Скупштине општине Деспотовац.

Пословни резултат Дирекције утврђује се у временским периодима, на начин и по
поступку утврђеним законом.

Одлуку о распоређивању добити доноси Надзорни одбор, уз сагласност Скупштине
општине Деспотовац.
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VIII ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Органи јавног предузећа
Члан 37.

Управљање у Дирекцији је организовано као једнодомно.
Органи предузећа су:
1) Надзорни одбор
2) директор

1) Надзорни одбор

Састав Надзорног одбора
Члан 38.

Надзорни одбор има председника и два члана које именује Скупштина општине
Деспотовац, на период од четири године, под условима, на начин и по поступку  утврђеним
законом.

Један члан Надзорног одбора именује се  из реда запослених, на начин и по постпку
који је утврђен Статутом Дирекције.

Услови за чланове Надзорног одбора
Члан 39.

За председника и чланове Надзорног одбора именује се лице које испуњава следеће
услове:

- да је пунолетно и пословно способно;
- да има стечено високо образовање трећег или другог степена, односно на основним

студијама у трајању од најмање четири године;
- да је стручњак у једној или више области из које је делатност од општег интереса за

чије обављање је оснивано јавно предузеће;
- најмање три године искуства на руководећем положају;
- да поседује стручност из области финансија, права или корпоративних управљања;
- да није осуђивано на условну или безусловну казну за криминална дела против

привреде, правног саобраћаја или службене дужности, као и да му није изречена мера
безбедности забране обављања претежне делатности јавног предузећа.

Мандат чланова Надзорног одбора
Члан 40.

Мандат председнику и члановима Надзорног одбора престаје истеком периода на који
су именовани, оставком или разрешењем.

Председник и чланови Надзорног одбора разрешавају се пре истека периода на који су
именовани, уколико:

- надзорни одбор не достави оснивачу на сагласност годишњи програм пословања,
- оснивач не прихвати финансијски извештај јавног предузећа,
- пропусте да предузму неопходне мере пред надлежним органима у случају постојања

сумње да одговорно лице јавног предузећа делује на штету јавног предузећша кршењем
директорских дужности, несавесним понашањем и на други начин.

Председник и чланови Надзорног одбора могу се разрешити пре истека периода на који
су именовани, уколико предузеће не испуни годишњи програм пословања или не оствари
кључне показатеље учинка.
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Председник и чланови Надзорног одбора којима је престао мандат, дужни су да врше
своје дужности до именовања новог Надзорног одбора, односно именовање новог председника
или члана Надзорног одбора.

Надлежност Надзорног одбора
Члан 41.

Надзорни одбор:
1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве  предузећа и стара се о њиховој

реализацији;
2) усваја извештај о степену реализације програма пословања;
3) доноси годишњи програм пословања, уз сагласност оснивача;
4) надзире рад дирекитора:
5) врши унутрашњи надзор над пословањем  предузећа;
6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске

извештаје и политику управљања ризицима;
7) утврђује финансијске извештаје  предузећа и доставља их оснивачу ради давања

сагласности;
8) доноси статут уз сагласност оснивача,
9) одлучује о статусним променама и оснивању других правних субјеката, уз сагласност

оснивача;
10) доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка уз сагласност

оснивача;
11) даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са  законом,

статутом и одлуком оснивача;
12) закључује уговоре о раду на одређено време са директором предузећа;
13) доноси Правилник за обрачун и исплату зараде  запослених, уз сагласност

Општинског већа;
14) врши друге послове у складу са овим законом, статутом и прописима којима се

утврђује правни положај привредних друштава.
Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје надлежности

на директора или друго лице у  предузећу.

Накнада за рад
Члан 42.

Председник и чланови Надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у
Надзорном одбору.

Висину накнаде из става 1. овог члана утврђује оснивач на основу извештаја о степену
реализације програма пословања Дирекције.
2) Директор

Члан 43.
Директора предузећа именује Скупштина општине Деспотовац на период од четири

године, а на основу спроведеног јавног конкурса.
На услове за именовање директора предузећа, сходно се примењују одредбе Закона о

раду.
Директор Дирекције заснива радни однос на одређено време.
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Надлежности директора
Члан 44.

Директор Дирекције :
1) представља и заступа предузећа;
2) организује и руководи процесом рада;
3) води пословање предузећа;
4) одговара за законитост рада предузећа;
5) предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење;
6) предлаже финансијске извештаје;
7) извршава одлуке надзорног одбора;
8) врши друге послове утврђене законом и статутом предузећа.

Зарада директора
Члан 45.

Директор има право на зараду, а може имати право на стимулацију у случају кад
предузеће послује са позитивним пословним резултатима.

Одлуку о исплати стимулације доноси Скупштина општине Деспотовац.

Мандат директора
Члан 46.

Мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком или
разрешењем.

Разрешење директора
Члан 47.

Предлог за разрешење може поднети Надзорни одбор предузећа.
Предлог за разрешење мора бити образложен са прецизно наведеним разлозима због

којих се предлаже разрешење.

Члан 48.
Скупштина општине Деспотовац може разрешити директора под условима

предвиђеним законом.

Суспензија директора
Члан 49.

Уколико против директора ступи на снагу оптужница за кривична дела против
привреде, правног саобраћаја или службене дужности, Скупштина општине Деспотовац
доноси решење о суспензији.

Суспензија траје док се поступак правоснажно не оконча.

Вршилац дужности директора
Члан 50.

Скупштина општине Деспотовац именује вршиоца дужности директора у следећим
случајевима:

1) уколико директору престане мандат због истека периода на који је именован, због
подношења оставке  или у случају разрешења пре истека мандата;

2) уколико буде донето решење о суспензији директора;
3) у случају смрти или губитка пословне способности директора.
Вршилац дужности може бити именован на период који није дужи од шест месеци.
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У нарочито оправданим случајевима Скупштина општине Деспотовац може донети
одлуку о именовању вршиоца дужности директора на још један период од шест месеци.

IХ   ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Остваривање права на штрајк
Члан 51.

Штрајк је прекид рада који запослени организују ради заштите својих професионалних
и екомских интереса по основу рада.

У Дирекцији право на штрајк запослени остварују у складу са законом, колективним
уговором и посебним актом оснивача.

У случају штрајка радника  Дирекције, мора се обезбедити минимум процеса рада у
обављању делатности од општег интереса.

Минимум процеса рада посебном одлуком утврђује Скупштина општине Деспотовац, у
складу са законом.

Унутрашња организација
Члан 52.

Статутом, општим актима и другим актима Дирекције ближе се уређују унутрашња
организација Јавног предузећа, делокруг органа и друга питања од значаја за рад и пословање
Јавног предузећа, у складу са законом и овом одлуком.

Радни односи
Члан 53.

Права, обавезе и одговорности запослених из радног односа уређују се општим актом
Дирекције у складу са законом и актима оснивача.

Општи акт Дирекције мора бити у складу са законом, општим и посебним колективним
уговором.

Безбедност и здравље запослених на раду
Члан 54.

Права, обавезе и одговорности у вези са безбедношћу и здрављем на раду остварују се у
складу са законом и прописима донетим на основу закона, а ближе се уређују општим актима
Дирекције и уговором о раду.

Заштита животне средине
Члан 55.

Дирекција је дужна да у обављању своје делатности обезбеђује потребне услове за
заштиту и унапређење животне средине и да спречава узроке и отклања штетне последице које
угрожавају природне и радом створене вредности човекове средине.

Статутом Дирекције детаљније се утврђују активности предузећа ради заштите животне
средине, сагласно закону и прописима оснивача који регулишу област заштите животне
средине.

Јавност рада предузећа
Члан 56.

Рад Дирекције је јаван.
За јавност рада Дирекције одговоран је директор.
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Доступност информација
Члан 57.

Доступност информација од јавног значаја Дирекција врши у складу са одредбама
закона који регулише област слободног приступа информацијама од јавног значаја.

Пословна тајна
Члан 58.

Пословном тајном сматрају се исправе и подаци утврђени одлуком директора или
Надзорног одбора Дирекције чије би саопштавање неовлашћеном лицу било противно
пословању Јавног предузећа и штетило би његовом пословном угледу и интересима.

X    СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ

Општи акти
Члан 59.

Општи акти Дирекције су Статут и други општи акти утврђена законом.
Статут је основни општи акт Дирекције.
Други општи акти Дирекције морају бити у сагласности са Статутом Дирекције.
Појединични акти које доносе органи у Дирекцији, морају бити у складу са општим

актима Дирекције.

XII   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 60.
Дирекција је дужна да Статут и остала општа акта усагласи са овом Одлуком  у року од

30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 61.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о оснивању Јавног предузећа

Дирекција за изградњу општине Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'', број
02/2007 и 02/2011).

Члан 62.
Ова Одлука ступа на снагу осмог да од дана објављивања у ''Службеном гласнику

општине Деспотовац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-32/2013-01 од 22.02. 2013. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ,

Милошевић  Владан, дипл.екон.,с.р.
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На основу члана 20. и 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/07), члана 4, 5. и 65. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број
119/12), члана 2. и 3. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/11),
8. и 13. као и члана Статута општинеДеспотовац, (Службени гласник општине Деспотовац
број 8/2008.и 2/2009), на седници Скупштине општине Деспотовац, која је одржана дана
22.02. 2013. године донета је следећа :

О  Д  Л  У  К  А
О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА  ''ТОПЛИК ДЕСПОТОВАЦ''

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ СИСТЕМА ВОДОСНАБДЕВАЊА
ДЕСПОТОВАЦ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Усклађивање оснивачког акта
Члан 1.

Овом Одлуком врши се промена  оснивачког акта – Одлуке о оснивању „Топлик
Деспотовац“ Јавно предузеће за изградњу система водоснабдевања Деспотовац  (Службени
гласник општине Деспотовац 8/2008 и 2/009.) којим је основано као јавно предузеће за
изградњу система водоснабдевања Деспотовац, уписано у регистар Агенције за привредне
регистре решењем број БД 18206/2009. Од 09.04.2009.

Члан 2.
Ради обезбеђивања услова за коришћење и унапређење водоснабдевања и каналисања

отпадних вода на подручју општине Деспотовац, оснива се „ТОПЛИК ДЕСПОТОВАЦ“
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СИСТЕМА ВОДОСНАБДЕВАЊА ДЕСПОТОВАЦ (у
даљем тексту: ''ТОПЛИК ДЕСПОТОВАЦ“ ЈП).

Циљеви оснивања
Члан 3.

''Топлик Деспотовац“ ЈП оснива се и послује ради коришћења и унапређења система
водоснабдевања и каналисања отпадних вода на подручју општине Деспотовац, као
делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба крајњих корисника услуга.

Предмет одлуке
Члан 4.

Овом Одлуком, у складу са Законом о јавним предузећима, регулисана су права и
обавезе оснивача и  ''Топлик Деспотовац'' ЈП у обављању делатности од општег интереса, а
нарочито:

- назив и седиште оснивача;
- пословно име и седиште;
- претежна делатност;
- права, обавезе и одговорности оснивача према ''Топлик Деспотовац'' ЈП и “Топлик

Деспотовац“ ЈП према оснивачу;
- услови и начин утврђивања и распоређивања добити, односно начину покрића

губитака и сношењу ризика;
- условима и начину задуживања;
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- заступање;
- износ основног капитала, као и опис, врста и вредност неновчаног улога;
- органи;
- имовина која се не може отуђити;
- располагање (отуђење и прибављање) стварима у јавној својини која су пренета у

својину  ''Топлик Деспотовац''  ЈП  у складу са законом;
- заштита животне средине;
- друга питања од значаја за несметано обављање делатности за коју се оснива ''Топлик

Деспотовац''  ЈП.

II ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ

Оснивач јавног предузећа
Члан 5.

Оснивач ''Топлик Деспотовац'' ЈП је:
Општина Деспотовац, улица Милосава Здравковића Ресавца бр. 4, Деспотовац, Србија,

матични број 07186177.
Права оснивача остварује Скупштина општине Деспотовац.

Правни статус јавног предузећа
Члан 6.

''Топлик Деспотовац'' ЈП, има статус правног лица, са правима, обававезама и
одговорностима утврђеним законом.

''Топлик Деспотовац“ ЈП у правном промету са трећим лицима има сва овлашћења и
иступа у своје име и за свој рачун.

Одговорност за обавезе јавног предузећа
Члан 7.

''Топлик Деспотовац“ ЈП за своје обавезе одговара целокупном својом имовином.
Оснивач не одговара за обавезе ''Топлик Деспотовац'' ЈП, осим у случајевима

прописаним законом.

Заступање и представљање јавног предузећа
Члан 8.

''Топлик Деспотовац''  ЈП заступа и представља директор.

III ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ

Пословно име јавног предузећа
Члан 9.

Јавно предузеће послује под следећим пословним именом:
„ТОПЛИК ДЕСПОТОВАЦ“ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СИСТЕМА
ВОДОСНАБДЕВАЊА    ДЕСПОТОВАЦ, ул. Моравска бр. 18.

Скраћено пословно име је „ ТОПЛИК ДЕСПОТОВАЦ“  ЈП  ДЕСПОТОВАЦ .
О промени пословног имена одлучује Надзорни одбор Јавног предузећа, уз сагласност

оснивача.
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Седиште јавног предузећа
Члан 10.

Седиште ''Топлик Деспотовац“ ЈП је у Деспотовцу, улица Моравска број 18.
О промени седишта ''Топлик Деспотовац“ ЈП одлучује Надзорни одбор, уз сагласност

оснивача.

Печат, штамбиљ и знак јавног предузећа
Члан 11.

''Топлик Деспотовац“ ЈП поседује свој печат и штамбиљ са исписаним текстом на
српском језику и ћириличним писмом.

Печат је округлог облика и садржи пуно пословно име и седиште ''Топлик Деспотовац“
ЈП.

Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи пуно пословно име, седиште предузећа
''Топлик Деспотовац“ ЈП и остављеним местом за датум и број.

Упис јавног предузећа у регистар
Члан 12.

''Топлик Деспотовац“ ЈП се за обављање своје делатности од општег интереса,
утврђене овом одлуком, уписује у регистар у складу са законом којим се уређује правни
положај привредних друштава и поступак регистрације, у складу са законом.

Унутрашња организација јавног предузећа
Члан 13.

''Топлик Деспотовац“ ЈП послује као јединствена радна целина.
Актом директора ''Топлик Деспотовац“ ЈП  уређује се унутрашња организација и

систематизација послова.

IV ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Претежна делатност
Члан 14.

Претежна делатност ''Топлик Деспотовац“ ЈП је:

- 37.00 Уклањање отпадних вода
Осим наведене претежне делатности, Јавно предузеће ''Топлик Деспотовац“ ЈП ће се

бавити и другим делатностима, као што су:

- 36.00   Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
- 38.11   Сакупљање отпада који није опасан
- 39.00   Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом
- 41.10    Разрада грађевинских пројеката
- 42.21    Изградња цевовода
- 42.91    Изградња хидротехничких објеката
- 43.22   Постављање водовнодних, канализационих, грејних и клималтизационих

система
- 43.29  Остали инсталациони радови у грађевинарству
- 70.22   Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем
- 71.12   Инжењерске делатности и техничко саветовање
- 71.20 Техничко испитивање и анализе
- 81.10   Услуге одржавања објекта.
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„Топлик Деспотовац“ ЈП може без уписа у регистар да врши и друге делатности
које служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове
предвиђене законом.

О промени делатности ''Топлик Деспотовац“ ЈП, као и о обављању других делатности
које служе обављању претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача,
у складу са законом.

Услови за обављање делатности као делатности од општег интереса
Члан 15.

''Топлик Деспотовац“ ЈП може да отпочне обављање делатности кад надлежни државни
орган утврди да су испуњени услови за обављање те делатности у погледу:

1) техничке опремљености;
2) кадровске оспособљености;
3) безбедности и здравља на раду;
4) заштите и унапређења животне средине и
5) других услова прописаних законом.

Оснивање зависних друштава
Члан 16.

''Топлик Деспотовац“ ЈП може да оснује зависно друштво капитала за обављање
делатности из члана 14. ове Одлуке, у складу са Законом о привредним друштвима.

''Топлик Деспотовац“ ЈП  према зависном друштву капитала из става 1. овог члана, има
права, обавезе и одговорности које има општина Деспотовац,  као оснивач према  ''Топлик
Деспотовац“  ЈП.

На одлуку из става 1. овог члана сагласност даје Скупштина општине Деспотовац.

V ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Основни капитал
Члан 17.

Основни капитал ''Топлик Деспотовац“ ЈП  износи: 233.236,02 динара (и словима:
Двестотинетридесеттрихиљадедвестотинатридесетшестдинара и 02/100), а састоји се:

- Уписан основни капитал и  уплаћени новчани  у износу од 150.000,01 динара
(стопедесетхиљадединара и 01/100);

- Уписан  основни  неновчани капитал  у основним средствима,  унет у износу од
83.236,01 динара (осамдесеттрихиљадедвестотинетридесетшест динара и (01/100).

Укупан уписан и унет капитал „Топлик Деспотовац“ ЈП износи 233.236,02 динара (и
словима: двестотинетридесеттрихиљадедвестотинетридесетшестдинара и 02/100), је удео
оснивача   и чини 100% удела оснивача Општине Деспотовац

Имовина јавног предузећа
Члан 18.

Имовину ''Топлик Деспотовац'' ЈП чине право својине на покретним и непокретним
стварима, новчаним средствима и хартијама од вредности и друга имовинска права која су
пренета у својину ''Топлик Деспотовац'' ЈП, укључујући и право коришћења на стварима у
јавној својини општине Деспоовац.
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''Топлик Деспотовац'' ЈП може користити средства у јавној и другим облицима својине,
у складу са законом, одлуком оснивача и посебним уговором којим се регулишу међусобни
односи, права и обавезе  ''Топлик Деспотовац'' ЈП са једне и општине, као оснивача, са друге
стране.

Члан 19.
Средства у јавној својини могу се улагати у капитал ''Топлик Деспотовац“ ЈП, у складу

са законом и актима Скупштине општине Деспотовац.
По основу улагања средстава из става 1. овог члана општина Деспотовац стиче уделе у

''Топлик Деспотовац“ ЈП , као и права по основу тих удела.
Капитал у  ''Топлик Деспотовац“ ЈП  подељен на уделе уписује се у регистар.

Повећање и смањење оснивачког капитала
Члан 20.

О повећању или смањењу основног капитала ''Топлик Деспотовац“ ЈП одлучује
Скупштина општине Деспотовац, као оснивач у складу са законом.

Средства јавног предузећа
Члан 21.

''Топлик Деспотовац“ ЈП, у обављању својих делатности, стиче и прибавља средства из
следећих извора:

– продајом производа и услуга,
– из кредита,
– из донација и поклона,
– из буџета оснивача и буџета Републике Србије, и
– из осталих извора, у складу са законом.

Расподела добити
Члан 22.

Добит ''Топлик Деспотовац“ ЈП , утврђена у складу са законом, може се расподелити за
повећање основног капитала, резерве или за друге намене, у складу са законом, актима
оснивача и овом одлуком.

Начела за одређивање цене услуга
Члан 23.

Елементи за образовање цена производа и услуга ''Топлик Деспотовац“ ЈП уређују се
посебном одлуком, коју доноси Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у складу са законом.

Цене производа и услуга предузећа
Члан 24.

Елементи за одређивање цена производа и услуга су :
1) пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима;
2) расходи за изградњу и реконструкцију објеката инфраструктуре и набавку опреме,

према усвојеним програмима и плановима вршиоца  делатности на које је јединица локалне
самоуправе дала сагласност;

3) добит вршиоца регистроване делатности.
Средства која су намењена за финансирање обнове и изградње објеката

инфраструктуре исказују се посебно и могу се употребити само за те намене.



Службени гласник – број 3 Деспотовац, 26.02. 2013. године

49

Усвајање захтева за измену цена
Члан 25.

''Топлик Деспотовац“ ЈП је обавезно да захтев за измену цена производа и услуга
укључи у свој годишњи програм пословања, у складу са чланом 27. ове Одлуке.

Када се значајније промене вредности елемената, који су укључени у методологију за
обрачунавање цена, ''Топлик Деспотовац“ ЈП може да током пословне године да поднесе
оснивачу детаљно образложен захтев за одобрење измене цена производа и  услуга, заједно са
изменама годишњег програма пословања.

Измене годишњег програма пословања са предлогом за измену цена достављају се
Скупштини општине Деспотовац.

Унапређење рада и развоја предузећа
Члан 26.

Унапређење рада и развоја ''Топлик Деспотовац'' заснива се на дугорочном и
средњорочном плану рада и развоја.

Плановима и програмом рада из става 1. ове Одлуке, утврђују се пословна политика и
развој ''Топлик Деспотовац'' ЈП, одређују се непосредни задаци и утврђују средства и мере за
њихово извршавање.

Планови и програми рада ''Топлик Деспотовац''ЈП морају се заснивати на законима
којима се уређују одређени односи у делатностима којима се бави ''Топлик Деспотовац'' ЈП,
Стратегији управљања водом и Водопривредном основом Републике Србије.

Планови и програми
Члан 27.

Планови и програми ''Топлик Деспотовац“ ЈП су:
– план и програм развоја
– финансијски планови и
– други планови и програми,
Планови и програми ''Топлик Деспотовац“ ЈП достављају се Скупштини општине

Деспотовац најкасније до 1. децембра текуће године за наредну годину.
Планови и програми се сматрају донетим када на њих сагласност да Скупштина

општине Деспотовац.

VI ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА

Права оснивача
Члан 28.

По основу учешћа у основном капиталу ''Топлик Деспотовац“ ЈП, општина
Деспотовац, као оснивач има следећа права:

- право управљања  на начин утврђен Статутом;
- право на учешће у расподели добити;
- право да буду информисани о пословању;
- право да учествују у расподели ликвидационе или стечајне масе, након престанка

стечајем или ликвидацијом, а по измирењу обавеза и
- друга права у складу са законом.

Обезбеђење општег интереса
Члан 29.

