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       ГОДИНА  XIII    БРОЈ  3       ДЕСПОТОВАЦ  22.01.2018. 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 РС'', број 

129/07) и члана 13 Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'', 

број 4/2008 и 7/2015), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 19.01.2018. 

године, донела је 

 
О Д Л У К А 

О РАСПОДЕЛИ ВИШКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА  

ИЗ 2017. ГОДИНЕ 

 
Члан 1. 

 

 Вишак прихода и примања који ће бити исказан по Завршном рачуну Буџета 

општине Деспотовац за 2017. годину, у износу од 59.268.254 динара, а који се налази на 

жиро рачуну Буџета на дан 31.12.2017. године, преноси се у наредну годину и користиће се 

за следеће намене: 

 - Раздео 4 – Општинска управа, програм 11 – социјална и дечија заштита, програмска 

активност 0001 – једнократне помоћи и други облици помоћи, позиција 77, економске 

класификације 472 – социјалне помоћи угроженом становништву, извор финансирања 13, у 

износу од 5.842.500 динара, наменска средства Комесаријата за избеглице, са наменом 

помоћи за избегла и интерно расељена лица; 

 - Раздео 4 – Општинска управа, програм 11 – социјална и дечија заштита, програмска 

активност 0008 – подршка старим лицима и особама са инвалидитетом, позиција 81, 

економска класификација 472 – накнада за социјалну заштиту из Буџета, извор 

финансирања 13, у износу од 294.902 динара са наменом повраћаја неутрошених наменских 

средстава; 

 - Раздео 4 – Општинска управа, програм 3 – локални економски развој, програмска 

активност 0003 – подршка економском развоју и промоција предузетништва, позиција 61, 

економска класификација 451 – субвенције нефинансијским предузећима и организацијама, 

извор финансирања 13, у износу од 20.000.000 динара по захтеву Заставе Метала а.д. 

Ресавица, за намене финансирања текуће ликвидности и стварања неопходних услова за 

покретање производње. 

 - Раздео 4 – Општинска управа, програм 12 – здравствена заштита, програмска 

активност 0001 – функционисање установа примарне здравствене заштите, позиција 82, 

економска класификација 4641 – текуће дотације здравственим установама, извор 

финансирања 13, у износу од 10.000.000 динара, са наменом измиривања дугова Дома 

здравља; 
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 - Раздео 4 – Општинска управа, програм 2 – комунална делатност, програмска 

активност 0008 – управљање и снабдевање водом за пиће, позиција 57, економска 

класификација 511 – зграде и грађевински објекти, извор финансирања 13, у износу од 

2.000.000 динара, са наменом изградње водовода за манастир Манасију; 

 - Раздео 4 – Општинска управа, Глава 4.03 – Буџетски фонд за заштиту и унапређење 

животне средине, програм 6 – заштита животне средине, програмска активност 0004 – 

управљање отпадним водама, позиција 165, економска класификација 511 – зграде и 

грађевински објекти, извор финансирања 13, у износу од 4.000.000 динара, са наменом 

изградња канализације за манастир Манасију. 

 - Раздео 4 – Општинска управа, програм 2 – комуналне делатности, програмска 

активност 0001 – управљање и одржавање јавног осветљења, позиција 46, економска 

класификација 511 – зграде и грађевински објекти, извор финансирања 13, у износу од 

2.000.000 динара, са наменом изградње уличне расвете у манастиру Манасија. 

 - Раздео 4 – Општинска управа, програм 1 – урбанизам и просторно планирање, 

програмска активност 0003 – управљање грађевинским земљиштем, позиција 40, економска 

класификација 511 – зграде и грађевински објекти, извор финансирања 13, у износу од 

2.000.000 динара, са наменом изградње пешачке стазе према манастиру Манасије. 

 - Раздео 4 – Општинска управа, програм 7 – организација саобраћаја и саобраћајна 

инфраструктура, програмска активност 0002 – управљање и одржавање саобраћајном 

инфраструктуром, позиција 63, економска класификација 425 – текуће поправке и 

одржавање, извор финансирања 13, у износу од 8.000.000 динара, са наменом 

реконструкције улице Буковац – под страна, у износу од 5.000.000 динара и реконструкције 

дела улице ''Милоша Обилића'' у Деспотовцу, у износу од 3.000.000 динара и на позицији 

64, економске класификације 511 – зграде и грађевински објекти, извор финансирања 13, у 

износу од 3.000.000 динара, са наменом изградње мостова у Стрмостену и Миливи.  

 - Раздео 4 – Општинска управа, Глава 4.02 – буџетски фонд за развој пољопривреде, 

програм 5 – пољопривреда и рурални развој, програмска активности 0001 – подршка за 

спровођење пољопривредне политике у локалној заједници, позиција 155, економска 

класификација 451 – текуће субвенције за пољопривреду, извор финансирања 13, у износу 

од 2.130.852 динара, са наменом за субвенције пољопривредним газдинствима. 

 

Члан 2. 

 

 Одредбе ове Одлуке уградити у Одлуци о Завршном рачуну Буџета општине 

Деспотовац за 2017. годину. 

 

Члан 3. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику општине 

Деспотовац“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 400-15/2018-01 од 19.01.2018. године 

 

 

 

                    ПРЕДСЕДНИК 

         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

            др Златко Марјановић с.р. 
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На основу члана 32 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 

129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон) и члана 13 Статута општине Деспотовац 

(„Службени гласник општине Деспотовац“, број 4/2008 и 7/2015), Скупштина општине 

Деспотовац, на седници одржаној дана 19.01.2018. године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ СУБВЕНЦИОНИСАЊА КАМАТЕ НА КРЕДИТЕ 

НАМЕЊЕНЕ РАЗВОЈУ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА  

У ОПШТИНИ ДЕСПОТОВАЦ У 2018. ГОДИНИ 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком утврђују се услови и начин субвенционисања дела каматне стопе за 

кредите намењене развоју привредних субјеката на територији Општине Деспотовац, 

одобрених од стране пословних банака, у складу са овом Одлуком. 

 

Члан 2. 

Средства за субвенционисање дела каматне стопе за кредите намењене развоју 

привредних субјеката на територији општине Деспотовац обезбеђена су Одлуком о буџету 

општине Деспотовац за 2018.годину, Програм 3 – Локални економски развој, програмске 

активности 003 – подршка економском развоју и промоцији предузетништва, на економској 

класификацији 441 – у износу од  1.000.000,00 динара. 

 

Члан 3. 

Средства за субвенционисање дела каматне стопе за кредите намењене развоју 

привредних субјеката на територији општине Деспотовац намењена су за субвенционисање 

камате на краткорочне кредите за:  

1) набавку обртних средставa; 

2) трошкове набавке машина и опреме  ради осавремењивања процеса производње;  

3) инвестирање у нова савремена средства за рад и производњу у циљу развоја 

предузетништва и  

4) изградњу, реконструкцију и адаптацију пословног простора. 

 

Члан 4. 

Право на субвенционисања дела каматне стопе за кредите намењене развоју 

привредних субјеката на територији Општине Деспотовац, одобрених од стране пословних 

банака ( у даљем тексту: право на субвенционисање камате) имају привредни субјекти, 

који: 

1) су разврстани у складу са законом као микро, мала и средња правна лица и 

предузетници са седиштeм на територији општине Деспотовац; 

2) своју делатност искључиво обављају на територији општине Деспотовац и 

3) су измирили обавезе по основу јавних прихода буџета општине Деспотовац. 

 

Право на субвенционисање камате немају привредни субјекти који у тренутку 

подношења захтева Општини Деспотовац за субвенционисање камате остварили другу 

врсту помоћи, субвенције и сл. од стране органа или организације који се финансирају из 

буџета Републике Србије или Општине Деспотовац. 

 

Члан 5. 

