2020.
ГОДИНА XV

БРОЈ 2

Цена овог броја је 200,00 динара.

ДЕСПОТОВАЦ 24.01.2020. године
Годишња претплата је 1.500,00 динара

На основу члана 32 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број
129/07, 83/14-др.закон, 101-16-др.закон и 47/18)13. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС“, бр. 25/2019), члана 14. ст. 1 Закона о јавном здрављу („Сл.гласник
РС“, бр.15/2016) и члана 25 Статута општине Деспотовац („Службени гласник општине
Деспотовац“ бр. 4/2019) Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној дана
24.01.2020. године, је донела
ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА ОБЕЗБЕЂЕЊА КАДРОВСКИХ УСЛОВА ЗА БОЉУ
ДОСТУПНОСТ У КОРИШЋЕЊУ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
ЗА 2020. ГОДИНУ
Члан 1.
ДОНОСИ СЕ Програм обезбеђења кадровских услова за бољу доступност у
коришћењу примарне здравствене заштите на територији општине Деспотовац за 2020.
годину (у даљем тексту: Програм), по коме се из буџета Општине Деспотовац за 2020.
годину додељују средства за финансирање програма из области здравствене заштите.
Програм је одшампан уз ову Одлуку и чини њен саставни део.
Члан 2.
Средства за реализацију Програма планирана су у Буџету општине Деспотовац за
2020. годину, на разделу 4 – Општинска управа, програм 12 – здравствена заштита,
програмске активности 0003 – спровођење активности из области друштвене бриге за јавно
здравље, функција 740 – услуге јавног здравства, на позицији 122, економске
класификације 424 – специјализоване услуге, извора финансирања 01, у износу од
18.000.000,00 динара.
Члан 3.
Одређује се Дом здравља ''Деспотовац'' из Деспотовца за реализатора Програма и
извршиоца мера.
Дом здравља ''Деспотовац'' ће ангажовати лица одгововарајуће струке и броја по
мерама из Програма на целокупни период реализације Програма. Ангажована лица по
Програму не могу бити у радном односу на неодређено време.
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Члан 4.
Програм ће се реализовати у 2020. години, а тачан период реализације биће одређен
уговором који ће се закључити између реализатора Програма и Општине Деспотовац (у
даљем тексту: Уговор) у складу са Одлуком о буџету општине Деспотовац за 2020. годину.
Члан 5.
Међусобна права и обавезе из Програма регулисаће се Уговором.
Уговор у име Општине Деспотовац закључује Председник општине Деспотовац.
Реализатор Програма је обавезан да доставља месечни извештај о реализацији
Програма Одељењу за привреду, јавне делатности, финансије и буџетске фондове
Општинске управе општине Деспотовац.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном гласнику општине
Деспотовац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 50-3/2020-01 од 24.01.2020. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Златко Марјановић с.р.

ПРОГРАМ
ОБЕЗБЕЂЕЊА КАДРОВСКИХ УСЛОВА ЗА БОЉУ ДОСТУПНОСТ У
КОРИШЋЕЊУ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
ЗА 2020. ГОДИНУ
I УВОД
На подручју општине Деспотовац здравствену заштиту становништву, на примарном
нивоу, пружа Дом здравља „Деспотовац“ са стационаром ( у даљем тексту: Дом здравља),
установа која пружа услуге здравствене заштите за 23.191 становника општине Деспотовац
на 623 km2. Према попису из 2011. године у општини Деспотовац живи 3.630 малолетних
особа и око 19.500 одраслих особа. Просечна густина насељености износи 37 по km2 .
Дом здравља врши здравствену делатност у седишту општине, у 7 амбуланати: у
Великом Поповићу, Плажану, Ломници, Стењевцу, Водни, Сењском рудник, Равној Реци и
здравственој станици Ресавица, у којима је током 2019. године извршено 189.658 прегледа.
У Служби зa здравствeну зaштиту oдрaслoг стaнoвништвa са медицином рада и кућним
лечењем, одељењу опште праксе током 2019. године извршено је 139.116 услуга, 81.863
пергледа, а просечан број прегледа пацијената по дану лекара у одељењу 25.
Служба за специјалистичко-консултативну делатност из интерне медицине,
пнеумофтизиологије, психијатрије, оториноларингологије, офталмологије, физикaлне
мeдицине и рeхaбилитaциjе са стaциoнaром, одељење стационара током 2019. године имало је
334 пацијента и 13.771 извршених услуга.

