2020.
ГОДИНА XV

БРОЈ 3

Цена овог броја је 200,00 динара.

ДЕСПОТОВАЦ 14.02.2020. године
Годишња претплата је 1.500,00 динара

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије',' број 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 44. Статута општине
Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'' бр. 4/19) и Закључка Владе РС, 05
број 023-4329/2017 од 11. маја 2017. године и 05 број 023-6581/2018, Општинско веће
општине Деспотовац, на седници одржаној 13.02.2020. године, доноси

ОДЛУКУ
Члан 1.
Општина Деспотовац, на основу Закључка Владе РС 05 број 023-4329/2017 од 11.
маја 2017. године и 05 број 023-6581/2018, даје сагласност да се потраживања према
пореском обвезнику ''ДРУШТВО ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА'' ДОО, БЕОГРАД, ПИБ:
103874351, по основу уступљених јавних прихода, са стањем на дан 31. децембра 2017.
године, са каматом до 31. децембра 2017. године, отпишу.
Члан 2.
Износи, на које општина Деспотовац даје сагласност да се отпишу дати су у табели
која следи:
Врста прихода
Уступљени приходи (порез на зараде)
711111
Уступљени приходи (порез на зараде/
обједињена наплата) 711111/4848

Главни дуг до
31.12.2017. год.

Камата до
31.12.2017. год.

Укупно

33.710,28

21.910,51

55.620,79

30.268,56

3.844,27

34.112,83

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се ''Службеном гласнику
општине Деспотовац''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 400-3-33/2020-02 од 13.02.2020. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Николић Никола, дипл.екон.с.р.
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На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије',' број 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 44. Статута општине
Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'' бр. 4/19) и Закључка Владе РС, 05
број: 023-7837/2017 од 17. августа 2017. године, Општинско веће општине Деспотовац, на
седници одржаној 13.02.2020. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ
Члан 1.
Замењује се члан 2, став 1, табеле 1 и 2 Одлуке о конвертовању новчаних
потраживања према Холдинг Индустрија каблова АД Јагодина, као удео у капитал
наведеног субјекта, број 02-146/2017-02 од 23.10.2017. године, табелама које следе:
Врста прихода
Локални (директни) приходи

Главни дуг
10.262.742,74

Камата
17.651.632,62

Укупно
27.914.375,36

Врста прихода
Уступљени приходи (порез на зараде)
711111
Уступљени приходи (порез на зараде/
обједињена наплата) 711111/4848
Уступљени приходи (порез на фонд
зарада осталих запослених) 712112
УКУПНО

Главни дуг

Камата

Укупно

8.394.168,79

4.240.378,34

12.634.547,13

602.267,30

301.792,05

904.059,35

69.404,71

41.201,00

110.605,71

9.065.840,80

4.583.371,39

13,649,212,19

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се ''Службеном гласнику
општине Деспотовац''.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 400-34/2020-02 од 13.02.2020. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Николић Никола, дипл.екон.с.р.
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На основу члана 29. и члана 51. Закона о одбрани („Службени гласник Републике
Србије“, бр. 116/2007, 88/2009, 88/2009 – др. закон, 104/2009 – др. закон, 10/2015 и 36/2018),
члана 86. а у вези са чланом 84. Закона о војној, радној и материјалној обавези („Службени
гласник Републике Србије“, бр.88/2009, 95/2010 и 36/2018), члана 7. Уредбе о начину и
поступку извршавања обавезе планирања припрема за одбрану („Службени гласник
Републике Србије“, бр.24/2009), члана 29. Уредба о начину и поступку извршавања војне,
радне и материјалне обавезе ("Службени гласник РС", бр. 100/2011, 60/2015 и 40/2019) и
члана 44. Статута општине Деспотовац („Службени гласник општине Деспотовац" број
4/19), Општинско веће општине Деспотовац на седници одржаној 13.02.2020. године,
доноси

ОДЛУКУ
о ратној организацији општине Деспотовац
Члан 1.
У случају ратног и ванредног стања, у општини Деспотовац настављају са радом
следећи органи општине, предузећа, установе, службе, организације и организационе
јединице којима је оснивач општина:
-

Општинска управа Деспотовац,
Општинско веће општине Деспотовац,
Скупштина општине Деспотовац,
Председник општине Деспотовац,
Правобранилаштво општине Деспотовац,
Буџетска инспекција и интерна ревизија,
Кабинет председника општине,
Дом здравља Деспотовац,
Центар за социјални рад Деспотовац и
КСП "Стан" ЈП Деспотовац.