Председник општине Деспотовац расписује Јавни позив за прикупљање понуда 

пословних банака за краткорочно кредитирање микро, малих и средњих привредних 

субјеката и предузетника уз учешће Општине Деспотовац у субвенционисању дела камате 

на кредите (у даљем тексту: јавни позив). 
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Јавни позив се објављује на званичној интернет страници општине Деспотовац и у 

једним дневним новинама које излазе на територији Републике Србије. 

На јавни позив се могу јавити пословне банке са седиштем у Републици Србији. 

Пријавом на јавни позив пословне банке потврђују да су сагласне са условима за 

субвенционисање дела каматне стопе за кредите намењене развоју привредних субјеката и 

предузетника на територији Општине Деспотовац одређеним овом Одлуком. 

Општина Деспотовац са пословном банком, која се пријави по јавном позиву, 

закључује уговор о краткорочном кредитирању микро, малих и средњих привредних 

субјеката и предузетника уз учешће Општине Деспотовац у субвенционисању дела камате 

на кредите по закљученим уговорима између пословне бакне и привредних субјеката 

 

Члан 6. 

Право на субвенционисање камате привредни субјекти остварују ако испуњавају 

услове одређене овом Одлуком и закључењем краткорочног уговора о кредиту намењеног 

развоју кредите подршке са пословном банком са којом је Општина Деспотовац закључила 

уговор о краткорочном кредитирању микро, малих и средњих привредних субјеката и 

предузетника уз учешће Општине Деспотовац у субвенционисању дела камате  

Привредни субјект може оставрити право на субвенционисање камате у висини од 

највише 10 индексна поена од укупне каматне стопе, а остатак каматне стопе пад на терет 

привредног субјекта. 

 Привредни субјект може оставрити право на субвенционисање камате у укупном 

износу од највише 200.000,00 динара у току године. 

Захтев за субвенционисање камате привредни субјекти подносе Општини 

Деспотовац најкасније до 1. децембра 2018. године. 

 

Члан 7. 

Ризик враћања кредита сноси пословна банка. 

 

Члан 8. 

 Услови исплате субвенције за одобрене краткорочне кредите уређују се уговором о 

субвенционисању дела каматне стопе који закључују Општина Деспотовац и пословне 

банке које се пријаве на јавни позив. 

 

Члан 9. 

Стручне и административне послове у вези примене ове Одлуке обављаће 

Општинска управа општине Деспотовац – Одељење за привреду, финансије, јавне 

делатности и буџетске фондове. 

 

Члан 10. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Деспотовац“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 400-16/2018-01 од 19.01.2018. године 

 

 

  ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   др Златко Марјановић с.р. 
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 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 4/2008 и 7/2015), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 19.01.2018. 

године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
 1. УСВАЈА СЕ Програм ''Унапређење здравствене заштите становништва општине 

Деспотовац'' Дома здравља Деспотовац, број 132 од 16.01.2018. године, коме се из Буџета 

општине Деспотовац за 2018. годину додељују средства за финансирање Програма из 

области здравствене заштите, (у даљем тексту: Програм). 

 

 2. Средства за реализацију програма планирана су у Буџету општине Деспотовац за 

2018. годину, на разделу 4 – Општинска управа, програм 12 – здравствена заштита, 

програмске активности 0003 – спровођење активности из области друштвене бриге за јавно 

здравље, на позицији 84, економске класификације 424 – специјализоване услуге, извора 

финансирања 01, у износу од 13.000.000 динара. 

 

 3. Одређује се Дом здравља ''Деспотовац'' Деспотовац за реализатора Програма. 

 

4. Међусобна права и обавезе и почетак реализације Програма регулисаће се 

уговором који ће се закључити  између реализатора Програма и Општине Деспотовац.  

 Уговор о међусобним правима и обавезама из става 1. ове тачке  у име Општине 

Деспотовац закључиће председник Општине.  

 Обавезује се  реализатор Програма  да доставља месечни  извештај  о реализацији  

Програма Одељењу за привреду, јавне делатности, финансије и буџетске фондове 

Општинске управе општине Деспотовац. 

 

 5. Саставни део ове Одлуке је Програм ''Унапређење здравствене заштите 

становништва општине Деспотовац'' , број: 132 од 16.01.2018. године. 

 

 6. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику 

општине Деспотовац''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 50-10/2018-01 од 19.01.2018. 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 129/2007, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон) и члана 13 Статута општине 

Деспотовац (Службени гласник општине Деспотовац'' број 4/2008 и 7/2015), Скупштина 

Општине  Деспотовац, на седници одржаној 19.01.2018  године, донела  је  

 
О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА ''ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ ЗА АКТИВНОСТИ ОДРЖАВАЊА ЗАШТИЋЕНИХ  

ПОДРУЧЈА У ОПШТИНИ ДЕСПОТОВАЦ''   

 

 1. Усваја се Програм ''Заштита и унапређење животне средине за активности 

одржавања  заштићених подручја у општини Деспотовац'', број: 02-31/2018 од 15.01.2018. 

године.    

 

 2. Програм ће се финансирати   у складу са Буџетом Општине Деспотовац  за 2018. 

годину, раздео 4 – Општинска управа, Глава 4.03 – Буџетски фонд за заштиту и унапређење 

животне средине,програм 6 – заштита животне средине, програмска активност 0003 – 

заштита природе,   позиција 163, економска класификација 424 – Специјализоване услуге, 

извор финансирања 01 у износу од 17.000.000 динара. 

 

 3. Међусобна права и обавезе регулисаће се уговором који ће се закључити  између 

реализатора Програма  ЈП за заштиту природе, развој туризма и угоститељство ''Ресавска 

пећина''   Деспотовац и Општине Деспотовац.  

 Уговор о међусобним правима и обавезама из става 1. ове тачке у име Општине 

Деспотовац закључиће председник Општине.  

 Обавезује се реализатор Програма да доставља месечни извештај о реализацији  

Програма ''Заштита и унапређење животне средине за активности одржавања заштићених 

подручја у општини Деспотовац'' Одељењу за имовинско правне, стамбено-комуналне 

послове, урбанизам и грађевинарство и заштиту животне средине и Одељењу за привреду, 

јавне делатности, финансије  и буџетске фондове Општинске управе Деспотовац.  

 

  4. Саставни део ове Одлуке је Програм ''Заштита  и унапређење  животне средине за 

активности одржавања заштићених подручја у општини Деспотовац'', број: 02-31/2018 од 

15.01.2018.  године.    

 

 5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику 

општине Деспотовац''.  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ  

Број:  501-6/2018-01  од  19.01.2018. године  
 

 

                                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,   

                          др Златко Марјановић с.р. 
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На основу члана 32 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,  број 

129/07, 83/14- др. закон и  101/2016 – др. закон) и члана 13 Статута општине Деспотовац 

(„Службени гласник општине Деспотовац“, број 4/2008 и 7/2015), Скупштина општине 

Деспотовац, на седници одржаној 19.01.2018. године, донела је 

 
ОДЛУКУ 

О СРЕДСТВИМА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА 

СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА И ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ 

ИНТЕРЕСА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА 

 

 

Члан 1. 

 

 Овом одлуком ближе се уређују критеријуми, услови, обим, начин, поступак доделе, 

као и начин и поступак враћања средстава за подстицање пројеката и програма или 

недостајућег дела средстава за финансирање пројеката и програма (у даљем тексту: пројекат) 

које реализују удружења, а који су од јавног интереса у општини Деспотовац. 

 

Члан 2. 

 

Висина укупних средстава за расподелу удружењима за подстицање пројеката 

опредељује се одлуком о буџету општине Деспотовац. 

Висина средстава која се додељују током године удружењу за подстицање пројеката 

може износити највише 250.000,00 динара, осим за пројекте који се финансирају по 

посебним програмима. 

 

Члан 3. 