Ради обезбеђења општег интереса у делатности за коју је ''Топлик Деспотовац''ЈП
основано, Скупштина општине Деспотовац даје сагласност на:
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- Статут
- давање гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за послове

који нису из оквира делатности од општег интереса;
- располагање (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у

својину  ''Топлик Деспотовац'' ЈП, веће вредности, која је у непосредној функцији обављања
делатности од општег интереса

- улагања капитала;
- дугорочно задужење;
- статусне промене;
- акт о процени вредности капитала и исказивању тог капитала у акцијама, као и на

програм и одлуку о својинској трансформацији
- акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, и

- друге одлуке којима се уређује обављање делатности од општег интереса у складу са
законом и овом Одлуком.

Континуирано и квалитетно пружање услуга
Члан 30.

''Топлик Деспотовац“ ЈП је дужно да делатност од општег интереса за коју је основано
обавља на начин којим се обезбеђује стално, континуирано и квалитетно пружање услуга
крајњим корисницима.

Несметано функционисање постројења и опреме
Члан 31.

''Топлик Деспотовац“ ЈП је дужно да предузима мере и активности за редовно
одржавање и несметано функционисање постројења и других објеката неопходних за
обављање своје делатности, у складу са законима и другим прописима којима се уређују
услови обављања делатности од општег интереса због које је основано.

Поремећај у пословању
Члан 32.

У случају поремећаја у пословању „Топлик Деспотовац“ ЈП, Скупштина општине
Деспотовац предузеће мере којима ће обезбедити услове за несметан рад и пословање
предузећа у обављању делатности од општег интереса, у складу са законом, а нарочито :

- промену унутрашње организације,
- разрешење Надзорног одбора и директора,
- ограничење права  да иступа у правном промету са трећим лицима,
- ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној својини,
- друге мере одређене законом, којим се уређују услови и начин обављања делатности

од општег интереса и овом Одлуком.

Члан 33.
У случају поремећаја услед више силе у пословању „Топлик Деспотовац“ ЈП,

Општинско веће предузеће мере из члана 32. Одлуке.
О предузетим мерама Општинско веће обавестиће Скупштину општине на првој

наредној седници.
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VII ПОСЛОВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ И РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ

Пословање под тржишним условима
Члан 34.

''Топлик Деспотовац'' ЈП послује по тржишним условима, у складу са законом.

Пружање услуга корисницима са територије других општина.
Члан 35.

У обављању своје претежне делатности, ''Топлик Деспотовац“ ЈП своје производе и
услуге може испоручивати, односно пружати и корисницима са територије других општина и
градова, под условом да се ни на који начин не угрожава стално, континуирано и квалитетно
снабдевање крајњих корисника са територије општине Деспотовац.

Испоруку производа и пружање услуга из става 1. овог члана ''Топлик Деспотовац“ ЈП
обавља у складу са посебно закљученим уговорима.

Расподела добити
Члан 36.

Добит ''Топлик Деспотовац“ ЈП, утврђена у складу са законом, може се расподелити за
повећање основног капитала, резерве или за друге намене, у складу са законом и посебном
одлуком Скупштине општине Деспотовац.

Пословни резултат ''Топлик Деспотовац“ ЈП утврђује се у временским периодима, на
начин и по поступку утврђеним законом.

Одлуку о распоређивању добити доноси Надзорни одбор, уз сагласност Скупштине
општине Деспотовац.

VIII ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Органи јавног предузећа
Члан 37.

Управљање у ''Топлик Деспотовац“ ЈП, је организовано као једнодомно.
Органи предузећа су:
1) Надзорни одбор
2) директор

1) Надзорни одбор

Састав Надзорног одбора
Члан 38.

Надзорни одбор има председника и два члана које именује Скупштина општине,
Деспотовац на период од четири године, под условима, на начин и по поступку  утврђеним
законом.

Један члан Надзорног одбора именује се  из реда запослених, на начин и по постпку
који је утврђен Статутом  ''Топлик Деспотовац“ ЈП.
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Услови за чланове Надзорног одбора
Члан 39.

За председника и чланове Надзорног одбора именује се лице које испуњава следеће
услове:

- да је пунолетно и пословно способно;
- да има стечено високо образовање трећег или другог степена, односно на основним

студијама у трајању од најмање четири године;
- да је стручњак у једној или више области из које је делатност од општег интереса за

чије обављање је основано јавно предузеће;
- најмање три године искуства на руководећем положају;
- да поседује стручност из области финансија, права или корпоративних управљања;
- да није осуђивано на условну или безусловну казну за криминална дела против

привреде, правног саобраћаја или службене дужности, као и да му није изречена мера
безбедности забране обављања претежне делатности јавног предузећа.

Мандат чланова Надзорног одбора
Члан 40.

Мандат председнику и члановима Надзорног одбора престаје истеком периода на који
су именовани, оставком или разрешењем.

Председник и чланови Надзорног одбора разрешавају се пре истека периода на који су
именовани, уколико:

- надзорни одбор не достави оснивачу на сагласност годишњи програм пословања,
- оснивач не прихвати финансијски извештај јавног предузећа,
- пропусте да предузму неопходне мере пред надлежним органима у случају постојања

сумње да одговорно лице јавног предузећа делује на штету јавног предузећа кршењем
директорских дужности, несавесним понашањем и на други начин.

Председник и чланови Надзорног одбора могу се разрешити пре истека периода на који
су именовани, уколико предузеће не испуни годишњи програм пословања или не оствари
кључне показатеље учинка.

Председник и чланови Надзорног одбора којима је престао мандат, дужни су да врше
своје дужности до именовања новог Надзорног одбора, односно именовање новог председника
или члана Надзорног одбора.

Надлежност Надзорног одбора
Члан 41.

Надзорни одбор:
1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве  предузећа и стара се о њиховој

реализацији;
2) усваја извештај о степену реализације програма пословања;
3) доноси годишњи програм пословања, уз сагласност оснивача;
4) надзире рад директора:
5) врши унутрашњи надзор над пословањем  предузећа;
6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске

извештаје и политику управљања ризицима;
7) утврђује финансијске извештаје  предузећа и доставља их оснивачу ради давања

сагласности;
8) доноси статут уз сагласност оснивача,
9) одлучује о статусним променама и оснивању других правних субјеката, уз сагласност

оснивача;
10) доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка уз сагласност
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оснивача;
11) даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са  законом,

статутом и одлуком оснивача;
12) закључује уговоре о раду на одређено време са директором предузећа;
13) доноси Правилник за обрачун и исплату зараде  запослених, уз сагласност

Општинског већа;
14) врши друге послове у складу са овим законом, статутом и прописима којима се

утврђује правни положај привредних друштава.
Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје надлежности

на директора или друго лице у  предузећу.

Накнада за рад
Члан 42.

Председник и чланови Надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у
Надзорном одбору.

Висину накнаде из става 1. овог члана утврђује оснивач на основу извештаја о степену
реализације програма пословања ''Топлик Деспотовац“ ЈП.

2) Директор

Члан 43.
Директора предузећа именује Скупштина општине Деспотовац на период од четири

године, а на основу спроведеног јавног конкурса.
На услове за именовање директора предузећа, сходно се примењују одредбе Закона о

раду.
Директор  ''Топлик Деспотовац“ ЈП  заснива радни однос на одређено време.

Надлежности директора
Члан 44.

Директор ''Топлик Деспотовац“ ЈП:
1) представља и заступа предузећа;
2) организује и руководи процесом рада;
3) води пословање предузећа;
4) одговара за законитост рада предузећа;
5) предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење;
6) предлаже финансијске извештаје;
7) извршава одлуке надзорног одбора;
8) врши друге послове утврђене законом и статутом предузећа.

Зарада директора
Члан 45.

Директор има право на зараду, а може имати право на стимулацију у случају кад
предузеће послује са позитивним пословним резултатима.

Одлуку о исплати стимулације доноси Скупштина општине.

Мандат директора
Члан 46.

Мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком или
разрешењем.
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Разрешење директора
Члан 47.

Предлог за разрешење може поднети Надзорни одбор предузећа.
Предлог за разрешење мора бити образложен са прецизно наведеним разлозима због

којих се предлаже разрешење.

Члан 48.
Скупштина општине Деспотовац може разрешити директора под условима

предвиђеним законом.
Суспензија директора

Члан 49.
Уколико против директора ступи на снагу оптужница за кривична дела против

привреде, правног саобраћаја или службене дужности, Скупштина општине Деспотовац
доноси решење о суспензији.

Суспензија траје док се поступак правноснажно не оконча.

Вршилац дужности директора
Члан 50.

Скупштина општине Деспотовац именује вршиоца дужности директора у следећим
случајевима:

1) уколико директору престане мандат због истека периода на који је именован, због
подношења оставке  или у случају разрешења пре истека мандата;

2) уколико буде донето решење о суспензији директора;
3) у случају смрти или губитка пословне способности директора.
Вршилац дужности може бити именован на период који није дужи од шест месеци.
У нарочито оправданим случајевима Скупштина општине може донети одлуку о

именовању вршиоца дужности директора на још један период од шест месеци.

IХ. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Остваривање права на штрајк
Члан 51.

Штрајк је прекид рада који запослени организују ради заштите својих професионалних
и економских интереса по основу рада.

У ''Топлик Деспотовац“ ЈП право на штрајк запослени остварују у складу са законом,
колективним уговором и посебним актом оснивача.

У случају штрајка радника „Топлик Деспотовац“ ЈП, мора се обезбедити минимум
процеса рада у обављању делатности од општег интереса.

Минимум процеса рада посебном одлуком утврђује Скупштина општине Деспотовац, у
складу са законом.

Унутрашња организација
Члан 52.

Статутом, општим актима и другим актима  ''Топлик Деспотовац“ ЈП  ближе се уређују
унутрашња организација предузећа, делокруг органа и друга питања од значаја за рад и
пословање  предузећа, у складу са законом и овом Одлуком.
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Радни односи
Члан 53.

Права, обавезе и одговорности запослених из радног односа уређују се општим актом
''Топлик Деспотовац“ ЈП у складу са законом и актима оснивача

Безбедност и здравље запослених на раду
Члан 54.

Права, обавезе и одговорности у вези са безбедношћу и здрављем на раду остварују се у
складу са законом и прописима донетим на основу закона, а ближе се уређују општим актима
''Топлик Деспотовац“ ЈП или уговором о раду.

Заштита животне средине
Члан 55.

''Топлик Деспотовац“ ЈП је дужно да у обављању своје делатности обезбеђује потребне
услове за заштиту и унапређење животне средине и да спречава узроке и отклања штетне
последице које угрожавају природне и радом створене вредности човекове средине.

Статутом ''Топлик Деспотовац“ ЈП детаљније се утврђују активности предузећа ради
заштите животне средине, сагласно закону и прописима оснивача који регулишу област
заштите животне средине.

Јавност рада предузећа
Члан 56.

Рад предузећа ''Топлик Деспотовац“ ЈП је јаван.
За јавност рада предузећа ''Топлик Деспотовац“ ЈП, одговоран је директор.

Доступност информација
Члан 57.

Доступност информација од јавног значаја предузеће ''Топлик Деспотовац“ ЈП врши у
складу са одредбама закона који регулише област слободног приступа информацијама од
јавног значаја.

Пословна тајна
Члан 58.

