2020.
ГОДИНА XV

БРОЈ 4

Цена овог броја је 200,00 динара.

ДЕСПОТОВАЦ 03.03.2020. године
Годишња претплата је 1.500,00 динара

На основу члана 32 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број
129/07, 83/14-други закон, 101/16-други закон и 47/18) и члана 25 Статута општине
Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'', број 4/19) Скупштина општине
Деспотовац, на седници одржаној 02.03.2020. године, донела је

ОДЛУКУ
О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се образовање месних заједница на подручју општине
Деспотовац, одређују подручја за која се образују месне заједнице, спајање и укидање
месних заједница, органи и начин избора органа, послови месних заједница и финансирање
месних заједница.
Члан 2.
Месна заједница је заједница грађана одређена према месту пребивалишта на
одређеном подручју општине.
Месна заједница се образује ради задовољавања потреба и интереса месног
становништва.
Члан 3.
Месна заједница има својство правног лица у погледу права и обавеза утврђених
Законом, Статутом Општине и овом Одлуком.
Месна заједница може имати свој дан, амблем и славу месне заједнице.
Дан месне заједнице, амблем и слава регулишу се статутом месне заједнице или
посебном одлуком. Када се ова питања регулишу посебном одлуком сагласност на одлуку
даје председник Општине по прибављеном мишљењу надлежне службе Општинске управе
Деспотовац.
Члан 4.
Месна заједница има свој статут.
Месна заједница има жиро рачун.
Месна заједница има печат и штамбиљ.
Печат и штамбиљ месне заједнице исписује се у складу са позитивним прописима.
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Члан 5.
Статутом месне заједнице у складу са позитивним прописима утврђују се послови
које врши месна заједница, органи и поступак избора органа месне заједнице, организација
и рад органа, начин одлучивања и друга питања од значаја за рад месне заједнице.
Члан 6.
Статут месне заједнице доноси савет месне заједнице већином гласова од укупног
броја чланова савета месне заједнице.
На статут месне заједнице сагласност даје председник Општине по прибављеном
мишљењу надлежне службе Општинске управе Деспотовац.
Статут месне заједнице са решењем о давању сагласности објављује се истицањем на
огласној табли месне заједнице или на други погодан начин по одлуци савета месне
заједнице.
Члан 7.
Месне заједнице се могу повезивати и остваривати међусобну сарадњу, као и
сарадњу са предузећима, установама, организацијама и другим облицима организовања.
II ОБРАЗОВАЊЕ И УКИДАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
Члан 8.
Месна заједница се образује за одређено подручје (насеље, реон, део насеља, више
насељених места) ради задовољења потреба и интереса месног становништва.
Члан 9.
На територији општине Деспотовац образују се следеће месне заједнице:
1. Балајнац за насељено место Балајнац, које обухвата подручје КО Балајнац
2. Бељајка за насељено место Бељајка, које обухвата подручје КО Бељајка,
3. Богава за насељено место Богава, које обухвата подручје КО Богава,
4. Брестово за насељено место Брестово, које обухвата подручје КО Брестово,
5. Буковац за насељено место Буковац, које обухвата подручје КО Буковац,
6. Велики Поповић за насељено место Велики Поповић, које обухвата подручје КО Велики
Поповић,
7. Витанце за насељено место Витанце, које обухвата подручје КО Витанце,
8. Грабовица за насељена места Грабовица и Орашје, које обухвата подручје КО
Грабовица,
9. Двориште за насељено место Двориште, које обухвата подручје КО Двориште,
10. Деспотовац за насељено место Деспотовац, које обухвата подручје КО Деспотовац,
11. Златово за насељено место Златово, које обухвата подручје КО Златово,
12. Јасеново за насељено место Јасеново, које обухвата подручје КО Јасеново,
13. Јеловац за насељено место Јеловац, које обухвата подручје КО Јеловац,
14. Језеро за насељено место Језеро, које обухвата подручје КО Језеро,
15. Липовица за насељено место Липовица, које обухвата подручје КО Липовица,
16. Ломница за насељено место Ломница, које обухвата подручје КО Ломница,
17. Медвеђа за насељено место Медвеђа, које обухвата подручје КО Медвеђа,
18. Милива за насељено место Милива, које обухвата подручје КО Милива,
19. Пањевац за насељено место Пањевац, које обухвата подручје КО Пањевац,
20. Плажане за насељено место Плажане, које обухвата подручје КО Плажане,
21. Поповњак за насељено место Поповњак, које обухвата подручје КО Поповњак,
22. Равна Река за насељено место Равна Река, које обухвата подручје КО Равна Река,