 

 Под удружењем, у смислу ове одлуке, подразумева се добровољна и невладина 

недобитна организација заснована на слободи удруживања више физичких или правних лица, 

основана ради остваривања и унапређења одређеног заједничког или општег циља и интереса, 

који нису забрањени Уставом или законом, уписана у регистар надлежног органа у складу са 

законом. 

Конкурс, у смислу ове одлуке, јесте јавни конкурс за доделу средстава за подстицање 

пројекта и програма или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката и програма које 

реализују удружења, а који су од јавног интереса у општини Деспотовац. 

Учесник конкурса, у смислу ове одлуке, јесте удружење које се пријави на конкурс. 

Корисник средстава, у смислу ове одлуке, јесте учесник конкурса са којим се закључу 

уговор о додели средстава. 

 

Члан 4. 

 

Сва акта одређена овом одлуком, која доносе органи Општине Деспотовац или органи 

одређени овом одлуком, се објављују на званичној интернет страници Општине Деспотовац 

и на огласној табли Општинске управе општине Деспотовац. 

  

Члан 5. 

 

Услови за доделу средстава удружењима за подстицање пројеката су: 

1) да се удружење у надлежном регистру води као активно; 
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2) да удружење има седиште на територији општине Деспотовац  најмање годину дана 

пре расписивања конкурса и 

3) да се пројектне активности из пријављеног пројекта остварују на територији 

општине Деспотовац. 

Право на доделу средстава на конкурсу немају удружења која у протекле две године 

нису у задатом року поднели извештај о додељеним средствима по неком од кункурса 

органа који се финансирају из буџета Општине Деспотовац или које су додељена средства 

по конкурсима органа који се финансирају из буџета општине Деспотовац трошили 

ненаменски. 

 

Члан 6. 

 

 Избор пројеката који ће се финансирати средствима буџета Општине Деспотовац врши 

се применом следећих критеријума: 

1) референце пројекта: област у којој се реализује пројекат, дужина трајања пројекта, 

број лица која се укључује у пројекат, могућност развијања пројекта и његова одрживост; 

2) циљеви који се постижу: обим задовољавања јавног интерес и степен унапређења 

стања у области у којој се пројекат спроводи; 

3) суфинансирање пројекта из других извора: сопствених прихода, фондова Европске 

уније, поклона, донација, легата, кредита и друго, у случају недостајућег дела средстава за 

финансирање пројекта; 

 4) законитост и ефикасност коришћења средстава и одрживост ранијих пројекта: да ли 

су раније коришћена средства буџета Општине Деспотовац и ако јесу, да ли су испуњене 

раније уговорне обавезе. 

 

Члан 7. 

 

 Председник општине Деспотовац расписује конкурс. 

 Рок за подношење пријаве на конкурс не може бити краћи од 15 дана од дана 

објављивања конкурса. 

  Конкурс садржи: 

1) предмет конкурса; 

2) износ опредељених средстава за расподелу; 

3) потребну документацију која се подноси уз пријаву; 

4) критеријуме за оцењивање пријава; 

5) образац пријаве и друге потребне обрасце; 

6) начин и рок за подношење пријава и 

7) адресу достављања пријава. 

 

Члан 8. 

 

 Удружења подносе пријаву Општини Деспотовац, са назнаком назива комисије за 

спровођење конкурса, на обрасцу прописаним конкурсом. 

 Уз пријаву удружења достављају: 

1) пројекат, 

2) уверење (потврду, извод) да је удружење уписано у регистар надлежног органа; 

3) статут или оверен извод из статута удружења у коме је утврђено да се циљеви 

удружења остварују у области у којој се програм реализује; 

4) попуњен образац буџета пројекта и наративног дела буџета и 

5) другу документацију одрежену конкурсом. 
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 Пројекат нарочито садржи: област у којој се реализује, место на коме би се пројекат 

реализовао, време и дужину трајања програма, врсту и обим активности који би се вршили у 

току реализације програма и укупан број лица који је потребан за извођење програма. 

 

Члан 9. 

 

Председник општине Деспотовац решењем образује Комисију за спровођење 

поступка доделе средстава за подстицање пројеката и програма или недостајућег дела 

средстава за финансирање пројеката и програма које реализују удружења, а који су од јавног 

интереса у општини Деспотовац (у даљем тексту: комисија). 

Комисија има пет чланова, председника и четири члана. 

Стручне и административно техничке послове за потребе рада комисије обавља 

Општинска управа општине Деспотовац   

О раду комисије води се посебан записник који треба да садржи време и место 

одржавања састанка, присутност чланова комисије, дневни ред, пристигле пријаве на 

конкурс по редоследу пристизања, начин и резултат одлучивања и друге битне податке. 

 

Члан 10. 

 

Пријава на конкурс се подноси комисији на образцу који је саставни део конкурсне 

документације. 

Комисија разматра пристигле пријаве по основу конкурса и врши оцену сваког 

пројекта на основу вредновања критеријума утврђених у члану 6 ове одлуке. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. 

Оцењивање програма на основу критеријума, врши посебно сваки члан комисије, за 

сваки пројекат појединачно. 

Комисија је обавезна да за сваки пројекат који се разматра сачини писмено 

образложење у коме се наводе разлози за прихватање или неприхватање пројекта. 

О раду комисије води се посебан записник који треба да садржи време и место 

одржавања састанка, присутност чланова комисије, дневни ред, пристигле пријаве на 

конкурс по редоследу пристизања, начин и резултат одлучивања и друге битне податке. 

 

Члан 11. 

 

Комисија утврђује листу предлога пријављених програма, у року који не може бити 

дужи од 60 дана од дана истека рока за подношење. 

Листа из става 1 овог члана садржи: списак пројеката са предлогом пројектних 

активности за која се додељују средства и предлог износа средстава за подршку реализације 

пројеката.  

 Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену 

документацију у року од три радна дана од дана објављивања листе из става 1. овог члана. 

 На листу из из става 1. овог члана учесници конкурса имају право приговора у року 

од 8 дана од дана њеног објављивања. 

  Комисија разматра приговоре и утврђује коначну листу  у року од 15 дана од дана 

истека рока за доставу приговора. 

 Општинско веће општине Деспотовац доноси Одлуку о избору пројеката и  додели 

средстава у року од 30 дана од дана истека рока за подношење приговора, на основу 

Коначне листе из става 5. овог члана.  
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Члан 12. 

 

 Средства која се, у складу са овом Одлуком, одобре за реализацију пројеката јесу 

наменска средства и могу да се користе искључиво за реализацију конкретног програма и у 

складу са уговором који се закључује између општине Деспотовац и удружења. 

На основу Одлуке Општинског већа из члана 11 ове одлуке председник општине 

Деспотовац са изабраним подносиоцима програма закључује уговор о реализовању 

одобрених програма и програмских активности у року од 15 дана од дана објављавања 

Одлуке Општинског већа. 

Уговором се ближе одређују права, обавезе и одговорности уговорних страна, а 

нарочито: утврђен предмет пројекта и активности, рок у коме се пројекат реализује, обавезе 

уговорних страна и износ и начин преноса средстава. 

 

Члан 13. 

 

 Одељење за привреду, јавне делатности, финансије и буџетске фондове Општинске 

управе Општине Деспотовац прати реализацију пројекта и врши контролу његове реализације. 

 Корисник средстава је дужан да надлежној служби, у сваком моменту, омогући 

контролу реализације програма и увид у сву потребну документацију. 

 Ако се приликом контроле утврди ненаменско трошење средстава Општина Деспотовац 

може да раскине уговор и затражи повраћај пренетих средстава, а удружење је дужно да 

средства врати са законском каматом  и губи право на одобравање средстава у наредне две 

године. 

 

Члан 14. 