Пословном тајном сматрају се исправе и подаци утврђени одлуком директора или
Надзорног одбора предузећа ''Топлик Деспотовац“ ЈП чије би саопштавање неовлашћеном
лицу било противно пословању предузећа и штетило би његовом пословном угледу и
интересима.

X. СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ

Општи акти
Члан 59.

Општи акти  предузећа ''Топлик Деспотовац“ ЈП су Статут и други општи акти
утврђени законом.

Статут је основни општи акт предузећа ''Топлик Деспотовац“ ЈП .
Други општи акти морају бити у сагласности са Статутом предузећа ''Топлик

Деспотовац“ ЈП.
Појединични акти које доносе органи у предузећу, морају бити у складу са општим

актима предузећа ''Топлик Деспотовац“ ЈП.
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XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 60.
''Топлик Деспотовац“ ЈП је дужно да Статут и остала општа акта усагласи са овом

Одлуком  у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 61.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о  оснивању  ''Топлик

Деспотовац“ ЈП, бр. 02-86/08-01 од 18. 12. 2008.  (''Службени гласник  општине Деспотовац“
број 08/2008)  и Одлука бр. 02-67/09-01 од 15. 04. 2009. године („Службени гласник општине
Деспотовац'', бр. 02/2009.).

Члан 62.
Ова Одлука ступа на снагу осмог да од дана објављивања у ''Службеном гласнику

општине Деспотовац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број : 02-24/2013-01  од  22.02. 2013. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ,

Милошевић  Владан, дипл.екон.,с.р.

На основу члана 32.  и 59. став 1. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник
РС", број 129/2007) и члана 13.и 40. Статута оштине Деспотовац ("Службени гласник општине
Деспотовац", број 4/08), Скупштина општине Деспотовац на седници одржаној 22.02.   2013.
године, донела је

ОДЛУКУ
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ

Члан 1.
Ставља се ван снаге Одлука о организацији Општинске управе  Општине  Деспотовац,

број 02-126/2012-01, коју је донела Скупштина општине Деспотовац 13.12. 2012. године, која
је објављена у ''Службеном гласнику Општине Деспотовац'', број 19  од 14.12. 2012. године.

Члан 2.
Ступањем на снагу ове Одлуке примењиваће се Одлука о Општинској управи број 02-

36/08-о1 од 12.06.2008. године, ("Општински службени гласник", број 5/08), Одлука о измени
и допуни Одлуке о Општинској управи број 02-65/08-01 од 02.10.2008. године ("Општински
службени гласник", број 7/08) Одлука о измени Одлуке о Општинској управи број 02-90/09-01
од 03.09.2009.године ("Општински службени гласник", број 5/09) и Одлука о измени Одлуке о
Општинској управи број 02-10/10-01 од 21.01. 2010. године ("Општински службени гласник",
број 1/10).
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Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања а објавиће се у ''Службеном

гласнику општине Деспотовац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број:  02-25/2013-01  од  22.02.  2013. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ,
Милошевић  Владан, дипл.екон.,с.р.

На основу члана 45. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије'', број  129/2007),  члана   29. Статута Општине Деспотовац  (''Службени гласник
Општине Деспотовац'', број 4/2008)  и члана  28. Пословника о раду Скупштине општине
Деспотовац  (''Службени гласник Општине Деспотовац'', број 4/2008 и 16/2012),а  на предлог
председника Општине, тајним гласањем већином гласова од укупног броја одборника  на
седници одржаној 22.02. 2013. године, Скупштина општине Деспотовац,  донела је следећу

О Д Л У К У

1. Бирају се за чланове Општинског већа Општине Деспотовац   и то:

- Станисављевић Борива из Деспотовца и
- Милојевић Раша из Деспотовца.

2. Одлуку објавити у ''Службеном гласнику Општине Деспотовац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-57/2013-01 од 22.02.2013.године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ,

Милошевић  Владан, дипл.екон.,с.р.
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На основу члана 15. став 1. тачка 4. чл. 42.  Закона о ванредним ситуацијама
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 111/09), члана 10. Уредбе о саставу и начину рада
штабова за ванредне ситуације („Сл. гласник РС“, број 98/10), члана  20. тачка 19. и члана 32.
Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, број 129/07) и члана 8. тачка 19. као и чл. 13.
Статута Општине Деспотовац („Сл.гласник Општине Деспотовац“, бр. 4/2008), Скупштине
општине Деспотовац на седници одржаној   22.02. 2013 године, донела је

О Д Л У К У
О ОБРАЗОВАЊУ  ОПШТИНСКОГ  ШТАБА

ЗА  ВАНРЕДНЕ  СИТУАЦИЈЕ

1. За  координацију и руковођење заштитом и спасавањем људи, материјалних и
културних добара и животне средине од елементарних непогода., техничко-технолошких
несрећа – удеса и катастрофа, последица тероризма, ратних и других несрећа ( у даљем тексту:
елементарне непогоде и несреће), у складу са Законом као оперативно и стручно тело, образује
се Општински штаб за ванредне ситуације (у даљем тексту: Општински штаб).

2. У Општински штаб именују се :
- Командант Општинског штаба за В/С

Дејан Ненадовић, председник општине,
- Заменик команданта Општинског штаба за В/С

Никола Николић, заменик председника општине,
- Начелник Општинског штаба за В/С

Слободан Миљковић, представник МУП-а РС,Сектор за ванредне ситуације,
- члан штаба за хитно успостављање неопходних служби од јавног интереса

Миломир Богојевић, представник општинске управе,
- члан штаба за оперативно-планске послове и за заштиту и спасавање од поплава

и несрећа на води, Душан Стефановић, представник општинске управе,
- члан штаба за очување добара битних за опстанак,

Саша Јанковић, представник општинске управе,
- члан штаба за склањање и урбанистичке мере заштите, Игор Стојадиновић,  ВД

директор Дирекције за изградњу општине,
- члан штаба за асанацију терена, Стаменко Обреновић, ВД директор КСП

„Стан“ ЈП Деспотовац,
- члан штаба за медицинску помоћ и епидемиолошку заштиту, Др. Топлица

Марјановић , ВД директор дома  здравља,
- члан штаба за послове безбедности, Бојан Стојилковић , представник МУП-а,

РС,
- члан штаба за заштиту од пожара , експлозија и неексплодираних убојних

средстава, Жељко Милошевић,представник МУП-а, РС,
- члан штаба за заштиту од техничко-технолошких несрећа и спасавање из

рушевина, Марко Вуковић, директор рудника мрког угља „ Рембас“, Ресавица,
- члан штаба за заштиту и спасавање на неприступачним теренима, Ненад

Живковић, ШГ Јужни Кучај, Деспотовац,
- члан штаба за узбуњивање и евакуацију, Владан Гицић,директор радио

Деспотовац,
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- члан штаба за евакуацију и збрињавање угрожених и настрадалих, Горан
Мишковић, општинска организација Црвеног крста Деспотовац,

- члан штаба за радиолошку, хемијску и биолошку заштиту, Миодраг
Радојковић,мајор, ВП 5302 Пожаревац.

3. Општински штаб обавља следеће послове:
- Предлаже Председнику општине доношење одлуке о проглашењу ванредне

ситуације;
- Руководи и координира рад субјеката система заштите и спасаваља и снага заштите и

спасавања у ванредним ситуацијама на спровођељу утврђених задатака;
- Руководи и координира спровођење мера и задатака цивилне заштите;
- Разматра и даје мишљење на предлог Процене угрожености и предлог Плана заштите

и спасавања у ванредним ситуацијама;
- Прати стање и организацију система заштите и спасавања и предлаже мере за

њихово побољшање;
- Наређује употрбу снага заштите и спасавања,средстава помоћи и других средстава

која се користе у ванредним ситуацијама;
- Стара се о редовном информисању и обавештавању становништва о ризицима и

опасностима и предузетим мерама за смањење ризика од катастрофа;
- Разматра организацију, опремање и обучавање јединица цивилне

заштите,овлашћених,оспособљених правних лица;
- Сарађује са надлежним органима заштите и спасавања суседних држава у ванредним

ситуацијама;
- Наређује приправност-спремност за ванредне ситуације;
- Процењује угроженост од настанка ванредне ситуације;
- Израђује предлог годишњег плана рада и годишњег извештаја о раду;
- Спроводи годишњи план рада;
- Доноси наредбе,закључке и препоруке;
- Сарађује са штабовима суседних јединица локалне самоуправе;
- Именује поверенике  цивилне заштите и заменике повереника цивилне заштите у

насељеним местима;
- Разматра и предлаже доношење одлуке о организацији заштите и спасавања на

територији општине Деспотовац;
- Подноси СО на усвајање предлог годишњег плана рада и годишњег извештаја о раду;
- Ангажује оспособљена правна лица и друге организације од значаја за општину

Деспотовац.

4. Оптински штаб образује, по потреби, помоћне стручно-оперативне тимове за
специфичне задатке заштите и спасавања.

5. Стручне и административно-техничке послове за потребе Општинског штаба обавља
надлежна организациона јединица Општинске управе Деспотовац-Одсек за привреду и јавне
делатности.

6. Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука о образовању Општинског
штаба за ванредне ситуације број 02-103/2012-01 од 25.10.2012. године и Одлука о измени
Одлуке о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације број: 02-111/2012-01 од 13.12.
2012. године.
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7. Ова одлука ступа на снагу осмог  дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику
општине Деспотовац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-26/2013-01  од   22.02. 2013.  године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Владан Милошевић,дипл.екон.,с.р.

На основу члана 56. Закона о локалним изборима (''Службени гласник Републике
Србије'', број 129/07 и 54/2011), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
РС'', број 129/07), члана 13. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине
Деспотовац'', број 4/2008),  и члана 5. Пословника о раду Скупштине општине Деспотовац
(''Службени гласник Општине Деспотовац'', број 4/2008), на седници одржаној 22.02. 2013.
године, Скупштина општине Деспотовац,  донела је следеће

Р Е Ш Е Њ Е

1.  Разрешава  се  Верификациони одбор Скупштине општине Деспотовац и то:

- Драги Мијајловић, за председника
- Миле Милутиновић, за члана и
- Срђан Пејић, за члана.

2. Решење  доставити: именованима  и архиви  органа Општине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број:  02-20/2013-01 од   22.02.  2013.  године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Милошевић  Владан, дипл.екон.,с.р.
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На основу члана 56. Закона о локалним изборима (''Службени гласник Републике
Србије'', број 129/07 и 54/2011), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
РС'', број 129/07), члана 13. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине
Деспотовац'', број 4/2008),  и члана 5. Пословника о раду Скупштине општине Деспотовац
(''Службени гласник Општине Деспотовац'', број 4/2008), на седници одржаној 22.02. 2013.
године, Скупштина општине Деспотовац,  донела је следеће

Р Е Ш Е Њ Е

1.  Бира   се у  Верификациони одбор Скупштине општине Деспотовац и то:

- Пејић Срђан, за председника
- Јовановић Ненад, за члана и
- Богдановић Милан, за члана.

2. Задатак Одбора је утврђивање сагласности уверења о избору за одборника и
извештаја Изборне комисије, ради потврђивања мандата новоизабраним одборницима.