У Дому здравља, на дан 31.12.2019. године је запослено 159 лица на неодређено
време, од чега је лекара специјалиста 24, лекара опште медицине 11, медицинских сестара
техничара 85. Током 2019. године 6 лекара са одељења опште медицине, запослених у Дому
2
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здравља, отпочело је специјалистичке студије, односно на крају 2019. године број лекара на
одељењу опште медицине износи 5. Са бројем лекара на одељењу опште праксе број
прегледа по дану лекара у 2020. године, са претпостављеним истим бројем прегледа као у
2019. години, износи ће око 71 .
У 25 насеља општине Деспотовац не постоји амбуланта нити здравствена станица, а
у на подручју општине Деспотовац не постоји организовани превоз путника, па је
становништву из насеља где не постоји амбуланта знатно тежа посета Дому здравља или
најближој амбуланти, поготово што се ради о, углавном, становништву старијег доба.
Имајући у виду да већи број пацијента из сеоских насеља живи само или у домаћинствима
са претежно старијим особама, због чега нису у могућности да сами себи организују превоз
до прве амбуланте односно Дома здравља тиме се доводи у питање доступност, односно
делотворност здравствене заштите према свим становницима општине Деспотовац.
Правилником о ближим условима за обављање здравствене делатности у
здравственим установама и другим облицима здравствене службе („Службени гласник РС“
број 43/2006, 112/2009, 50/2010, 79/2011, 10/2012 - други пропис, 119/2012 - други пропис,
22/2013 и 16/2018) у члану 4 одређено је да домови здравља у општинама са густином
насељености 26 до 40 становника на квадратни километар имају једног доктора медицине или
доктора медицине специјалисту и једну медицинску сестру - техничара на 1.400 одраслих
становника, а на десет оваквих тимова још једну медицинску сестру – техничара.
II ПРАВНИ ОСНОВ
Чланом 2 Законом о здравственој заштити („Службени гласник РС“ бр. 25/19) (у
даљем тексту: Закон) Здравствена заштита одређена је као организована и свеобухватна
делатност друштва са основним циљем да се оствари највиши могући ниво очувања
здравља грађана и породице и обухвата спровођење мера и активности за очување и
унапређење здравља грађана, спречавање, сузбијање и рано откривање болести, повреда и
других поремећаја здравља и благовремено, делотворно и ефикасно лечење здравствену
негу и рехабилитацију, a члановима 4 и 8 Закона локална самоуправа одређена је као
учесник у здравственој заштити у Републици Србији, и да се друштвена брига за здравље
становништва остварује се, између осталих нивоа, и на нивоу јединице локалне самоуправе.
Чланом 13 Закона предвиђено је да друштвена брига за здравље на нивоу јединице
локалне самоуправе обухвата мере за обезбеђивање и спровођење здравствене заштите од
интереса за грађане, које се спроводе на територији јединице локалне самоуправе, и да
друштвена брига за здравље на нивоу јединице локалне самоуправе може да обухвати мере
за обезбеђивање и спровођење здравствене заштите од интереса за грађане на територији
јединице локалне самоуправе, којима се стварају услови за бољу доступност и
приступачност у коришћењу здравствене заштите на њеној територији у здравственим
установама у јавној својини, а који су виши од норматива, односно стандарда прописаних
овим законом и прописима донетим за спровођење овог закона у погледу простора, опреме,
кадра, лекова и медицинских средстава, који се не обезбеђују под условима прописаним
законом којим се уређује здравствено осигурање, као и друга неопходна средства за рад
здравствене установе којима се постиже виши стандард у обезбеђивању здравствене
заштите. Такође, одређено је да јединица локалне самоуправе обезбеђује средства за
остваривање друштвене бриге за здравље у буџету јединице локалне самоуправе, у складу
са законом.
Законом је предвиђено да оснивач домова здравља буде Република Србија, те се
очекује пренос оснивачких права са Општине Деспотовац на Републику Србију.
Досадашњи правни оквир рада Дома здравља Деспотовац значи могућност финансирање
здравствене заштите од стране средстава РФЗО, средстава Општине Деспотовац, као
оснивача, и сопствених средстава. Преносом оснивачких права на Републику, Општина ће
имати могућност да финансира програме и мере за обезбеђивање и спровођење здравствене
заштите од интереса за грађане.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 2
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С'обзиром на наведено локална самоуправа може, у оквиру друштвене бриге за
здравље на ниво локалне самоуправе и у оквиру буџетских средства, да одреди и спроведе
мере за обезбеђивање и спровођење здравствене заштите од интереса за грађане у погледу
кадра, којима се стварају услови за бољу доступност и приступачност у коришћењу
здравствене заштите на њеној територији у здравственим установама у јавној својини, а
који су виши од норматива. Потребни услови за обављање здравствене делатности, односно