 

 Удружење је дужно да Одељењу за привреду, јавне делатности, финансије и буџетске 

фондове Општинске управе Општине Деспотовац подноси извештај о реализацији програма, у 

роковима утврђеним уговором, а обавезно најкасније у року од 31. јануара наредне године. 

 

Члан 15. 

 

 Oдредбе ове одлуке о одређивању органа надлежног за расписивање конкурса и о 

одређивању висине средстава сходно се примењују на конкурсе које расписује Општина 

Деспотовац на основу Закона о култури и подзаконксих аката који прате овај Закон. 

 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Правилник о средствима за подстицање 

програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која 

реализују удружења бр. 400-79/2017-03 од 07.03.2017. године. 

 

Члан 16. 

 

  Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Деспотовац“. 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 400-17/2018-01 од 19.01.2018. године 

 
    ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                              др Златко Марјановић с.р. 
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На основу чланова 44 Закона  о црквама и верским заједницама („Службени гласник 

РС“, број 36/06) и члана 32 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,  број 

129/07, 83/14- др. закон и  101/2016 – др. закон) Скупштина општине Деспотовац, на 

седници одржаној дана 19.01.2018. године, доноси  

 
ОДЛУКУ 

О КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА  

ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 

 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком ближе се одређују критеријуми, услови, обим, начин, поступак доделе 

и поступак враћања средстава црквама и верским заједницама за реализовање програма у 

циљу унапређивања верских слобода и остваривања општег добра и заједничког интереса 

на територији општине Деспотовац ( у даљем тексту: програм). 
 

Члан 2. 
 

Висина укупних средстава за расподелу црквама и верским заједницама за 

реализовање програма опредељује се одлуком о буџету општине Деспотовац. 
 

Члан 3. 
 

Средства из става 1. члана 2 Одлуке додељују се за реализацију програма у текућој 

години на основу Јавног конкурса и предвиђена су за: 

1) изградњу или обнову  цркава и верских објеката; 

2) адаптацију или реконструкцију  цркава и верских објеката; 

3) инвестиционо и текуће одржавање цркава и верских објеката и 

4) за реализацију догађаја битних за верску заједницу. 
 

Члан 4. 
 

Услови за доделу средстава црквама и верским заједницама за реализовање програма 

су: 

4) да подносилац пријаве на Јавни конкурс има статус цркве или верске заједнице у 

складу са чланом 10 став 1. и 2. Закона о црквама и верским заједницама; 

5) да подносиоца пријаве на Јавни конкурс има седиште на територији општине 

Деспотовац најмање последње две године и 

6) да се програм од јавног интереса реализује на територији општине Деспотовац. 

 

Право на доделу средстава на Јавном конкурсу немају цркве и верске заједнице које у 

протекле две године нису у задатом року поднели извештај о додељеним средствима по 

неком од кункурса органа који се финансирају из буџета Општине Деспотовац или које су 

додељена средства по конкурсима органа који се финансирају из буџета општине 

Деспотовац трошили ненаменски. 
 

Члан 5. 
 

Критеријуми за доделу средстава су: 

1) број корисника према којима је усмерен програм, 

2) значај програма, 

3) капацитет за реализацију програма и 

4) обезбеђеност средстава за финансирање из других извора; 
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Члан 6. 
 

Сва акта одређена овом одлуком, која доносе органи Општине Деспотовац или органи 

одређени овом одлуком, се објављују на званичној интернет страници општине Деспотовац 

и на огласној табли Општинске управе општине Деспотовац. 
  

Члан 7. 
 

Додела средстава из члана 2 ове одлуке врши се на основу Јавног конкурса ( у даљем 

тексту: конкурс) за годину у којој се конкурс расписује. 

Конкурс расписује председник општине Деспотовац и објављује се на званичној 

интернет страници Општине Деспотовац.  

Конкурс садржи: 

1) предмет конкурса; 

2) износ опредељених средстава; 

3) потребну документацију која се подноси уз пријаву; 

4) критеријуме за оцењивање пријава; 

5) рок за подношење пријава и 

6) адресу достављања пријава. 

Рок за подношење пријава на конкус не може бити краћи од 15 дана од дана 

објављивања конкурса. 
 

Члан 8. 
 

Председник општине Деспотовац решењем образује Комисију за спровођење поступка 

доделе средстава црквама и верским заједницама по конкурсу ( у даљем тексту: комисија). 

Комсија има три члана, председника и два члана. 
 

Члан 9. 
 

Пријава на конкурс се подноси комисији на образцу који је саставни део конкурсне 

документације. 

Комисија разматра пристигле пријаве по основу конкурса и врши оцену сваког 

програма на основу вредновања критеријума утврђених у члану 5 ове Одлуке. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. 

Оцењивање програма на основу критеријума из члана 5 ове Одлуке, врши посебно 

сваки члан комисије, за сваки програм појединачно. 

Комисија је обавезна да за сваки програм који се разматра сачини писмено 

образложење у коме се наводе разлози за прихватање или неприхватање програма. 

О раду комисије води се посебан записник који треба да садржи време и место 

одржавања састанка, присутност чланова комисије, дневни ред, пристигле пријаве на 

конкурс по редоследу пристизања, начин и резултат одлучивања и друге битне податке. 
 

Члан 10. 
 

Комисија утврђује Листу предлога пријављених програма за доделу средстава за 

реализовање програма, у року који не може бити дужи од 60 дана од дана истека рока за 

подношење пријава. 

Листа из става 1. овог члана садржи: списак програма са предлогом програмских 

активности за која се додељују средства и предлог износа средстава за подршку реализације 

програма. 

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију 

у року од три радна дана од дана објављивања листе из става 1. овог члана. 

На листу из става 1. овог члана учесници конкурса имају право приговора у року од 8 

дана од дана њеног објављивања. 
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Комисија разматра приговоре и утврђује Коначну листу  у року од 15 дана од дана 

истека рока за доставу приговора.  

Општинско веће општине Деспотовац доноси Одлуку о избору програма и додели 

средстава у року од 30 дана од дана истека рока за подношење приговора, на основу 

Коначне листе из става 5. овог члана и одлуке о буџету општине Деспотовац. 
 

Члан 11. 
 

На основу Одлуке Општинског већа из члана 10 ове одлуке председник општине 

Деспотовац са изабраним подносиоцима програма закључује уговор о реализовању 

одобрених програма и програмских активности у року од 15 дана од дана објављавања 

Одлуке Општинског већа. 

Уговором се ближе одређују права, обавезе и одговорности уговорних страна, а 

нарочито: утврђен предмет програма и програмских активности, рок у коме се програм 

реализује, конкретне обавезе уговорних страна и износ и преноса средстава. 
 

Члан 12. 
 

Цркве и верске заједнице са којом се закључи уговор из члана 11ове одлуке (у даљем 

тексту: корисник) дужна је да користи средства искључиво за намене за која су додељена. 

Одељење за привреду, јавне делатности, финансије и буџетске фондове Општинске 

управе Општине Деспотовац прати реализацију програма и врши контролу његове 

реализације. 

 Корисник је дужан да надлежној служби, у сваком моменту, омогући контролу 

реализације програма и увид у сву потребну документацију. 

Ако се приликом контроле утврди ненаменско трошење средстава Општина Деспотовац 

може да раскине уговор и затражи повраћај пренетих средстава, а корисник  је дужан да 

средства врати са законском каматом и губи право на одобравање средстава у наредне две 

године. 
 

Члан 13. 
 

Извештај о реализовању програма за који су додељена средства, корисник је дужан да 

на прописаном образцу достави Одељењу за привреду, финансије, јавне делатности и 

буџетске фондове Општинске управе општине Деспотовац  у року од 30 дана од дана 

истека рока за реализацију програма, односно најкасније до 31. јануара наредне године за 

програме реализоване у претходној години. 