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23. Ресавица за насељена места Ресавица, Жидиље, Баре и Маквише, које обухвата
подручје КО Жидиље,
24. Војник за насељено место Војник, које обухвата подручје КО Војник
25. Село Ресавица за насељено место Село Ресавица, које обухвата подручје КО Село
Ресавица
26. Сладаја за насељено место Сладаја, које обухвата подручје КО Сладаја,
27. Сењски Рудник за насељено место Сењски Рудник, које обухвата подручје КО Сењски
Рудник,
28. Стрмостен за насељено место Стрмостен, које обухвата подручје КО Стрмостен,
29. Стењевац за насељено место Стењевац, које обухвата подручје КО Стењевац,
30. Трућевац за насељено место Трућевац, које обухвата подручје КО Трућевац.
Члан 10.
Скупштина општине одлучује о образовању, подручју за које се образује и укида
месна заједница.
Ова Одлука доноси се већином гласова од укупног броја одборника.
Предлог за образовање, спајање и укидање месне заједнице могу поднети грађани
заинтересованих подручја, најмање 10% бирача са пребивалиштем на подручју на које се
предлог односи, најмање 1/3 одборника и Општинско веће.
Пре доношења одлуке о образовању, спајању или укидању месне заједнице
скупштина општине мора да прибави мишљење грађана месне заједнице.
Члан 11.
Предлог за образовање, спајање и укидање месне заједнице садржи:
- назив месне заједнице,
- тачан опис подручја, назив насељеног места или његов део и
- разлоге за образовање, спајање или укидање месне заједнице.
III ПОСЛОВИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Члан 12.
У месној заједници грађани одлучују о остваривању својих заједничких интереса и
задовољавању заједничких потреба и то:
- уређењу месне заједнице (путеви, улице, расвета, ПТТ, кабловска телевизија,
водовод, канализација и тд.),
- урбанистичко планирање и уређење насеља у складу са позитивним прописима,
- комуналне хигијене,
- заштита и унапређење животне средине,
- одбране и заштите од елементарних непогода у складу са позитивним прописима,
- брига о стварању бољег стандарда за све грађане,
- културе и спорта,
- о увођењу и реализацији самодоприноса,
- спроводе изборе за органе месне заједнице и
- извршавају и друге послове утврђене Уставом, законом, Статутом Општине и
другим позитивним прописима.
Члан 13.
Месна заједница врши одређене послове из изворног делокруга локалне самоуправе,
које јој повери Општина а који су од непосредног значаја за локално становништво, (брига
о стању некатегорисаних путева и друго), одређене послове и задатке у вези спровођења
избора, пописа становништва, општинског референдума и друге послове.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 4
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IV ОРГАНИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Члан 14.
Орган месне заједнице је савет месне заједнице.
Савет месне заједнице има од 5 до 9 чланова. Број чланова савета се утврђује
статутом месне заједнице.
Мандат члановима савета месне заједнице траје четри године са правом реизбора.
Члан 15.
Председник, заменик председника и чланови савета месне заједнице поступају
искључиво у интересу месне заједнице. Доношење одлука на нивоу месне заједнице несме
да буде мотивисано обезбеђењем личне, имовинске или неимовинске користи, њима и
њиховим сродницима, институцијама или политичким партијама.
Председник, заменик председника и чланови савета месне заједнице у обавези су да
обавесте савет о свакој ствари у којој имају приватни интерес, који утиче или може утицати
на њихову непристрасност у доношењу одлука и тада се изузимају из одлучивању о
конкретном питању.
Члан 16.
Савет месне заједнице има председника и заменика председника.
Чланови савета месне заједнице бирају између себе председника и заменика
председника тајним гласањем на седници савета, на предлог најмање 1/3 чланова савета
месне заједнице.
Мандат председнику и заменику председника траје 4 године.
Мандат председника и заменика председника савета може престати разрешењем на
основу: оставке, престанка мандата члана савета, промене места пребивалишта или
изгласавања неповерења.
Члан 17.
Председник савета месне заједнице представља и заступа месну заједницу и
наредбодавац је за извршење финансијског плана.
Члан 18.
Савет месне заједнице је представничко тело месне самоуправе које обавља послове
и задатке из свог делокруга, и то:
1) доноси статут месне заједнице;
2) доноси финансијски план месне заједнице и програме развоја месне заједнице;