3. Решење  доставити: именованима  и архиви  органа Општине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број:  02-20-1/2013-01 од  22.02.  2013.  године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Милошевић  Владан, дипл.екон.,с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број
129/07), члана 13. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'',
број 4/2008), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 22.02.  2013.   године,
донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I  Разрешавају  се  чланови  Управног одбора  КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац  и то:

- Бојан Влаховић, дипл.инг. из Ресавице,  председник
- Данијел Мијатовић, дипл.правник из Медвеђе,  члан
- Предраг  Милић, дипл.економиста из Војника, члан
- Ивица  Петровић, члан и
- Анкица  Јеремић, члан.

II Решење доставити: именованима,  КСП ''Стан'' ЈП      Деспотовац   и архиви
Скупштине општине Деспотовац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-27/2013-01 од  22.02.  2013.године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Милошевић  Владан, дипл.екон.,с.р.

На основу члана 12.  став 3. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник
Републике Србије'', број 119/2012), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'' број 129/07) и  члана 13. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник
општине Деспотовац'', број 4/2008), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној
22.02.  2013.   године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I  Именује се  Надзорни   одбор   Комунално стамбеног предузећа  ''Стан'' ЈП
Деспотовац  и то:

1. Стеван Џелатовић, магистар економије, за председника
2. Срђан Нонковић, дипл.инж. машинства, за члана
3. Предраг Живковић, дипл.инж. грађ., из реда запослених, за члана.

II Решење  објавити у ''Службеном гласнику општине Деспотовац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број:  02-27-1/2013-01 од  22.02.2013.године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Милошевић  Владан, дипл.екон.,с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број
129/07), члана 13. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'',
број 4/2008), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 22.02.  2013.  године,
донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I  Разрешава се  Управни одбор ЈП ''Ресавска пећина''   Деспотовац и то:

1. Младен Вучковић  Стрмостен, председник
2. Звонко Миленковић, Пањевац, члан
3. Небојша Марјановић, Деспотовац, члан
4. Саша Обрадовић, Јеловац, члан
5. Радослав Стојановић, Војник, за члана
6. Влатко Велисављевић , из реда радника Установе
7. Зоран Стојановић, из реда радника Установе

II Решење доставити: именованима, ЈП ''Ресавска пећина'' Деспотовац     и архиви
Скупштине општине Деспотовац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број:  02-28/2013-01 од  22.02.2013.године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Милошевић  Владан, дипл.екон.,с.р.

На основу члана 12. став 3. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник
Републике Србије'', број 119/2012), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'' број 129/07) и  члана 13. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник
општине Деспотовац'', број 4/2008), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној
22.02.  2013.   године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I   Именује  се  Надзорни одбор ЈП за заштиту природе, развој туризма и угоститељства
''Ресавска пећина''   Деспотовац и то:

- Љубиша Михајловић, инж. агрономије, за председника
- Љубиша Миљковић, дипл. економиста, за члана
- Ивана Павловић, дипл.инж. агрономије, из реда запослених, за члана.



Службени гласник – број 3 Деспотовац, 26.02. 2013. године

64

II Решење  објавити у ''Службеном гласнику општине Деспотовац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број:  02-28-1/2013-01 од  22.02.  2013.године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Милошевић  Владан, дипл.екон.,с.р.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број
129/07), члана 13. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'',
број 4/2008), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 22.02.  2013. године,
донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I  Разрешава се Управни одбор ЈП Дирекције за изградњу општине  Деспотовац, и то:

1. Добрица Стојановић, Витанце, председник
2. Миодраг Милошевић, Плажане, члан
3. Предраг Антовић, Ресавица, члан
4. Радиша Љубомировић, Липовица, члан
5. Бранко Маринковић, Богава, члан
6. Радиша Веселиновић, Војник, члан
7. Миладин Милојевић, Пањевац, члан
8. Бранко Никодијевић, Плажане, члан
9. Драган     Миленковић, Грабовица, члан

II Решење доставити: именованима, ЈП Дирекцији за изградњу општине Деспотовац  и
архиви Скупштине општине Деспотовац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-29/2013-01 од  22.02.2013.године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Милошевић  Владан, дипл.екон.,с.р.
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На основу члана 12.  став 3. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник
Републике Србије'', број 119/2012), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'' број 129/07) и  члана 13. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник
општине Деспотовац'', број 4/2008), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној
22.02.  2013.   године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I   Именује  се  Надзорни одбор ЈП Дирекције за изградњу општине    Деспотовац и то:

- Иван Вуковић, дипл. инж. рударства, за председника
- Бранко Милорадовић, дипл.саобраћајни инж., за члана
- Слађан Симић, дипл.саобраћајни инж., из реда запослених, за члана.

II Решење  објавити у ''Службеном гласнику општине Деспотовац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број:  02-29-1/2013-01 од  22.02.  2013.  године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Милошевић  Владан, дипл.екон.,с.р.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број
129/07), члана 13. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'',
број 4/2008), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 22.02.  2013. године,
донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I  Разрешава се Управни одбор ''Топлик-Деспотовац'' ЈП Деспотовац, и то:

1. Милорад Андрејић, Деспотовац, председник
2. Драшко Јовановић, Медвеђа, члан
3. Бора Милетић, Витанце, члан
4. Саша Стојановић, Војник, члан
5. Божинка Белачић, Јасеново, члан

II Решење доставити: именованима, ''Топлик-Деспотовац'' ЈП   Деспотовац  и архиви
Скупштине општине Деспотовац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број:  02-30/2013-01 од  22.02.2013.године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Милошевић  Владан, дипл.екон.,с.р.
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На основу члана 12.  став 3. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник
Републике Србије'', број 119/2012), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'' број 129/07) и  члана 13. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник
општине Деспотовац'', број 4/2008), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној
22.02.  2013.   године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I   Именује  се  Надзорни одбор ''Топлик-Деспотовац'' Јавно предузеће за изградњу
система водоснабдевања   Деспотовац и то:

- Бобан Бранковић, магистар економије, за председника
- Војкан Јанковић, дипл. економиста, за члана
- Зоран Коруновић, дипл. економиста, за члана.

II Решење  објавити у ''Службеном гласнику општине Деспотовац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број:  02-30-1/2013-01 од  22.02.  2013.  године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Милошевић  Владан, дипл.екон.,с.р.

На основу члана 32.  Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије'', број 129/07), члан 13. Статута Општине Деспотовац (''Службени гласник Општине
Деспотовац'', број 4/2008),  Скупштина општине Деспотовац,  на седници одржаној 22.02.
2013.   године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ РЕШЕЊА О  ИМЕНОВАЊУ В.Д.   ДИРЕКТОРА

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ''ДЕСПОТОВАЦ'' ДЕСПОТОВАЦ

1. Ставља се ван снаге Решење  о именовању Рачић Радослава за  в.д. директора Центра
за социјални рад ''Деспотовац'' Деспотовац, број 06-3-10/2013-01 од 10.01. 2013. године,
објављено у ''Службеном гласнику општине Деспотовац'', број 1 од 11.01. 2013. године.

2. Ово Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Деспотовац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број:  02-31/2013-01 од   22.02.2013.године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Милошевић  Владан, дипл.екон.,с.р.
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На основу члана 125. став 2.  Закона о социјалној заштити (''Службени гласник
Републике Србије'', број 24/2011), члан 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Србије'', број 129/07), члан 13.  Статута Општине Деспотовац (''Службени гласник
Општине Деспотовац'', број 4/2008),  а по прибављеној сагласности  Министарства рада,
запошљавања и социјалне политике, број: 119-01-24/2013-09 од 30.01. 2013. године,
Скупштина општине Деспотовац,  на седници одржаној 22.02. 2013.   године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О  ИМЕНОВАЊУ В.Д.   ДИРЕКТОРА

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ''ДЕСПОТОВАЦ'' ДЕСПОТОВАЦ

I Именује се Рачић Радослав из Деспотовца,  на дужност в.д.   директора  Центра за
социјални рад ''Деспотовац'' Деспотовац.

II Ово Решење објавити у ''Службеном гласнику Општине Деспотовац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број:   02-32/2013-01 од  22.02.2013.године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Милошевић  Владан, дипл.екон.,с.р.

На основу члана 32.  Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије'', број 129/07), члана 13. Статута Општине Деспотовац (''Службени гласник Општине
Деспотовац'', број 4/2008),  Скупштина општине Деспотовац на седници одржаној  22.02.
2013.   године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ  РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА

П.У. ''РАДА МИЉКОВИЋ'' ДЕСПОТОВАЦ

1. Ставља се ван снаге Решење о разрешењу  Јанковић Верице из Деспотовца,
дужности директора Предшколске установе ''Рада Миљковић'' Деспотовац, број 06-3-25/2013-
01 од 10.01. 2013. године, објављено у ''Службеном гласнику општине Деспотовац'', број 1 од
11.01. 2013. године.

2. Ово Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Деспотовац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-33/2013-01  од   22.02.2013.године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Милошевић  Владан, дипл.екон.,с.р.
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На основу члана 32.  Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије'', број 129/07), члана 13. Статута Општине Деспотовац (''Службени гласник Општине
Деспотовац'', број 4/2008),  Скупштина општине Деспотовац на седници одржаној  22.02.
2013.   године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ  РЕШЕЊА О  ИМЕНОВАЊУ  В.Д. ДИРЕКТОРА П.У.

''РАДА МИЉКОВИЋ'' ДЕСПОТОВАЦ

1. Ставља се ван снаге Решење о  именовању Антић Миодрага из Деспотовца,  на
дужност в.д.  директора Предшколске установе ''Рада Миљковић'' Деспотовац, број 06-3-
26/2013-01 од 10.01. 2013. године, објављено у ''Службеном гласнику општине Деспотовац'',
број 1 од 11.01. 2013. године.

2. Ово Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Деспотовац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-34/2013-01  од   22.02.2013.године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Милошевић  Владан, дипл.екон.,с.р.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број
129/07), члана 13. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'',
број 4/2008), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 22.02.  2013.   године,
донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I  Разрешавају се чланови Управног одбора  Центра за социјални рад ''Деспотовац''
Деспотовац и то:

1. Др Браниша Ђорђевић из Деспотовца,   председник,
2. Горан Јовановић из Витанца,  члан,
3. Горан Стојановић из Деспотовца,  члан,
4. Снежана Живковић, члан из реда запослених
5. Никола   Аврамовић, члан из реда запослених.