Корисник који не достави извештаја из става 1. овог члана у року има обавезу да врати 

додељена средстава у буџет општине Деспотовац. 
 

Члан 14. 
 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Правилник о критеријумима и поступку 

доделе средстава црквама и верским заједницама бр.400-80/17-03 од 8.3.2017.године. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Деспотовац“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 400-18/2018-01 од 19.01.2018. године 

 
      ПРЕДСЕДНИК 

        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

     др Златко Марјановић с.р. 
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На основу члана 32 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 

129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон),члана 137 и 138 Закона о спорту („Службени 

гласник РС“, број 10/2016) и члана 13 Статута општине Деспотовац („Службени гласник 

општине Деспотовац“, број 4/2008 и 7/2015), Скупштина општине деспотовац на седници 

одржаној 19.01.2018. године, донела је  

 
ОДЛУКУ  

О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМСКИХ 

АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКАТАУ ОБЛАСТИ СПОРТА  

У OПШТИНИ ДЕСПОТОВАЦ 

 
Члан 1. 

 

Овом Одлуком уређује се начин и поступак расподеле средстава за програмске 

активности и пројекте удружењима, друштвима и савезима у области спорта са седиштем у 

општини Деспотовац (у даљем тексту: корисници средстава). 

 

Члан 2. 

 

Право на расподелу средстава имају корисници средстава који су регистровани у 

складу са важећим прописима, с тим да све програме и пројекте реализују на територији 

општине Деспотовац или ван територије општине Деспотовац, а да својим активностима 

представљају општину. 

 

Члан 3. 

Средстава за програмске активности и пројекте корисника средстава утврђују се 

Одлуком о буџету општине Деспотовац. 

Средства из става 1. овог члана додељују се корисницима средстава за финансирање: 

- трошкова котизације на спортским такмичењима; 

- путних трошкова одласка и боравка на такмичења; 

- трошкова службених лица (судијски и делегатски трошкови) 

- путних трошкови играча за долазак на тренинг и утакмице у висини цене карте у 

јавном превозу и  

- осталих трошкова у максималном износу од 15% од укупног износа предложеног 

буџета програмске активности, односно пројекта (трошкови електричне енергије, 

воде, телефона, банкарских провизија, интернета и трошкови средстава за 

одржавање просторија, хигијене и терена). 

Једној организацији у области спорта не може се одобрити више од 20% средстава 

од укупне суме средстава буџета општине Деспотовац предвиђених за финансирање 

програма из области спорта, с тим да се трошкови програма којима се задовољавају потребе 

и интереси грађана у општини Деспотовац морају односити, по правилу, најмање 15% на 

активности повезане са спортом деце, осим када је то супротно природи предложеног 

програма, с тим да се активности повезане са спортом деце у програму обавезно дефинишу 

као посебна програмска целина. 

 

Члан 4. 

 

Средства за програмске активности и пројекте корисницима средстава распоређују 

се по спроведеном конкурсу на основу одлуке о расподели средстава и закљученог уговора 

са  Општином Деспотовац. 
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Члан 5. 

 

Средства за програмске активности и пројекте корисницима средстава распоређују 

се путем Конкурса за расподелу средстава за суфинансирање програмских активности из 

области спорта у општини Деспотовац и Конкурса за расподелу средстава за 

суфинансирање пројеката из области спорта у општини Деспотовац ( у даљем тексту: 

Конкурс), у складу са Правилником о категоризацији спортских организација на територији 

општине Деспотовац.  

 
Члан 6. 

 

Конкурс се објављује на званичној интернет страници општине Деспотовац 

www.despotovac.rs и на огласној табли Општинске управе општине Деспотовац.  

 
Члан 7. 

 

Конкурс расписује председник општине Деспотовац, а поступак Конкурса спроводи 

Комисија за спровођење поступка доделе средстава за програмске активности и пројекте из 

области спорта (у даљем тексту: Комисија). 

Комисију именује Председник општине Деспотовац посебним решењем. Комисија  

има председника  и четири члана. 

 
Члан 8. 

 

Комплетна конкурсна документација се доставља у једној запечаћеној пошиљци. 

Пријава се предаје на писарници Општинске управе или се шаље поштом. 

 
Члан 9. 

 

Пријава на Конкурс врши се на апликационом листу који садржи: 

 

-Назив подносиоца програмске активности или пројекта, 

-Адресу подносиоца програмске активности или пројекта, 

-Доказ о регистрацији спорске организације (Регистар удружења, друштва и савези у 

области спорта.) 

-Име и презиме контакт особе подносиоца програмске активности или пројеката, 

-Опис програмске активности или пројектa са потребним средствима за њихову 

реализацију, 

-Време потребно за реализацију програмске активности или пројекта и 

-Структуру извора финансирања програмске активности или пројекта. 

 
Члан 10. 

 

Комисија доноси листу предлога пријављених програмских активности и пројеката, у 

складу са Правилником о категоризацији спортских организација на територији општине 

Деспотовац, на основу критеријума: 

 

-Усклађености програмске активности и пројеката са захтевима из Конкурса, 

-Остварених резултата рада подносиоца програмске активности и пројекта, 

-Друштвеног значаја рада спортске организације. 

http://www.despotovac.rs/
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Члан 11. 

 

Комисија утврђује листу предлога пријављених програмских активности  пројеката, у 

року који не може бити дужи од 30 дана од дана истека рока за подношење. 

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену 

документацију по утврђивању листе у року од три дана од дана објављивања листе. Листа 

се објављује на званичној интернет страници општине Деспотовац www.despotovac.rs и на 

огласној табли Општинске управе општине Деспотовац.  

Учесници конкурса имају право приговора на листу у року од 8 дана од дана њеног 

објављивања.  

  Комисија разматра приговоре и утврђује коначну листу  у року од 15 дана од дана 

истека рока за доставу приговора. 

 
Члан 12. 

 

Општинско веће општине Деспотовац, на основу коначне листе из члана 11 ове 

одлуке, доноси Одлуку о расподели средстава за суфинансирање програмских активности и 

пројеката из области спорта у општини Деспотовац у року од 30 дана од дана објављивања 

коначне листе на интернет страници општине Деспотовац. 

 
Члан 13. 

 

Председник општине Деспотовац ће, на основу одлуке Општинског већа из члана 12,  

са корисницима средстава закључити уговор о расподели средстава за суфинансирање 

програмских активности и пројеката из области спорта у општини Деспотовац  (у даљем 

тексту: Уговор) најкасније у року од 30 дана од дана објављивања Одлуке из члана 11. 

 
Члан 14. 

 

Уколико се корисник средстава не одазове позиву за закључивање Уговора у року од 

30 дана од дана објављивања одлуке из члана 11, сматраће се да је одустао од програмске 

активности и пројекта. 

 

Члан 15. 

 

Уговором о додели средстава регулисаће се међусобна права и обавезе и 

одговорности уговорених страна, а нарочито: 

 

1. утврђује предмет програмске активности и пројекта, 

2. рок у коме се програмска активност и пројекат реализује, 

3. конкретне обавезе уговорених страна и 

4. износ средстава и начин обезбеђења и преноса средстава и 

 

Члан 16. 

 

Одељење за привреду, јавне делатности, финансије и буџетске фондове Општинске 

управе Деспотовац прати реализацију програмске активности и пројеката и врши контролу 

његове реализације. Корисник средстава, односно реализатор програмске активности и 

пројеката дужан је да надлежном органу, у сваком моменту, омогући контролу реализације 

програмских активности и пројеката и увид у сву потребну документацију. Ако се 

http://www.despotovac.rs/
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приликом контроле утврди ненаменско трошење средстава надлежни орган дужан је да 

раскине уговор и затражи повраћај пренетих средстава, а корисник средстава је дужан да 

средства врати са законском каматом. 

 

Члан 17. 