нормативи одређени су Правилником о ближим условима за обављање здравствене
делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе („Службени
гласник РС“ број 43/2006, 112/2009, 50/2010, 79/2011, 10/2012 - други пропис, 119/2012 други пропис, 22/2013 и 16/2018).
III НАЧЕЛА ПРОГРАМА
Начела Програма обезбеђења кадровских услова за бољу доступност и
приступачност у коришћењу примарне здравствене заштите на теиторији општине
Деспотовац у 2020. години ( у даем тексту : Програм) јесу начела која су одређена Законом:
начело поштовања људских права и вредности у здравственој заштити, начело правичности
здравствене заштите, начело свеобухватности здравствене заштите, начело приступачности
здравствене заштите и начело континуираности здравствене заштите.
IV КАДРОВСКА ОБЕЗБЕЂЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ДЕСПОТОВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ
Кадровска обезбеђеност се одређује анализом броја запослених лица у дому здравља
и потреба становништва на територији за коју је основана установа.
Кадровска структура на дан 31.12.2019. године у Дому здравља је следећа: укупан
број лекара је 31, медицинских сестара техничара (са вишом и средњом стручном спремом)
85, у служби опште медицине ради 5 лекара, у служби опште медицине број медицинских
сестара техничара је 24.
V ЦИЉ ПРОГРАМА
Циљ програма јесте унапређење здравствене заштите становништва општине
Деспотовац и повећање доступности услуга здравствене заштите грађанима општине
Деспотовац.
Имајући у виду број извршених број прегледа и услуга које су у току 2019. године
извршили лекари и медиинске сестре-техничати Дома здравља, одељења опште праксе и
одељења стационара и број лекара који су отишли на специјализацију са одељења опште
праксе то је неопходно мерама надокандити број лекара у том одељењу како би се задржао
ниво до сада остварене здравствене заштите, с'обзиром да степен здравствене заштите
зависи и од могућности лекара да, у условима којима ради-време прегледа по једном
пацијенту, по правиллима струке изврши преглед пацијента. Такође, ангажовањем лекара и
медицинксих сестара техничара преко задатих норматива створиће се бољи услове за рад
лекара, а самим тим и виши степен здравствене заштите.
Ангажовањем лекара који, тренутно, недостају као и лекара преко задатих
норматива и медициниских сестара техничара који ће преветивне прегледе вршити у Дому
здравља, амбулантама и медицинксим пунктовима омогућава се, углавном сеоском
становништву, чешћи превентивни прегледи и стално вршење услуга здравствене заштите.
Прилог овоме јесте податак да око 18.000 грађана општине Деспотовац живи у сеоским
насељима, у којима не постоји организован јавни превоз путника па самим тиме и не одлазе
на редовне прегледе у најближу амбуланту, односно Дом здравља. Ангажовањем лекара и
медицинских сестара техничара ставрају се услови да сви грађани општине Деспотовац, без
обзира на место пребивалишта, имају подједнак приступ здравственој заштити.
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С’обзиром да је РФЗО у обавези да финансира лекаре које би требало да замене
лекаре на спецјализацији то би број ангажованих лекара предвиђен мерама, од момента
финансирања од стране РФЗО значио унапређење кадровских услова за обезбеђивање и
спровођење здравствене заштите на територији општине Деспотовац.
Како су удружења грађана у сеоским насељима помогла опремање прострија у
којима се могу вршити превентивни прегледи пацијената, то је потребно да се број лекара и
медицинских сестара повећа изнад норматива. Такође, потребно је и ангажовање одређеног
броја спремачица које би одржавале места у сеоским срединама где би се вршили прегледи,
и возачи који би, возилима Дома здравља вршили превоз лекара, медицинских сестара –
техничара и спремачица у села где би се вршили превентивни прегледи. Имајући у види
број ангажованих лица, потребно је ангажовање додатних стручних лица економске и
правне струке за послове координације и организације послова рада свих лица ангажованих
на основу мера из овог Програма.
VI МЕРЕ
Мере којима се стварају услови за бољу доступност и приступачност у коришћењу
здравствене заштите на територији Општине Деспотовац у здравственим установама у
јавној својини у погледу кадра јесу:
- ангажовање 9 лекара, доктора медицине у Дому здравља;
- ангажовање 22 медицинске сестаре- техничара у Дому здравља;
- ангажовање 4 спремачице у Дому здравља;
- ангажовање 6 возача у Дому здравља;
- ангажовање 2 стручна лица економске струке за координацију и вођење Програма
у Дому здравља;
- ангажовање 1 стручног лица правне струке на пословима организације и праћење
у Дому здравља и
- ангажовање 2 лица за послове помагања у организационим пословима и
административну помоћ у Дому здравља.
Финансирање ангажованих лица биће из средстава буџета општине Деспотовац по
елемтима датим у табели:
Р.бр.
1
2
3
4
5
6
7