II Решење доставити: именованима,  Центра за социјални рад ''Деспотовац''  из
Деспотовца  и архиви Скупштине општине Деспотовац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број:  02-35/2013-01 од   22.02.2013.године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Милошевић  Владан, дипл.екон.,с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број
129/07), члана 13. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'',
број 4/2008), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 22.02.  2013.   године,
донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I  Именују се чланови Управног одбора  Центра за социјални рад ''Деспотовац''
Деспотовац и то:

- Драгица Минић, за председника
- Радољуб Мишковић, за члана
- Милосав Милојевић, за члана
- Бесима Милошевић, из реда  запослених, за члана
- Дарко Дамљановић, из реда запослених, за члана

II Решење  објавити у ''Службеном гласнику општине Деспотовац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број:  02-35-1/2013-01 од   22.02.2013.године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Милошевић  Владан, дипл.екон.,с.р.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број
129/07), члана 13. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'',
број 4/2008), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 22.02.  2013.   године,
донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I  Разрешавају се чланови Надзорног  одбора  Центра за социјални рад ''Деспотовац''
Деспотовац и то:

1. Златан Радојевић, Ломница, председник
2. Миодраг Милорадовић, Велики Поповић, члан
3. Валерија Живковић, члан

II Решење доставити: именованима,  Центра за социјални рад ''Деспотовац''  из
Деспотовца  и архиви Скупштине општине Деспотовац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-36/2013-01 од  22.02.2013.године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Милошевић  Владан, дипл.екон.,с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број
129/07), члана 13. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'',
број 4/2008), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 22.02.  2013.   године,
донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I  Именују  се чланови Надзорног  одбора  Центра за социјални рад ''Деспотовац''
Деспотовац и то:

- Драган Николић, за председника
- Миленко Јевтић, за члана
- Гордана Милорадовић, из реда запослених, за члана.

II Решење објавити у ''Службеном гласнику Општине Деспотовац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број:  02-36-1/2013-01 од  22.02.2013.године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Милошевић  Владан, дипл.екон.,с.р.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број
129/07), члана 13. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'',
број 4/2008), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 22.02.  2013. године,
донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I  Разрешава се Управни одбор Народне библиотеке ''Ресавска школа'', и то:

1. Бојан Станојевић , Војник, председник
2. Проф. Миле Крстић из Језера, члан
3. Бојана Владимировић из Медвеђе, члан
4. Снежана Пауновић, члан
5. Драгана Милутиновић, члан

II Решење доставити: именованима, Народној библиотеци ''Ресавска школа''
Деспотовац  и архиви Скупштине општине Деспотовац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број:  02-37/2013-01 од  22.02.2013.године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Милошевић  Владан, дипл.екон.,с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број
129/07), члана 13. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'',
број 4/2008), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 22.02.  2013. године,
донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I  Именују  се  чланови Управног одбора Народне библиотеке ''Ресавска школа'', и то:

- Ана Николић, за председника
- Мица Никодијевић, за члана
- Весна Радошевић, за члана
- Силвана Цакић, из реда запослених, за члана
- Горан Милојковић, из реда запослених, за члана.

II Решење објавити у ''Службеном гласнику Општине Деспотовац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број:  02-37-1/2013-01 од  22.02.2013.године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Милошевић  Владан, дипл.екон.,с.р.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број
129/07), члана 13. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'',
број 4/2008), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 22.02. 2013. године,
донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I  Разрешава се  Надзорни одбор Народне библиотеке ''Ресавска школа'', и то:

1. Васко Ангелов, председник
2. Др Слободан Милошевић, члан
3. Маријана Гундељ, члан

II Решење доставити: именованима, Народној библиотеци ''Ресавска школа''
Деспотовац  и архиви Скупштине општине Деспотовац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број:  02-38/2013-01 од  22.02.2013.године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Милошевић  Владан, дипл.екон.,с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број
129/07), члана 13. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'',
број 4/2008), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 22.02.  2013. године,
донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I  Именују  се чланови  Надзорног одбора Народне библиотеке ''Ресавска школа'', и то:

- Бојан Радојевић, за председника
- Пане Станисављевић, за члана
- Светлана Љубисављевић, из реда запослених, за члана

II Решење објавити у ''Службеном гласнику Општине Деспотовац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број:  02-38-1/2013-01 од  22.02.2013.године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Милошевић  Владан, дипл.екон.,с.р.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број
129/07), члана 13. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'',
број 4/2008), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 22.02.  2013.   године,
донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I  Разрешавају се чланови Управног одбора  Центра  за културу ''Свети Стефан, деспот
српски''  Деспотовац и то:

1. Ивица Живковић, Плажане, председник
2. Гордана Добросављевић, Деспотовац, члан
3. Саша Нешић, Витанце, члан
4.  Јасмина Јоксимовић из Деспотовца, члан
5.  Јелена Марковић Нешић Деспотовац, члан

II Решење доставити: именованима,  Центра  за културу ''Свети Стефан, деспот српски''
Деспотовац  и архиви Скупштине општине Деспотовац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-39/2013-01 од  22.02.2013.године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Милошевић  Владан, дипл.екон.,с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број
129/07), члана 13. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'',
број 4/2008), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 22.02.  2013.   године,
донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I  Именују се чланови Управног одбора  Центра  за културу ''Свети Стефан, деспот
српски''  Деспотовац и то:

- Златан Антић, за председника
- Горан Милић, за члана
- Драган Јовановић, за члана
- Милица Вуксановић, за члана
- Слободанка Максимовић, из реда запослених, за члана.

II Решење објавити у ''Службеном гласнику Општине Деспотовац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број:  02-39-1/2013-01 од 22.02.2013.године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Милошевић  Владан, дипл.екон.,с.р.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број
129/07), члана 13. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'',
број 4/2008), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 22.02.  2013.   године,
донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I  Разрешавају се чланови  Надзорног  одбора  Центра  за културу ''Свети Стефан,
деспот српски''  Деспотовац и то:

1. Мића Живановић, Милива, председник
2. Ненад Томић, Јасеново, члан
3. Дарко Станковић, члан

II Решење доставити: именованима,  Центра  за културу ''Свети Стефан, деспот српски''
Деспотовац  и архиви Скупштине општине Деспотовац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-40/2013-01 од  22.02.2013.године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Милошевић  Владан, дипл.екон.,с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број
129/07), члана 13. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'',
број 4/2008), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 22.02.  2013.   године,
донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I  Именују  се чланови  Надзорног  одбора  Центра  за културу ''Свети Стефан, деспот
српски''  Деспотовац и то:

- Гордан Радосављевић, за председника
- Божидар Милорадовић, за члана
- Дарко Станковић, из реда запослених, за члана.

II Решење објавити у ''Службеном гласнику Општине Деспотовац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број:   02-40-1/2013-01 од  22.02.2013.године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Милошевић  Владан, дипл.екон.,с.р.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број
129/07), члана 13. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'',
број 4/2008), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној  22.02.  2013. године,
донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I  Разрешава се   Управни одбор   ''Туристичко спортске организације Деспотовац''
Деспотовац, и то:

1. Горан Стојановић, председник
2. Славиша Вучковић,  члан
3. Горан Јовановић,  члан
4.  Зоран Томић, из реда запослених,  члан   и
5.  Зоран  Марјановић, из реда запослених,   члан.

II Решење доставити: именованима, ''Туристичко спортској организацији Деспотовац''

Деспотовац  и архиви Скупштине општине Деспотовац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број:  02-41/2013-01 од   22.02.2013.године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Милошевић  Владан, дипл.екон.,с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број
129/07), члана 13. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'',
број 4/2008), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној  22.02.  2013. године,
донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I  Именују се чланови Управног одбора ''Туристичко спортске организације
Деспотовац'' Деспотовац, и то:

- Дејан Петровић, за председника
- Ненад Живковић, за члана
- Душан Ћирић, за члана
- Иван Миленовић, из реда запослених, за члана
- Јасмина Илић, из реда запослених, за члана.

II Решење објавити у ''Службеном гласнику Општине Деспотовац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број:  02-41-1/2013-01 од   22.02.2013.године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Милошевић  Владан, дипл.екон.,с.р.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број
129/07), члана 13. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'',
број 4/2008), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 22.02.  2013. године,
донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I  Разрешава се Надзорни одбор ''Туристичко спортске организације Деспотовац''
Деспотовац, и то:

1. Дејан Анжел, председник
2. Жељко Николић, члан
3. Лела Николић, члан.

II Решење доставити: именованима, ''Туристичко спортској организацији Деспотовац''
Деспотовац  и архиви Скупштине општине Деспотовац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број:  02-42/2013-01 од   22.02.2013.године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Милошевић  Владан, дипл.екон.,с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број
129/07), члана 13. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'',
број 4/2008), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 22.02.  2013. године,
донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I   Именују се чланови Надзорног одбора ''Туристичко спортске организације
Деспотовац'' Деспотовац, и то:

- Славиша Деспотовић, за председника
- Влада Милутиновић, за члана
- Зорица Станисављевић, из реда запослених, за члана.

II Решење објавити у ''Службеном гласнику Општине Деспотовац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број:  02-42-1/2013-01 од   22.02.2013.године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Милошевић  Владан, дипл.екон.,с.р.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број
129/07), члана 13. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'',
број 4/2008), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној  22.02.  2013.   године,
донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I  Разрешавају се чланови  Управног одбора  Дома здравља ''Деспотовац''  Деспотовац и
то:

1. Горан Златковић, председник,
2. Ксенија Лаишић, члан
3. Бојан Станковић, члан
4. Др Биљана Анђелковић,  из реда радника Установе, члан
5. Др Миодраг Рајић, члан, из реда радника Установе, члан

II Решење доставити: именованима,  Дому  здравља ''Деспотовац''   и архиви Скупштине
општине Деспотовац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-43/2013-01 од  22.02.2013.године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Милошевић  Владан, дипл.екон.,с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број
129/07), члана 13. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'',
број 4/2008), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној  22.02.  2013. године,
донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I Именују се чланови  Управног одбора  Дома здравља ''Деспотовац''  у Деспотовцу и
то:

- Др Мирослав Павковић, за председника
- Марко Вулета, за члана
- Ненад Томић, за члана
- Др Славица Милошевић, из реда запослених, за члана
- Др Драган Љубисављевић, из реда запослених, за члана

II Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Деспотовац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број:   02-43-1/2013-01 од  22.02.2013.године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Милошевић  Владан, дипл.екон.,с.р.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број
129/07), члана 13. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'',
број 4/2008), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 22.02.  2013.   године,
донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I  Разрешавају се чланови Надзорног одбора  Дома здравља ''Деспотовац''  Деспотовац и
то:

1. Станка Бацковић, Деспотовац, члан
2. Славиша Милошевић, Буковац,  члан

II Решење доставити: именованима,  Дому  здравља ''Деспотовац''   и архиви Скупштине
општине Деспотовац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-44/2013-01 од  22.02.2013.године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Милошевић  Владан, дипл.екон.,с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број
129/07), члана 13. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'',
број 4/2008), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 22.02.  2013.   године,
донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I  Именују се чланови Надзорног одбора  Дома здравља ''Деспотовац''  Деспотовац и то:

- Гордана Јовановић, за председника
- Милош Станисављевић, за члана
- Др Сима Јанковић, из реда запослених, за члана.

II Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Деспотовац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број:  02-44-1/2013-01 од  22.02.2013.године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Милошевић  Владан, дипл.екон.,с.р.