Члан 2.
Усваја се Правилник о организацији и систематизацији радних места у општини
Деспотовац за рад у ванредном и ратном стању.
Члан 3.
Ова Oдлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Деспотовац''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 8-4/2020-02 од 13.02.2020. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Николић Никола, дипл.екон.с.р.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 3
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На основу члана 11. – 15. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“,
бр. 129/2007, 34/2010 - Одлука УС РС, 54/2011, 12/2020-I и 12/2020-II) Изборна комисија
општине Деспотовац, на седници одржаној 14.02.2020. године, доноси

ПОСЛОВНИК О РАДУ
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Пословником уређују се организација и рад Изборне комисије општине
Деспотовац (у даљем тексту: Комисија).
Члан 2.
Седиште Комисије је у Деспотовцу у згради Општинске управе Општине
Деспотовац, ул. Милосава Здравковића Ресавца 4.
Члан 3.
Комисија има печат.
Печат има облик круга, чији је пречник 32 мм а у средини је грб Републике Србије.
У спољном кругу печата исписују се речи: ''Република Србија''. У следећем
унутрашњем кругу исписују се речи: „ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ
ДЕСПОТОВАЦ“. У дну печата исписује се реч „ДЕСПОТОВАЦ“. Текст печата исписује се
ћириличким писмом.
II САСТАВ КОМИСИЈЕ
Члан 4.
Комисију чине председник и чланови у сталном и проширеном саставу.
Комисију у сталном саставу чине председник и чланови које именује Скупштина
општине Деспотовац одлуком о образовању, односно решењем о именовању (у даљем
тексту: именовани чланови), а у проширеном саставу и по један опуномоћени представник
подносилаца изборне листе (у даљем тексту: опуномоћени чланови).
Комисија има секретара кога именује Скупштина општине Деспотовац.
Члан 5.
Председник, чланови и секретар Комисије имају заменике.
Члан 6.
Комисија решењем утврђује да подносилац изборне листе испуњава услове за
одређивање својих представника у проширени састав овог органа у року од 24 часа код
пријема изборне листе.
Решење о испуњењу, односно неиспуњењу услова за одређивање представника
подносиоца изборне листе Комисија доставља подносиоцу изборне листе у року од 24 часа
од доношења тог решења.
Представник подносиоца изборне листе постаје члан Комисије у проширеном
саставу најкасније 24 часа од доношења решења.
Члан 7.
Састав Комисије објављује се у „Службеном гласнику Општине Деспотовац“.
4