 

Корисници средстава су дужни да средства користе искључиво за намене за која су 

додељена. Ненаменско трошење средстава, има за последицу повраћај добијених новчаних 

средстава по конкурсу, као и немогућност учествовања на конкурсу за наредне две године. 

 

Члан 18. 

 

Корисник средстава је дужан да квартално на прописаном обрасцу достави извештај 

са пратећом документацијом о утрошку додељених средстава након реализовања 

програмских активности и пројеката Одељењу за привреду, јавне делатности, финансије и 

буџетске фондове. Уколико се извештаји из предходног става не доставе, пријава за доделу 

нових средстава неће бити узета у разматрање од стране Комисије. 

 

Члан 19. 

 

Стручне и административно-техничке послове за потребе Комисије Одељење за 

привреду, јавне делатности, финансије и буџетске фондове  Општинске управе општине 

Деспотовац . 

 

Члан 20. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у  „Службеном гласнику 

Општине Деспотовац“ 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 400-19/2018-01 од 19.01.2018. 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-др.закон и 101/16-др.закон) и члана 13 Статута општине 

Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'', број 4/08 и 7/15), Скупштина 

општине Деспотовац, на седници одржаној 19.01.2018. године, донела је 

 
ПРАВИЛНИК 

о категоризацији спортских организација  

 
Члан 1. 

 

Овим правилником утврђују се категоризација спортских организација са седиштем 

на територији општине Деспотовац које учествују у спортским такмичењима у оквиру 

надлежних националних гранских спортских савеза (у даљем тексту: спортске 

организације), критеријуми за рангирање и поступак рангирања спортских организација.  

 

Члан 2. 

 

Категоризација спортских организација утврђује се на основу националних 

категоризација спортова и националних гранских спортских савеза уз уважавање 

специфичних потреба и интереса општине Деспотовац у области спорта. 

На основу категоризације из става 1. овог члана једанпут годишње врши се 

рангирање спортских организација. 

Рангирањем спортских организација утврђује се компетентност спортских 

организација у општини Деспотовац за дугорочно остваривање потреба и интереса грађана 

у области спорта у општини Деспотовац. 

Рангирањем спортских организација обухваћене су само спортске организације које 

су регистроване у складу са законом, испуњавају услове за обављање спортских активности 

и делатности и које су чланице надлежних националних гранских спортских савеза. 

Критеријуми за рангирање су: који је ранг спортске гране према Националној 

категоризацији спортова за коју је регистрована спортска организација; који је ранг 

надлежног националног гранског спортског савеза чији је члан спортска организација; 

каква је традиција те спортске организације у општини; који је ранг такмичења; какви су 

спортски резултати постигнути; колики је број такмичарских спортских екипа у системима 

такмичења надлежног националног гранског спортског савеза; колики је број ангажованих 

спортских тренера са дозволом за рад; колики је број регистрованих спортиста; колики је 

број категорисаних спортиста; да ли постоји заступљеност спортиста у националним 

спортским репрезентацијама. 

 

Члан 3. 

 

Категоризација спортских организација врши се према критеријумима утврђеним у 

Табели категорисања одштампаној на Обрасцу број 1, који је одштампан  уз овај правилник  

и чини његов саставни део. 

Критеријуми за рангирање спортских организација из става 1. овог члана обухватају: 

1) секција 1 – Ранг спорта према Националној категоризацији спортова (подсекције: 

спортови првог ранга, спортови другог ранга, спортови трећег ранга, спортови четвртог 

ранга, спортови петог ранга); 

2) секција 2 – Ранг надлежног националног гранског спортског савеза према 

Националној категоризацији националних гранских спортских савеза (подсекције: 

национални савез првог ранга, национални савез другог ранга, национални савез трећег 

ранга, национални савез четвртог ранга и национални савез петог ранга); 
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3) секција 3 – Традиција спортске организације у граду/општини (подсекције: 

организација основана пре 50 и више година, организација од 15 до 24 године, организација 

од пет до 14 година, организација од две до четири године); 

4) секција 4 –  Ранг такмичења у коме учествују спортисти и екипе (подсекције: 

екипни спорт, индивидуални спорт); 

5) секција 5 – Постигнути спортски резултати (подсекције: екипни спорт, 

индивидуални спорт); 

6) секција 6 − Број такмичарских екипа у редовним системима такмичења (сви 

узрасти – мушкарци и жене) – (подсекције: четири и више екипа, три екипе, две екипе, 

једна екипа); 

7) секција 7 − Број ангажованих спортских тренера са дозволом за рад  (подсекције: 

три и више тренера, два тренера, један тренер); 

8) секција 8 – Број регистрованих спортиста (подсекције: 11 и више спортиста 

такмичара, до 10 спортиста такмичара); 

9) секција 9 – Број категорисаних спортиста (подсекције: три и више спортиста, 1–2 

спортисте); 

10) секција 10 – Заступљеност спортиста у националним спортским 

репрезентацијама (подсекције: два и више спортиста, један спортиста). 

На основу критеријума из става 1. овог члана, спортској организацији се додељују 

одговарајући бодови, с тим да спортска организација може да добије максимално 100 

бодова. 

Спортске организације се рангирају према броју бодова које добију на основу 

критеријума из става 1. овог члана. 

Уколико није утврђен ранг надлежног националног гранског спортског савеза, 

спортској организацији се додељује у оквиру секције 2 онај број бодова који одговара рангу 

спортске гране у којој се спортска организација такмичи. 

 

Члан 4. 

 

Испуњеност критеријума из члана 3. став 1. овог правилника рачуна се за спортисте 

сениоре, али спортска организација може да пријави и спортисте, односно екипе млађе 

узрасне категорије, с тим да се тада утврђени бодови умањују за спортисте јуниоре за 30%, 

за спортисте кадете за 60% и за спортисте пионире за 80%, ако овим правилником није 

друкчије утврђено. 

У случају да у екипном спорту постоје само четири нивоа такмичења, максимални 

број бодова по критеријуму „Ранг такмичења” умањује се за 10%, а уколико постоје три 

нивоа такмичења, максимални број бодова се умањује за наредних 10% итд.  

У случају да у индивидуалном спорту постоје два нивоа такмичења, максимални 

број бодова по критеријуму „Ранг такмичења” умањује се за 20%, а уколико постоји само 

један ниво такмичења, максимални број бодова се умањује за 40%.  

Спортски резултат који у индивидуалном спорту постигну екипе спортске 

организације рачуна се као за екипни спорт, под условом да је у такмичењу учествовало 

најмање осам екипа. 

Остварени спортски резултати у индивидуалним  спортовима признају се ако у 

спортској дисциплини, односно  категорији, у такмичењу учествује шест и више спортиста.  

Под спортским тренером са дозволом за рад подразумева се спортски стручњак који 

има неко од спортских звања у оквиру занимања тренер у спорту, које је стечено у складу 

са Законом о спорту, и који има важећу дозволу за рад издату од стране надлежног 

националног спортског савеза или међународног спортског савеза. 

Спортски тренер може бити пријављен за бодовање само у једној спортској 

организацији. 
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Члан 5. 

 

Рангирање спортских организација спроводи Комисија за категоризацију спортских 

организација (у даљем тексту: Комисија) коју образује председник општине. 

Комисија има председника и четири члана, од којих је најмање један представник 

Туристичко-спортске организације општине Деспотовац. 

О раду Комисије води се записник, који потписују председник и чланови Комисије.  

Техничку и административну помоћ Комисији пружају овлашћена лица запослена у 

општинској управи Деспотовац. 

Рангирање спортских организација спроводи се тако што Комисија врши 

оцењивање, односно бодовање спортске организације у складу са утврђеним критеријумима 

и доставља предлог председнику општине предлог за утврђивање  ранг-листе спортских 

организација. 

На извршено рангирање спортске организације може се уложити жалба општинском 

већу. 