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени
гласник Републике Србије'', број 72/2009), члана  32. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'' број 129/07) и  члана 13. Статута општине Деспотовац (''Службени
гласник општине Деспотовац'', број 4/2008), Скупштина општине Деспотовац, на седници
одржаној 22.02.  2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I  Разрешавају се чланови  Управног  одбора  Предшколске установе ''Рада Миљковић''
Деспотовац  из реда представника локалне самоуправе, и то:

1. Миленко Илић из Деспотовца
2. Јелена З. Марјановић из Деспотовца
3. Татјана Јевтић из Деспотовца

II Решење доставити: именованима, Предшколској установи ''Рада Миљковић''
Деспотовац  и архиви Скупштине општине Деспотовац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број:   02-45/2013-01 од  22.02.2013.године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Милошевић  Владан, дипл.екон.,с.р.
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На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени
гласник Републике Србије'', број 72/2009), члана  32. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'' број 129/07) и  члана 13. Статута општине Деспотовац (''Службени
гласник општине Деспотовац'', број 4/2008), Скупштина општине Деспотовац, на седници
одржаној 22.02.  2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I  Именују  се чланови  Управног  одбора  Предшколске установе ''Рада Миљковић''
Деспотовац  из реда представника локалне самоуправе, и то:

- Др Градимир Малешевић  из Деспотовца,
- Владимир Милосављевић из Плажана и
- Весна Обрадовић из Деспотовца.

II Решење објавити у ''Службеном гласнику Општине Деспотовац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број:   02-45-1/2013-01 од  22.02.2013.године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Милошевић  Владан, дипл.екон.,с.р.

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени
гласник Републике Србије'', број  72/2009), члана 32. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Србије'', број 129/07), и члана 13. Статута Општине
Деспотовац, ('''Службени гласник Општине Деспотовац'', број 4/2008), Скупштина општине
Деспотовац на седници одржаној 22.02.  2013.   године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

1. Разрешавају се чланови Школског одбора Основне школе ''Деспот Стефан Високи''
Деспотовац, представници локалне самоуправе  и то:

- Др Јелена Марјановић
- Др Драган Радосављевић
- Др Александра Зиндовић

2. Решење доставити:  именованима, Основној школи ''Деспот Стефан Високи''
Деспотовац  и  архиви Скупштине општине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број:   02-46/2013-01   од 22.02.2013.године.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Милошевић  Владан, дипл.екон.,с.р.
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На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени
гласник Републике Србије'', број  72/2009), члана 32. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Србије'', број 129/07), и члана 13. Статута Општине
Деспотовац, ('''Службени гласник Општине Деспотовац'', број 4/2008), Скупштина општине
Деспотовац на седници одржаној 22.02.  2013.   године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

1. Именују се чланови Школског одбора Основне школе ''Деспот Стефан Високи''
Деспотовац, представници локалне самоуправе  и то:

- Милош Мишковић,
- Дејан Аврамовић,
- Вера Стојковић.

2. Решење објавити у ''Службеном гласнику Општине Деспотовац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број:   02-46-1/2013-01   од 22.02.2013.године.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Милошевић  Владан, дипл.екон.,с.р.

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени
гласник Републике Србије'', број  72/2009), члана 32. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Србије'', број 129/07), и члана 13. Статута Општине
Деспотовац, ('''Службени гласник Општине Деспотовац'', број 4/2008), Скупштина општине
Деспотовац на седници одржаној 22.02.  2013.   године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

1. Разрешавају се чланови Школског одбора Основне школе ''Вук Караџић''
Ресавица,  представници локалне самоуправе  и то:

- Васа Гарача,
- Драган Лукић  и
- Саша Вулетић.

2. Решење доставити: именованима, Основној школи ''Вук Караџић'' Ресавица и архиви
Скупштине општине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број:  02-47/2013-01   од 22.02.2013.године.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Милошевић  Владан, дипл.екон.,с.р.
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На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени
гласник Републике Србије'', број  72/2009), члана 32. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Србије'', број 129/07), и члана 13. Статута Општине
Деспотовац, ('''Службени гласник Општине Деспотовац'', број 4/2008), Скупштина општине
Деспотовац на седници одржаној 22.02.  2013.   године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

1. Именују се чланови Школског одбора Основне школе ''Вук Караџић''  Ресавица,
представници локалне самоуправе  и то:

- Звонимир Жнидер,
- Борисав Марковић и
- Драган Ђорђевић.

2. Решење објавити у ''Службеном гласнику Општине Деспотовац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број:  02-47-1/2013-01   од 22.02.2013.године.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Милошевић  Владан, дипл.екон.,с.р.

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени
гласник Републике Србије'', број  72/2009), члана 32. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Србије'', број 129/07), и члана 13. Статута Општине
Деспотовац, ('''Службени гласник Општине Деспотовац'', број 4/2008), Скупштина општине
Деспотовац на седници одржаној 22.02.  2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

1. Разрешавају се чланови Школског одбора Основне школе ''Стеван Синђелић''  Велики
Поповић,  представници локалне самоуправе  и то:

- Владан Стевић
- Горан Милошевић
- Бојана Владимировић

2. Решење доставити:  именованима, Основној школи ''Стеван Синђелић'' у Велики
Поповић     и  архиви Скупштине општине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број:   02-48/2013-01   од 22.02.2013.године.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Милошевић  Владан, дипл.екон.,с.р.
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На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени
гласник Републике Србије'', број  72/2009), члана 32. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Србије'', број 129/07), и члана 13. Статута Општине
Деспотовац, ('''Службени гласник Општине Деспотовац'', број 4/2008), Скупштина општине
Деспотовац на седници одржаној 22.02.  2013.  године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

1. Именују се чланови Школског одбора Основне школе ''Стеван Синђелић''  Велики
Поповић,  представници локалне самоуправе  и то:

- Зоран Рајковић,
- Новица Јовановић и
- Мирко Страиновић.

1. Решење објавити у ''Службеном гласнику Општине Деспотовац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број:   02-48-1/2013-01   од 22.02.2013.године.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Милошевић  Владан, дипл.екон.,с.р.

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени
гласник Републике Србије'', број  72/2009), члана 32. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Србије'', број 129/07), и члана 13. Статута Општине
Деспотовац, ('''Службени гласник Општине Деспотовац'', број 4/2008), Скупштина општине
Деспотовац на седници одржаној 22.02.  2013.  године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

1. Разрешавају се чланови Школског одбора Основне школе ''Ђура Јакшић''  Плажане,
представници локалне самоуправе  и то:

- Владан Гавриловић,
- Мартина Тасић и
- Надица Ивановић.

2. Решење доставити:  именованима, Основној школи '''Ђура Јакшић''  Плажане    и
архиви Скупштине општине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-49/2013-01   од 22.02.2013.године.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Милошевић  Владан, дипл.екон.,с.р.
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На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени
гласник Републике Србије'', број  72/2009), члана 32. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Србије'', број 129/07), и члана 13. Статута Општине
Деспотовац, ('''Службени гласник Општине Деспотовац'', број 4/2008), Скупштина општине
Деспотовац на седници одржаној 22.02.  2013.  године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

1. Именују се чланови Школског одбора Основне школе ''Ђура Јакшић''  Плажане,
представници локалне самоуправе  и то:

- Раде Глишић,
- Зоран Милутиновић и
- Анреас Сталетић.

2. Решење објавити у ''Службеном гласнику Општине Деспотовац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број:  02-49-1/2013-01   од 22.02.2013.године.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Милошевић  Владан, дипл.екон.,с.р.

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени
гласник Републике Србије'', број  72/2009), члана 32. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Србије'', број 129/07), и члана 13. Статута Општине
Деспотовац, (''Службени гласник Општине Деспотовац'', број 4/2008), Скупштина општине
Деспотовац на седници одржаној 22.02.  2013.  године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

1. Разрешавају  се чланови Школског одбора Основне школе ''Стеван Немања''
Стењевац, представници локалне самоуправе  и то:

- Миодраг Марковић из Стењевца
- Ненад Добросављевић  из Стењевца
- Младен Петровић из Стрмостена

2. Разрешава се члан Школског одбора Основне школе ''Стеван Немања'' Стењевац, из
реда запослених и то:

- Ненад Стојадиновић.

3. Решење доставити:  именованима, Основној  школи  ''Стеван  Немања''  Стењевац и
архиви Скупштине општине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број:   02-50/2013-01   од 22.02.2013.године.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Милошевић Владан, дипл.екон.,с.р.
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На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени
гласник Републике Србије'', број  72/2009), члана 32. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Србије'', број 129/07), и члана 13. Статута Општине
Деспотовац, (''Службени гласник Општине Деспотовац'', број 4/2008), Скупштина општине
Деспотовац на седници одржаној 22.02.  2013.  године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

1. Именују  се чланови Школског одбора Основне школе ''Стеван Немања''    Стењевац,
представници локалне самоуправе  и то:

- Драгиша Ђорђевић,
- Радосав Стевановић,
- Даница Вучковић.

2. Именује  се члан  Школског одбора Основне школе ''Стеван Немања''    Стењевац, из
реда запослених   и то:

- Марјановић  Срђан, из реда запослених, за члана.

3. Решење објавити у ''Службеном гласнику Општине Деспотовац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број:   02-50-1/2013-01   од 22.02.2013.године.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Милошевић Владан, дипл.екон.,с.р.

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени
гласник Републике Србије'', број  72/2009), члана 32. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Србије'', број 129/07), и члана 13. Статута Општине
Деспотовац, ('''Службени гласник Општине Деспотовац'', број 4/2008), Скупштина општине
Деспотовац на седници одржаној 22.02.  2013.  године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

1. Разрешавају се чланови Школског одбора   Техничке школе  Деспотовац,
представници локалне самоуправе   и то:

- Ивана Јевтић
- Томислав Антић
- Дејан Томић

2. Решење доставити:  именованима, Техничкој школи Деспотовац   и  архиви
Скупштине општине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број:   02-51/2013-01   од 22.02.2013.године.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Милошевић Владан, дипл.екон.,с.р.
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На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени
гласник Републике Србије'', број  72/2009), члана 32. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Србије'', број 129/07), и члана 13. Статута Општине
Деспотовац, ('''Службени гласник Општине Деспотовац'', број 4/2008), Скупштина општине
Деспотовац на седници одржаној 22.02.  2013.  године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

1. Именују се чланови Школског одбора   Техничке школе  Деспотовац, представници
локалне самоуправе   и то:

- Игор Ристић,
- Весна Вукчевић и
- Драгутин Деспотовић.

2. Решење објавити у ''Службеном гласнику Општине Деспотовац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број:   02-51-1/2013-01   од 22.02.2013.године.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Милошевић Владан, дипл.екон.,с.р.

На основу члана  52.  Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број
72/09, 81/09 и 24/11),  члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије'', број 129/07)   и члана 13. Статута Општине Деспотовац (''Службени гласник Општине
Деспотовац'', број 4/08), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној  22.02.  2013.
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

1. Разрешавају се чланови Комисије за планове Општине Деспотовац и то:

- Илић Новица, дипл.инж.грађевинарства, председник
- Алимпијевић Малиша, дипл.инж.електротехнике,  члан
- Добросављевић Љубиша, дипл.инж. машинства,  члан
- Стојадиновић Игор, дипл.инж. грађевинарства,  члан
- Петровић Дарко дипл. инж.арх., члан
- Стојановић Ружица, дипл.инж.саоб.  члан.

2. Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Деспотовац'''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број:  02-52/13-01 од   22.02.2013.године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Милошевић  Владан, дипл.екон.,с.р.
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На основу члана  52.  Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број
72/09, 81/09 и 24/11),  члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије'', број 129/07)   и члана 13. Статута Општине Деспотовац (''Службени гласник Општине
Деспотовац'', број 4/08), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној   22.02.  2013.
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

1. Образује    се Комисија за планове Општине Деспотовац.
2. Комисија се образује ради пружања стручне помоћи за обављање послова у поступку

израде просторног плана Општине, израде и спровођења урбанистичких планова, као и давања
стручног мишљења о идејним пројектима по захтеву Општинске управе и обављање других
послова из ове области у складу са позитивним правним прописима.

3. Комисија има председника и осам чланова, чији мандат траје четири године.
Председник и чланови Комисије именују се из реда стручњака за област просторног
планирања и урбанизма и других области које су од значаја за обављање стручних послова у
области планирања, уређења простора и изградњи са одговарајућом лиценцом, у складу са
Законом о планирању и изградњи. Комисија ради у седницама  и одлучује када је на седници
присутна већина чланова, а одлуке доноси већином присутних.

4. У Комисију се именују:
- Ивановић Бојан, дипл. инж. електротехнике, за председника
- Стојадиновић Игор, дипл.инж. грађевинарства, за члана
- Радовановић Слободан, дипл.инж. машинства, за члана
- Живковић Предраг, дипл. грађ. инж. , за члана
- Стојановић Ружица, дипл.  инж. саобраћаја, за члана
- Вуксановић Марко, дипл. инж. архитектуре, за члана
- Поповић Мирослав, дипл. инжењер архитектуре, представник Министарства

грађевинарства  и урбанизма  Београд,
- Јовановић-Милошевић Весна, дипл. инжењер  архитектуре, представник

Министарства грађевинарства и урбанизма  Београд  и
- Шљиванчанин М. Душан, дипл. просторни планер, представник Министарства

природних ресурса, рударства и просторног планирања  Београд.

5. Административно техничке и друге послове за потребе Комисије обавља  Одељење
за имовинско-правне, стамбено комуналне послове, урбанизам и грађевинарство  Општинске
управе Деспотовац.

6. Ово решење доставити: именованима, Урбанистичкој служби Општинске управе
Деспотовац  и архиви Скупштине општине Деспотовац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број:  02-52-1/13-01 од  22.02.2013.године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Милошевић  Владан, дипл.екон.,с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број
129/07), члана 13. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'',
број 4/2008) и чланова  7.  и 8. Одлуке о оснивању Фондације ''Сењски Рудник-екомузеј'', број
02-11/2010-01 од 21.01. 2010. године и Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању
Фондације ''Сењски Рудник-екомузеј'', број 02-85/2012-01 од 10.09. 2012. године, Скупштина
општине Деспотовац, на седници одржаној 22.02.  2013.   године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I   Разрешава  се  Управни  одбор   Фондације ''Сењски Рудник – екомузеј''   и то:

1. Златко Драгосављевић  из Ресавице, ЈМБГ 0808967723727,  председник
2. Дарко Петровић  из Деспотовца, ЈМБГ 1505977723718,  члан
3. Гордана Милошевић из Стрмостена, ЈМБГ 2109971728719,  члан
4. Марина Милосављевић  из Плажана, ЈМБГ 2603985727213,  члан
5. Милош Миладиновић из Деспотовца, ЈМБГ 0910955723712,  члан.

II Решење доставити:  именованима   и архиви Скупштине општине Деспотовац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број:   02-53/2013-01 од  22.02.2013.године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Милошевић  Владан, дипл.екон.,с.р.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број
129/07), члана 13. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'',
број 4/2008) и чланова  7.  и 8. Одлуке о оснивању Фондације ''Сењски Рудник-екомузеј'', број
02-11/2010-01 од 21.01. 2010. године и Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању
Фондације ''Сењски Рудник-екомузеј'', број 02-85/2012-01 од 10.09. 2012. године, Скупштина
општине Деспотовац, на седници одржаној 22.02.  2013.   године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I   Именује  се  Управни  одбор   Фондације ''Сењски Рудник – екомузеј''   и то:
- Градимир Малешевић из Деспотовца, за председника
- Марко Вуковић из Ресавице, за члана
- Слободан Стојановић из Миливе, за члана
- Марко Станисављевић из Деспотовца, за члана
- Влатка Миленковић из Јеловца, за члана.

II Решење објавити у ''Службеном гласнику Општине Деспотовац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број:   02-53-1/2013-01 од  22.02.2013.године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Милошевић  Владан, дипл.екон.,с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број
129/07), члана 13. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'',
број 4/2008) и чланова  7.  и  9. Одлуке о оснивању Фондације ''Сењски Рудник-екомузеј'', број
02-11/2010-01 од 21.01. 2010. године, Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној
22.02.  2013.   године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I  Разрешава  се  Надзорни  одбор Фондације ''Сењски Рудник – екомузеј''   и то:

1. Марисав Кочић из Деспотовца,  дипл. економиста,  председник
2. Предраг Милић из Војника,  дипл. економиста,  члан
3. Драган Лукић из Сењског Рудника, рударски техничар,  члан.

II Решење доставити: именованима   и архиви Скупштине општине Деспотовац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-54/2013-01 од  22.02.2013.године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Милошевић  Владан, дипл.екон.,с.р.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број
129/07), члана 13. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'',
број 4/2008) и чланова  7.  и  9. Одлуке о оснивању Фондације ''Сењски Рудник-екомузеј'', број
02-11/2010-01 од 21.01. 2010. године и Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању
Фондације ''Сењски Рудник-екомузеј'', број 02-85/2012-01 од 10.09. 2012. године, Скупштина
општине Деспотовац, на седници одржаној 22.02.  2013.   године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I   Именује  се   Надзорни одбор   Фондације ''Сењски Рудник – екомузеј''   и то:
- Миленко Николић, за председника
- Бане Дамљановић, за члана
- Шћепо Ћеловић, за члана

II Решење објавити у ''Службеном гласнику Општине Деспотовац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број:   02-54-1/2013-01 од  22.02.2013.године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Милошевић  Владан, дипл.екон.,с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број
129/07), члана 13. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'',
број 4/08) и члана 15. Одлуке о наградама и признањима општине Деспотовац, Скупштина
општине Деспотовац на седници одржаној  22.02. 2013.  године,  донела је

Р Е Ш Е Њ Е

1. Разрешава се  Комисија за доделу награда и признања Скупштине општине
Деспотовац.

2. Разрешавају  се:

- проф.др. Братислав Трифуновић,  председник
- Малиша Алимпијевић,  заменик председника
- мр Радивоје Милановић,  члан
- Гордана Милошевић, члан
- др Драган Богдановић, члан
- Љубиша Добросављевић, члан
- Момчило Вуксановић, члан.

3. Решење доставити именованима и архиви Скупштине општине Деспотовац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број:  06-8-3/2013-01  од   22.02.2013.године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Милошевић  Владан, дипл.екон.,с.р.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број
129/07), члана 13. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'',
број 4/08) и члана 15. Одлуке о наградама и признањима општине Деспотовац, Скупштина
општине Деспотовац на седници одржаној  22.02. 2013.  године,  донела је

Р Е Ш Е Њ Е

1. Образује се  Комисија за доделу награда и признања Скупштине општине
Деспотовац.

2.  У Комисију се именују:

- Владан Милошевић, за председника
- Дејан Ненадовић, за заменика председника
- Момчило Вуксановић, за члана
- Драган Обрадовић, за члана
- Цакан Вулета, за члана
- Срђан Милановић, за члана.
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3. Задатак Комисије је да у складу са Одлуком и Правилником утврђује предлоге за
доделу награда и признања.

4. Решење доставити именованима и архиви Скупштине општине Деспотовац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број:  06-8-4/2013-01  од   22.02.2013.године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Милошевић  Владан, дипл.екон.,с.р.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број
129/07), члана 13. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник Општине Деспотовац'',
број 4/2008),  40. Пословника о раду Скупштине општине Деспотовац (''Службени гласник
Општине Деспотовац''број 4/2008) и предлога за разрешење председника Комисије за избор,
именовања и административне послове 18 одборника Скупштине општине Деспотовац,
Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 22.02.  2013.   године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I Разрешава се дужности председника Комисије  за избор, именовања и
административне послове Скупштине општине Деспотовац и то:

- Др  сци. мед. Братислав Трифуновић.

II Решење објавити у ''Службеном гласнику Општине Деспотовац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број:  02-56/2013-01 од  22.02.2013.године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Милошевић  Владан, дипл.екон.,с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број
129/07), члана 13. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник Општине Деспотовац'',
број 4/2008) и  члана   35. став 2. Пословника о раду Скупштине општине Деспотовац
(''Службени гласник Општине Деспотовац'' број 4/2008),  Скупштина општине Деспотовац, на
седници одржаној 22.02.  2013.   године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I Именује се за  председника Комисије  за избор, именовања и административне
послове Скупштине општине Деспотовац и то:

- Др Јелена Миладиновић из Деспотовца.

II Решење објавити у ''Службеном гласнику Општине Деспотовац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број:  02-56-1/2013-01 од  22.02.2013.године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Милошевић  Владан, дипл.екон.,с.р.

На основу члана  32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број
129/07)  и члана  13. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник Општине Деспотовац'',
број 4/08), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној  22.02.  2013. године, донела
је

Р Е Ш Е Њ Е

1. Даје се сагласност на Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији
послова и систематизацији радних места Народне библиотеке ''Ресавска школа''
Деспотовац,коју је донео вршилац дужности директора,  број 39 од 13.02. 2013. године.

2. Решење објавити  у ''Службеном гласнику општине Деспотовац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-14/2013-01 од  22.02.2013.године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Милошевић  Владан, дипл.екон.,с.р.
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На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број
129/07), члана 64. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/10 .... и
93/2012) и члана 30. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'',
број 4/08), председник општине Деспотовац, доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПОДРАЧУНУ ЗА САВЕТ ЗА БОРБУ ПРОТИВ

НАРКОМАНИЈЕ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ

1. У Одлуци о подрачуну за потребе реализације активности Савета за борбу против
наркоманије општине Деспотовац, број 400-136/09-03 од 19.06. 2009. године, тачка 3. Одлуке
мења се и гласи:

''Новчаним средствима на подрачуну располагаће Дејан Ненадовић, председник
општине и Никола Николић, заменик председника општине''.

Наведена лица имају депоновани потпис за рачун извршења Буџета општине.

2. Ступањем на снагу ове Одлуке престаје депоновани потпис Љубише Добросављевић.

3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Деспотовац''.

Број: 400-50/2013-03 од 12.02.2013.године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ,

Ненадовић Дејан, дипл.социолог.,с.р.
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С А Д Р Ж А Ј:

1. Одлука о потврђивању мандата одборника 1
2. Предлог одлуке  о промени оснивачког акта Комунално стамбеног предузећа

''Стан'' ЈП Деспотовац. 2

3. Одлука о промени оснивачког акта  ЈП за заштиту природе, развој туризма и
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5. Одлука о промени оснивачког акта  ''Топлик-Деспотовац''  Јавно  предузеће  за
изградњу система водоснабдевања Деспотовац. 44

6. Одлука о стављању ван снаге Одлуке о организацији Општинске управе
Деспотовац, број: 02-126/2012-01 од 13.12. 2012. године. 56

7. Одлука о избору  два члана Општинског већа Општине Деспотовац. 57
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