Опис-ставка
буџетске линије
Дипл.економиста
Дипл.правник
Стручна лица – администр.
Доктор медицине
Медицинска сестра - техничар
Спремачица
Возач
УКУПНО

Бр.
извршилаца
2
1
2
9
22
4
6

Јед.
мере
сат
сат
сат
сат
сат
сат
сат

Број сати
176
176
176
176
176
176
176

Бруто цена
по јединици
481,25
481,25
285,38
494,52
285,38
253,02
275,22

Износ - РСД
169.400,00
84.700,00
100.453,76
783.319,68
1.104.991,36
178.126,08
290.632,32
2.711.623,20

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 50-3/2020-01 од 24.01.2020. године
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На основу чланова 2, 5 и 9 Закона о комуналним делатностима (''Службени гласник
РС'', број 88/11, 104/16 и 95/18), члана 46 Закона о ветеринарству (''Службени гласник РС'',
број 91/05, 30/10, 93/12 и 17/19-др.закон), члана 32 Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18) и члана 25
Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'', број 4/19),
Скупштина општине Деспотовац на седници одржаној 24.01.2020 године донела је
ОДЛУКУ
О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ
I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се начин обављања комуналне делатности зоохигијене.
Члан 2.
Обављање комуналне делатности зоохигијене поверава се КСП ''Стан'' ЈП
Деспотовац.
II – ПОСЛОВИ ЗООХИГИЈЕНЕ
Члан 3.
КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац, на основу поверених комуналних делатности
зоохигијене, обавља следеће послове:
- хватање и збрињавање изгубљених паса и мачака у прихватилиште за животиње;
- лишавање живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене
животиње и за животиње које не могу да се прилагоде условима смештаја, а њихово
пуштање на слободу представља опасност за људе, животиње и животну средину;
- контролу и смањење популације напуштених паса и мачака и
- нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина јавне намене до објекта за
сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла, на начин који не
представља ризик по људе, друге животиње или животну средину.
Члан 4.
КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац је дужно да послове из члана 3 ове Одлуке обавља у
складу са важећим прописима којима је регулисано њихово обављање.
III – ФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ
Члан 5.
Средства за отпочињање обављања комуналне делатности зоохигијене обезбеђују се
буџетом општине Деспотовац.
Обављање комуналне делатности зоохигијене финансира се из буџета општине
Деспотовац.
Члан 6.
Посебним уговором закљученим између Општине Деспотовац и КСП ''Стан'' ЈП
Деспотовац, ближе се утврђују међусобна права и обавезе и друга питања од значаја за
обављање делатности зоохигијене.
Овлашћује се председник општине Деспотовац да, у име и за рачун Општине
Деспотовац, закључи Уговор из става 1 овог члана.
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Члан 7.
Трошкове обављања послова из члана 3 ове Одлуке, а који се односе на животиње
чији су власници или држаоци познати, сносе власници или држаоци тих животиња.
IV – НАДЗОР И КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 8.
Надзор над применом ове Одлуке врши Општинска управа Деспотовац-Одељење за
привреду, јавне делатности, финансије и буџетске фондове.
Инспекцијски надзор над спровођењем ове Одлуке, у оквиру својих надлежности,
врши Општинска управа Деспотовац – Одељење за инспекцијске послове.
Новчане казне за непоступање по одредбама ове Одлуке утврђене су прописима и
скупштинским актима којима је регулисано обављање комуналне делатности.
V – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику
општине Деспотовац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
БРОЈ: 352-4/2020-01 од 24.01.2020. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Златко Марјановић с.р.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број
129/07, 83/14-други закон, 101/16-други закон и 47/18), члана 25. Статута општине
Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'', број 4/19) и закључка Скупштине
општине Деспотовац број 312-6/2019-01 од 18.03.2019. године, Скупштина општине