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 3

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 3

Деспотовац 14.02.2020. године

III НАДЛЕЖНОСТ КОМИСИЈЕ
Члан 8.
Надлежност Комисије одређена је Законом о локалним изборима и другим
прописима који се односе на локалне изборе.
У свом раду Комисија сходно примењује упутства и друге акте Републичке изборне
комисије који се односе на спровођење избора за народне посланике.
IV НАЧИН РАДА
Члан 9.
Комисија је самостална и независна у свом раду и ради на основу закона и прописа
донетих на основу закона.
Комисија ради на начин и по поступку одређеним Законом о локалним изборима и
другим прописима донетим на основу закона који се односе на поступак избора одборника
Скупштине општине Деспотовац.
Рад Комисије је јаван.
Члан 10.
Комисија ради у сталном и проширеном саставу.
Комисија ради у проширеном саставу од дана утврђивања тог састава до завршетка
избора.
Члан 11.
Комисија ради у седницама.
Председник, чланови и секретар Комисије,односно њихови заменици могу бити
одређени за вршење радњи везаних за спровођење избора (дежурство, контрола штампања
гласачих листића, пријем изборних листа, ....).
Секретар учествује у раду Комисије без права одлучивања.
Уколико председник, чланови или секретар Комисије не могу пристутвовати
седници Комисије, у раду Комисије учествује његов заменик са једниким правима и
обавезама.
Члан 12.
Седницу Комисије сазива председник Комисије на своју иницијативу или кад то
захтева најмање трећина чланова Комисије.
Председник Комисије предлаже дневни ред седнице Комисије. Чланови Комисије
имају право да предложе измену и допуну тачака предложеног дневног реда.
Члан 13.
Чланови Комисије се о заказаним седницама обавештавају писаним, телефонским
или електронским путем најкасније два дана пре одржавања седнице, на адресе коју
чланови Комисије доставе секретару Комисије. Уз обавештење о сазваној седници
члановима се доставља предложени дневни ред са материјалом.
Од расписивања избора до утврђивања укупних резултата избора за одборнике
Скупштине општине Деспотовац обавештење о заказаној седници доставља се члановима
Комисије у року који може бити краћи од рока из претходног става.
Члан 14.
Комисија у сталном саставу ради и пуноважно одлучује ако седници присуствује
већина од укупно именованих чланова, односно њихових заменика.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 3
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Комисија у проширеном саставу ради и пуноважно одлучује ако седници
присуствује већина од укупно именованих и опуномоћених чланова, односно њихових
заменика.
Комисија одлучује већином гласова присутних именованих чланова у сталном,
односно именованих и опуномоћених чланова у проширеном саставу.
Комисија одлучује јавним гласањем.
Члан 15.
Седници Комисије могу да присуствују домаћи и страни посматрачи, који су
пријављени Комисији.
Члан 16.
Председник Комисије се стара о реду на седници и даје реч члановима и заменицима
чланова комисије пријављеним за учешће у расправи.
Када процени да је то неопходно, председавајући може да одреди паузу.
Члан 17.
На седници Комисије води се записник о раду Комисије.
Записник садржи главне податке о раду на седници, времену и месту одржавања,
присутним и одсутним лицима, а нарочито о предлозима о којима се расправљало, са
именима учесника у расправи и о одлукама који су на седници прихваћени.
О вођењу и чувању записника стара се секретар Комисије.
Записник потписују председник и секретар Комисије.
Пре усвајања записника од старне Комисије, записник се може користити по
одобрењу председника Комисије.
Члан 18.
Комисија обезбеђује јавност рада присуством новинара и издавањем саопштења.
Конференцију за штампу по одобрењу Комисије може одржати председник или члан
Комисије.
VI ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ УСЛОВА ЗА РАД КОМИСИЈЕ
Члан 19.
Средства за рад Комисије обезбеђују се у буџету Општине Деспотовац.
Члан 20.
Чланови Комисије и њихови заменици имају право на накнаду за рад у Комисији.
За исплату средстава предвиђених за рад Комисије наредбодавци су председник и
секретар Комисије.
Члан 21.
Служба Скупштине општине Деспотовац обезбеђује и пружа неопходну стручну и
техничку помоћ при обављању задатака Комисије, у складу са законом и Одлуком о
организацији и раду те службе.
VII ДОКУМЕНТАЦИЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ
Члан 22.
Комисија обезбеђује чување изборних аката и извештаја о резузлтатима избора са
изборним материјалима и руковање тим материјалима, сагласно закону.
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VIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 23.
На питања која нису уређена овим Пословником примењује се Пословник о раду
Скупштине општине Деспотовац, а ако нису уређена ни на овај начин могу се уредити
одлуком или закључком Комисије, у складу са одредбама овог пословника.
Члан 24.
Ступањем на снагу овог Пословника престаје да важи Пословник о раду Изборне
комисије општине Деспотовац број 013-2-1/2012 од 14.03.2012. године.
Пословник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику општине
Деспотовац“.
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 013-3-2/2020-01 од 14.02.2020. године
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Дамјан Крстовић с.р.
На основу члана 11 Одлуке о установљењу јавних признања и награда општине
Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'', број 14/18), Комисија за доделу
признања и награда општине Деспотовац, расписује

ПОЗИВ
ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ГРУПАМА ГРАЂАНА
Да до 15.05.2020. године Комисији за доделу признања и награда општине
Деспотовац доставе иницијативе са образложењем за доделу признања општине
Деспотовац.
Иницијативу за проглашење почасног грађанина општине Деспотовац могу поднети
правна лица са седиштем у општини Деспотовац, најмање 15 одборника Скупштине
општине Деспотовац или група од најмање 100 грађана са пребивалиштем у општини
Деспотовац за лице које нема пребивалиште на подручју општине Деспотовац и које је
својим радом и залагањем дало изузетан допринос развоју општине Деспотовац и
афирмисала њене вредности у земљи и свету.
Иницијативу за доделу јавног признања Плакета општине Деспотовац и Повеља
општине Деспотовац, могу поднети правна лица са седиштем у општини Деспотовац,
најмање 15 одборника Скупштине општине Деспотовац или група од најмање 100 грађана
са пребивалиштем у општини Деспотовац, за доделу јавног признања правним лицима са
седиштем у општини Деспотовац и појединицима у општини Деспотовац за дугогодишњи
допринос развоју општине Деспотовац, њеној афирмацији, за изузетене резултате у свим
сферама рада и стварање као и за хумана дела и дела пожртвовања вредна поштовања.
Иницијативе доставити на адресу:
ОПШТИНА ДЕСПОТОВАЦ
Комисија за доделу признања и награда
улица Милосава Здравковића Ресавца
35213 Деспотовац
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 3
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САДРЖАЈ
1.
2.

Одлука о отпису потраживања према пореском обвезнику "Друштво за
одржавање зграда" д.о.о. Београд
Одлука о измени и допуни Одлуке о конвертовању новчаних потраживања
према Холдинг Индустрија каблова А.Д. Јагодина

1
2

3.

Одлука о ратној организацији општине Деспотовац

3

4.

Пословник о раду Изборне комисије општине Деспотовац

4

5.

Позив правним лицима и групама грађана

7

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
2020
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