Спортске организације подносе Упитник за категоризацију спортских организација 

одштампан на Обрасцу број 2, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни 

део, са пратећом документацијом којом се доказује испуњеност утврђених критеријума за 

рангирање. 

Спортске организације које благовремено не доставе потребне податке за рангирање 

у складу са овим правилником неће бити вредноване у поступку рангирања. 

Спортска организација која достави нетачне податке на основу којих се врши 

рангирање искључује се из поступка рангирања за текућу годину, односно искључује се са 

утврђене ранг-листе. 

 

Члан 6. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Деспотовац“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 6-2/2018-01 од 19.01.2018. године 

 

 

  ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

  др Златко Марјановић с.р. 
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Образац бр. 1 

 
Република Србија 

ОПШТИНА ДЕСПОТОВАЦ 

 

ТАБЕЛА КАТЕГОРИЗАЦИЈЕ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 
 

Назив спортске организације: 

________________________________________________________ 

 

Р. бр. КРИТЕРИЈУМИ Макс. број бодова Оцена 

1. Ранг  спортске гране  10 
 

1.1. Првог ранга 10 
 

1.2. Другог ранга 8 
 

1.3. Трећег ранга 6 
 

1.4. Четвртог ранга 4 
 

1.5 Петог ранга 2 
 

2. 
Ранг надлежног националног 

гранског спортског савеза 
10 

 

2.1. првог ранга 10 
 

 другог ранга 8 
 

 трећег ранга 6 
 

 четвртог ранга 4 
 

 петог ранга 2 
 

3. Традиција организације 10 
 

3.1. Организација основана пре 50 година 10 
 

3.2. Организација од 25 до 49 година 8 
 

3.3. Организација од 15 до 24 године 6 
 

3.4. Организација од 5 до 14 година 4 
 

3.5. Организација од 2 до 4 године 2 
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4. Ранг такмичења 10 
 

4.1. Екипни спорт 10 
 

4.1.1. 
Екипни спорт 1. нивоа (највиши 

национални ниво) 
10 

 

4.1.2. Екипни спорт 2. нивоа 8 
 

4.1.3. Екипни спорт 3. нивоа 6 
 

4.1.4. Екипни спорт 4. нивоа 4 
 

4.1.5. Екипни спорт 5. нивоа 3 
 

4.1.6. Екипни спорт 6. нивоа 2 
 

4.2. Индивидуални спорт 10 
 

4.2.1. 
Индивидуални спорт 1. нивоа 

(највиши национални ниво) 
10 

 

4.2.2. Индивидуални спорт 2. нивоа 6 
 

4.2.3. Индивидуални спорт 3. нивоа 3 
 

5. Постигнути спортски резултати 30 
 

5.1. Екипни спорт 30 
 

5.1.1. Екипни спорт 1. нивоа такмичења 30 
 

5.1.1.1. 
Прво место или освајач купа у екипном 

спорту 1. нивоа 
30 

 

5.1.1.2. 
Пласман у првој половини табеле у 

екипном спорту 1. нивоа 
20 

 

5.1.2. Екипни спорт 2. нивоа такмичења 20 
 

5.1.2.1. Прво место у екипном спорту 2. нивоа 20 
 

5.1.2.2. 
Пласман у првој половини табеле у 

екипном спорту 2. нивоа 
15 

 

5.1.3. Екипни спорт 3. нивоа такмичења 15 
 

5.1.3.1. Прво место у екипном спорту 3. нивоа 15 
 

5.1.3.2. 
Пласман у првој половини табеле у 

екипном спорту 3. нивоа 
10 

 

5.1.4. Екипни спорт 4. нивоа такмичења 10 
 

5.1.4.1. Прво место у екипном спорту 4. нивоа 10 
 

5.1.4.2. 
Пласман у првој половини табеле у 

екипном спорту 4. нивоа 
8 

 

5.1.5. Екипни спорт 5. нивоа такмичења 8 
 



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 3 Деспотовац 22.01.2018. године 

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 3                                                                                             23 

 

5.1.5.1. Прво место у екипном спорту 5. нивоа 8 
 

5.1.5.2. 
Пласман у првој половини табеле у 

екипном спорту 5. нивоа 
4 

 

5.1.6. Екипни спорт 6. нивоа такмичења 4 
 

5.1.6.1. Прво место у екипном спорту 6. нивоа 4 
 

5.1.6.2. 
Пласман у првој половини табеле у 

екипном спорту 5. нивоа 
2 

 

5.2. Индивидуални спорт 25 
 

5.2.1. Индивидуални спорт 1. нивоа 25 
 

5.2.1.1. 
3 или више медаља у индивидуалном 

спорту 1. нивоа 
25 

 

5.2.1.2. 
1–2 медаље у индивидуалном спорту 1. 

нивоа 
20 

 

5.2.2. Индивидуални спорт 2. нивоа 20 
 

5.2.2.1. 
3 или више медаља у индивидуалном 

спорту 2. нивоа 
20 

 

5.2.2.2 
1–2 медаље у индивидуалном спорту 2. 

нивоа 
15 

 

5.2.3. Индивидуални спорт 3. нивоа 15 
 

5.2.3.1. 
3 или више медаља у индивидуалном 

спорту 3. нивоа 
15 

 

5.2.3.2. 
1–2 медаље у индивидуалном спорту 3. 

нивоа 
10 

 

6. 

Број такмичарских екипа у редовним 

системима такмичења (сви узрасти – 

мушкарци и жене) 

10 

 

6.1. 4  и више екипа  10 
 

6.2. 3 екипе 6 
 

6.3. 2 екипе 4 
 

6.4. 1 екипа 2 
 

7. 
Број  ангажованих спортских 

тренера са дозволом за рад 
10 

 

7.1. 3 и више тренера 10 
 

7.2. 2 тренера 5 
 

7.3. 1 тренер 2 
 

8. Број регистрованих спортиста 10 
 

8.1. 11 и више такмичара сениора 10 
 



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 3 Деспотовац 22.01.2018. године 

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 3                                                                                             24 

 

8.2. до 10 такмичара сениора 5 
 

9. Број категорисаних спортиста  5 
 

9.1. 3 и више спортиста 5 
 

9.2. 1–2 спортисте 2 
 

10. 

Заступљеност спортиста у 

националним спортским 

репрезентацијама 

5 

 

10.1. 2 и више спортиста 5 
 

10.2. 1 спортиста 3 
 

 УКУПНО макс. 100 
 

 

 

Секција 1  

Секција 2  

Секција 3  

Секција 4  

Секција 5  

Секција 6  

Секција 7  

Секција 8  

Секција 9  

Секција 10  

УКУПНО  

 

 

 

Датум _____________________ 

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ 
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Образац број 2 

 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ДЕСПОТОВАЦ 

 

 

УПИТНИК ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

 

Р. бр. КРИТЕРИЈУМИ Подаци 

1. 
Ранг гране спорта према Националној 

категоризацији спортова 

 

2. 
Ранг надлежног националног гранског 

спортског савеза 

 

3. Традиција организације 
 

4. Ранг такмичења  
 

5. Постигнути спортски резултати 
 

6. 
Број такмичарских екипа у редовним 

системима такмичења (сви узрасти) 

 

7. 
Број  ангажованих спортских стручњака 

са дозволом за рад 

 

8. Број регистрованих спортиста 
 

9. Број категорисаних спортиста  
 

10. 
Заступљеност спортиста у националним 

спортским репрезентацијама 

 

 

 

Датум: __________ 

 

ЗАСТУПНИК СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

_______________________________________ 

 

 

НАПОМЕНА: Уз овај упитник се подноси документација којом се доказују подаци наведени 

у упитнику. 
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На основу члана 20 Закона о јавним службама (''Службени гласник'', број 42/91, 

71/94 и 79/05) и члана 13 Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине 

Деспотовац'', број 4/08 и 7/15), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној  

19.01.2018. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 
 1.  РАЗРЕШАВА СЕ  Зоран Рајковић из Великог Поповића функције члана Управног 

одбора Центра за социјални рад ''Деспотовац'' из Деспотовца, због поднете оставке. 