Деспотовац, на седници одржаној 24.01.2020. године, донела је
ОДЛУКУ
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ МИНИ ХИДРОЦЕНТРАЛЕ ''ПОЉАНЕ - КУЊАК'' НА РЕЦИ
КЛОЧАНИЦИ У ОПШТИНИ ДЕСПОТОВАЦ
Члан 1.
Ставља се ван снаге одлука о доношењу Плана детаљне регулације мини
хидроцентрале ''Пољане – Куњак'' на реци Клочаници у општини Деспотовац, број 35094/2014-01 од 15.06.2014. године (''Службени гласник општине Деспотовац'', број 3/2014).
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику
општине Деспотовац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 35-3/2020-01 од 24.01.2020. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Златко Марјановић с.р.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 2
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије'', број 129/07,83/14-други закон, 101/16-други закон и 47/18), и члана 45 став 2
Одлуке о промени Одлуке о оснивању Комунално стамбеног предузећа ''Стан'' ЈП
Деспотовац, (''Службени гласник општине Деспотовац'', број 11/16) Скупштина општине
Деспотовац, на седници одржаној 24.01.2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Годишњи Финансијски извештај КСП ''Стан'' ЈП
Деспотовац за 2018. годину, који је усвојио Надзорни одбор Одлуком број 1065-2 од
18.06.2019. године, са саставним обрасцима и документима наведеним у првом ставу
Одлуке.
2. Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Деспотовац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-13/2019-01 од 24.01.2020. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Златко Марјановић с.р.
На основу члана 32 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије'', број 129/07, 83/14-други закон, 101/16 – други закон и 47/18 ) и члана 42 став 3
Одлуке о промени Одлуке о оснивању Јавног предузећа за заштиту природе, развој туризма
и угоститељства ''Ресавска пећина'' Деспотовац (''Службени гласник Општине Деспотовац'',
број 11/16), Скупштина општине Деспотовац на седници одржаној 24.01.2020. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Финансијски извештај Јавног предузећа за заштиту
природе, развој туризма и угоститељства ''Ресавска пећина'' за 2018. годину, који је усвојио
Надзорни одбор на седници одржаној 28.06.2019. године, Одлуком број 01-688/2019.
2. Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Деспотовац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-3/2020-01 од 24.01.2020. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Златко Марјановић с.р.
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На основу члана 32 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије'', број 129/07, 83/14-други закон, 101/16 – други закон и 47/18) и члана 42 став 3
Одлуке о промени Одлуке о оснивању Јавног предузећа за заштиту природе, развој туризма
и угоститељства ''Ресавска пећина'' Деспотовац (''Службени гласник Општине Деспотовац'',
број 11/16), Скупштина општине Деспотовац на седници одржаној 24.01.2020. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку Надзорног одбора ЈП за заштиту природе,
развој туризма и угоститељство ''Ресавска пећина'' Деспотовац, о расподели добити за 2018.
годину, исказана Финансијским извештајем у износу од 32.000,00 динара, број 01-689/19 од
28.06.2019. године.
2. Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Деспотовац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 400-22/2020-01 од 24.01.2020. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Златко Марјановић с.р.
На основу члана 32 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије'', број 129/07, 83/14-други закон, 101/16 – други закон и 47/18), и члана 45 став 2
Одлуке о промени Одлуке о оснивању Комунално стамбеног предузећа ''Стан'' ЈП
Деспотовац, (''Службени гласник општине Деспотовац'', број 11/16) Скупштина општине
Деспотовац, на седници одржаној 24.01.2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку Надзорног одбора КСП ''Стан'' ЈП
Деспотовац о расподели добити за 2018. годину, исказану у Финансијском извештају у
износу од 2.775.000,00 динара, на покриће губитка из ранијих година, број 1065 -3 од
18.06.2019. године.
2. Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Деспотовац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 400-21/2020-01 од 24.01.2020. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Златко Марјановић с.р.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 2
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На основу члана 52 Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број
72/09, 81/09, 64/10-Одлука УС РС, 24/11, 121/12, 42/13- Одлука УС РС, 50/13 – Одлука УС
РС, 98/13 – Одлука УС РС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-други закон) и члана 32
Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', број 129/07, 83/14др.закон, 101/16-др. закон и 47/18), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној
24.01.2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ
1. РАЗРЕШАВА СЕ Дејан Петровић, дипломирани инжењер архитектуре из
Деспотовца дужности председника Комисије за планове општине Деспотовац, због
подношења оставке.
2. Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Деспотовац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-12/20-01 од 24.01.2020. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Златко Марјановић с.р.
На основу члана 52 Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број
72/09, 81/09, 64/10-Одлука УС РС, 24/11, 121/12, 42/13- Одлука УС РС, 50/13 – Одлука УС
РС, 98/13 – Одлука УС РС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-други закон) и члана 32
Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', број 129/07, 83/14др.закон, 101/16-др. закон и 47/18), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној
24.01.2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ
1. ИМЕНУЈУ СЕ у Комисију за планове општине Деспотовац, (у даљем тексту:
Комисија):
- Драган Алексић, дипломирани грађевински инжењер из Стрмостена за
председника Комисије;
- Владан Гавриловић, дипломирани инжењер електротехнике из Плажана за
заменика председника Комисије и
- Ружица Стојановић, дипломирани инжењер саобраћаја из Војника за члана
Комисије.
2. Мандат именованих лица у комисији за планове општине Деспотовац траје до
престанка мандата Комисије за планове општине Деспотовац, именоване решењем
Скупштине општине Деспотовац, број 02-83/17-01 од 15.06.2017. године.
3. Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Деспотовац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-13/20-01 од 24.01.2020. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Златко Марјановић с.р.
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САДРЖАЈ

1.

Одлука о доношењу Програма обезбеђења кадровских услова за бољу
доступност у коришћењу примарне здравствене заштите на територији
општине Деспотовац

1

2.

Одлука о начину обављања комуналне делатности зоохигијене

6

3.
4.
5.
6.
7.

Одлука о стављању ван снаге Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације
мини хидроцентрале "Пољане-Куњак" на реци Клочаници у општини
Деспотовац
Решење о давању сагласности на Годишњи Финансијски извештај КСП "Стан"
ЈП Деспотовац за 2018. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски извештај Јавног предузећа за
заштиту природе, развој туризма и угоститељства "Ресавска пећина"
Деспотовац за 2018. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора КСП "Стан" ЈП
Деспотовац о расподели добити за 2018. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа за
заштиту природе, развој туризма и угоститељства "Ресавска пећина"
Деспотовац, о расподели добити за 2018. годину
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Решење о разрешењу председника Комисије за планове општине Деспотовац
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9.

Решење о именовању Комисије за планове општине Деспотовац
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Скупштина општине Деспотовац
Уредник:
Дамјан Крстовић, дипл.правник
Секретар Скупштине општине Деспотовац
Издаје и штампа:
Општинска управа Деспотовац
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www.despotovac.rs
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