 

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

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 02-161-1/2017-01 од  19.01.2018. године  

 

           

     ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,  

                                                        др Златко Марјановић с.р. 

 

 
 

 

На основу члана 20 Закона о јавним службама (''Службени гласник'', број 42/91, 

71/94 и 79/05) и члана 13 Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине 

Деспотовац'', број 4/08 и 7/15), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној  

19.01.2018. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 1.  ИМЕНУЈЕ СЕ  Оливер Трифуновић из Буковца за члана Управног одбора Центра 

за социјални рад ''Деспотовац'' из Деспотовца. 

 

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

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 02-161-2/2017-01 од  19.01.2018. године  

 

           

     ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,  

                                                      др Златко Марјановић с.р. 
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На основу члана 116 Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени 

гласник РС'', број 88/17) и члана 32 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', 

број 129/07, 83/14-други закон и 101/16 – други закон), Скупштина општине Деспотовац, на 

седници одржаној 19.01.2018. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 1. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Управног одбора Предшколске установе 

''Рада Миљковић'' из Деспотовца: 

 

- Марина Милановић из Деспотовца, представник локалне самоуправе и 

- Сава Несторовић из Златова, представник локалне самоуправе. 

 

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

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 02-87-1/2017-01 од  19.01.2018. године  

 
 

     ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,  

                                                      др Златко Марјановић с.р. 

 

 
На основу члана 116 Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени 

гласник РС'', број 88/17) и члана 32 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', 

број 129/07, 83/14-други закон и 101/16 – други закон), Скупштина општине Деспотовац, на 

седници одржаној 19.01.2018. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 1. ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Управног одбора Предшколске установе ''Рада 

Миљковић'' из Деспотовца: 

 

- др Иван Антић из Деспотовца, представник локалне самоуправе и 

- Стоиша Огњановић из Плажана, представник локалне самоуправе. 

 

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

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 02-87-2/2017-01 од  19.01.2018. године  
 

 

     ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,  

                                                       др Златко Марјановић с.р. 
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На основу чланова 116 и 117 Закона о основама система образовања и васпитања 

(''Службени гласник РС'', број 88/17) и члана 13 Статута општине Деспотовац (''Службени 

гласник општине Деспотовац'', број 4/08 и 7/15), Скупштина општине Деспотовац, на 

седници одржаној 19.01.2018. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I РАЗРЕШАВА СЕ Јелена Радојчић из Деспотовца, дужности члана Школског 

одбора Техничке школе Деспотовац. 

 

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

 

III Решење доставити: Именованој, Техничкој школи из Деспотовца и архиви 

Скупштине општине.  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 02-163-1/2017-01 од 19.01.2018. године 

 

 

                                                                                     ПРЕДСЕДНИК  

                                                                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,  

                                                                                           др Златко Марјановић с.р. 

 

 

На основу члана 116 Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени 

гласник РС'', број 88/17) и члана 13 Статута општине Деспотовац (''Службени гласник 

општине Деспотовац'', број 4/08 и 7/15), Скупштина општине Деспотовац, на седници 

одржаној 19.01.2018 године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I ИМЕНУЈЕ СЕ Тања Милошевић из Деспотовца, за члана Школског одбора 

Техничке школе из Деспотовца, из реда родитеља. 

 

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

 

III Решење доставити: Именованој, Техничкој школи из Деспотовца и архиви 

Скупштине општине.  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 02-163-2/2017-01 од 19.01.2018. године.  

 

                                                                             

                                                                                     ПРЕДСЕДНИК  

                                                                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,  

                                                                                            др Златко Марјановић с.р. 
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На основу чланова 116 и 117 Закона о основама система образовања и васпитања 

(''Службени гласник РС'', број 88/17) и члана 13 Статута општине Деспотовац (''Службени 

гласник општине Деспотовац'', број 4/08 и 7/15), Скупштина општине Деспотовац, на 

седници одржаној 19.01.2018 године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I РАЗРЕШАВА СЕ Данијела Милановић из Стењевца, дужности члана Школског 

одбора Основне школе ''Стеван Немања'' из Стењевца. 

 

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

 

III Решење доставити: Именованој, Основној школи ''Стеван Немања'' из Стењевца и  

архиви Скупштине општине.  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 02-156-1/2017-01 од  19.01.2018. године.  
 

                                                                             

                                                                                     ПРЕДСЕДНИК  

                                                                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,  

                                                                                            др Златко Марјановић с.р. 

 

 

На основу члана 116 Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени 

гласник РС'', број 88/17) и члана 13 Статута општине Деспотовац (''Службени гласник 

општине Деспотовац'', број 4/08 и 7/15), Скупштина општине Деспотовац, на седници 

одржаној 19.01.2018. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I ИМЕНУЈЕ СЕ Малиша Миладиновић из Дворишта, за члана Школског одбора 

Основне школе ''Стеван Немања'' из Стењевца, из реда родитеља. 

 

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

 

III Решење доставити: Именованом, Основној школи ''Стеван Немања'' из Стењевца 

и  архиви Скупштине општине.  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 02-156-2/2017-01 од 19.01.2018. године.  

  

 

                                                                                     ПРЕДСЕДНИК  

                                                                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,  

                                                                                           др Златко Марјановић с.р. 
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С А Д Р Ж А Ј 
 

1.  Одлука о расподели вишка прихода и примања у 2017. години 1 

2.  
Одлука о условима и начину субвенционисања камата на кредите намењене 

развоју привревредних субјеката у општини Деспотовац у 2018. години 
3 

3.  
Одлука о усвајању Програма „Унапређења здравствене заштите становништва 

општине Деспотовац“ Дома здравља Деспотовац 
5 

4.  
Одлука о усвајању Програма „Заштита и унапређење животне средине за 

активности одржавања заштићених подручја у општини Деспотовац“ 
6 

5.  
Одлука о о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава 

за финансирање пројеката и програма од јавног интереса која реализују удружења 
7 

6.  
Одлука о критеријумима и поступку доделе средстава црквама и верским 

заједницама 
11 

7.  
Одлука о расподели средстава за суфинансирање програмских активности и 

пројеката у области спорта у општини Деспотовац 
14 

8.  Правилник о категоризацији спортских организација 18 

9.  
Решење о разрешењу члана Управног одбора Центра за социјални рад 

„Деспотовац“ Деспотовац 
26 

10.  
Решење о именовању члана Управног одбора Центра за социјални рад 

„Деспотовац“ Деспотовац 
26 

11.  
Решење о разрешењу члана Управног одбора Предшколске установе „Рада 

Миљковић“ Деспотовац 
27 

12.  
Решење о именовању члана Управног одбора Предшколске установе „Рада 

Миљковић“ Деспотовац 
27 

13.  Решење о разрешењу члана Школског одбора Техничке школе Деспотовац 28 

14.  Решење о именовању члана Школског одбора Техничке школе Деспотовац 28 
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15.  
Решење о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Стеван Немања“ 

Стењевац 
29 

16.  
Решење о именовању члана Школског одбора Основне школе „Стеван Немања“ 

Стењевац 
29 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Оснивач: 

 

Скупштина општине Деспотовац 

 
Уредник: 

 

Дамјан Крстовић, дипл.правник  

Секретар Скупштине општине Деспотовац 

 
Издаје и штампа: 

 

Општинска управа Деспотовац 

ул. Милосава Здравковића Ресавца бр. 4 

 
Тел/факс: 

 

(035) 611-006 

 
Email: 

 

sodespotovac@ptt.rs 

 
Web: 

 

www.despotovac.rs 
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