3) бира и разрешава председника савета месне заједнице;
4) предлаже мере за развој и унапређење комуналних и других делатности на подручју
месне заједнице;
5) доноси пословник о раду савета месне заједнице и друге акте из надлежности месне
заједнице;
6) покреће иницијативу за доношење нових или измену постојећих прописа Општине и
7) врши друге послове из надлежности месне заједнице утврђене статутом Општине,
актом о оснивању месне заједнице или другим општинским прописима.
Савет месне заједнице је дужан да имовином месне заједнице, као и
непокретностима у јавној својини Општине, на којима има право коришћења управљања,
користи и располаже у складу са законом, одлукама Скупштине општине, и Статутом месне
заједнице.
Ангажоање председника и чланова савета, као и чланова других органа месне
заједнице не подразумева стварање додатних финансијских обавеза месној заједници.
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Члан 19.
Рад органа месне заједнице је јаван.
Јавност рада и обавештавање грађана обезбеђује се јавним расправама на зборовима
грађана, извештајима о раду органа месне заједнице, објављивањем на огласној табли и на
други начин, одлука и других аката органа месне заједнице, истицањем дневног реда за
седницу савета месне заједнице, на огласној табли месне заједнице или на други начин
објављивање дневног реда, обавештавањем грађана на погодан начин о зборовима грађана
и другим скуповима од локалних интереса најмање 3 дана пре њиховог одржавања, правом
грађана да остварују увид у записнике и акте савета месне заједнице, присуствују
седницама савета месне заједнице и тд.
Јавност рада и обавештавања грађана се ближе уређује статутом месне заједнице.
Савет месне заједнице је дужан да поднесе изештај о свом раду и коришћењу
средстава, најмање једном годишње и када то затражи најмање 10% грађана са подручја
месне заједнице или Председник Општине.
Члан 20.
Одборник Скупштине општине који има пребивалиште на подручју месне заједнице
учествује у раду савета месне заједнице без права одлучивања.
V ФИНАНСИРАЊЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Члан 21.
Средства за рад месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе
обезбеђују се из:
- средстава утврђених одлуком о буџету општине, укључујући и самодопринос;
- донација;
- прихода које месна заједница, односно други облик месне самоуправе оствари
својом активношћу.
Месна заједница, односно други облик месне самоуправе доноси финансијски план
на који сагласност даје председник општине, у складу са одлуком о буџету.
Члан 22.
Месна заједница користи средства у складу са својим програмима и плановима.
VI ИЗБОРИ ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
Члан 23.
Изборе за органе месне заједнице расписује председник Скупштине општине
најкасније 30 дана пре истека мандата претходног сазива чланова савета месне заједнице
или у року од 15 дана од ступања на снагу одлуке о распуштању савета месне заједнице.
Од дана расписивања избора до дана одржавања избора не може протећи више од 45
дана.
Члан 24.
Савет месне заједнице може се распустити ако:
- савет не заседа дуже од три месеца;
- не изабере председника савета у року од месец дана од дана одржавања избора за
чланове савета месне заједнице или од дана његовог разрешења, односно
подношења оставке;
- не донесе финансијски план у законом предвиђеном року одређеном одлуком
скупштине општине.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 4
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Одлуку о распуштању савета месне заједнице доноси скупштина општине, на
предлог Општинског већа, који врши надзор над законитошћу рада и аката месне заједнице.
До конституисања савета месне заједнице, текуће и неодложне послове месне
заједнице обављаће повереник општине која именује скупштина општине, истовремено са
доношењем одлуке о распуштању савета месне заједнице.
Члан 25.
Савет месне заједнице бира се непосредним тајним гласањем у складу са овом
Одлуком и Статутом Месне заједнице.
Сваки грађанин, који је навршио 18 година живота и има пребивалиште на подручју
месне заједнице има право да бира и да буде биран у савет месне заједнице.
Члан 26.
Право предлагања кандидата за савет месне заједнице има најмање 5 грађана месне
заједнице са бирачким правом, с тим да један грађанин може да потпише предлог само за
једног кандидата. Потпис којим бирач подржава кандидата за члана савета месне заједнице
мора бити оверен у Општинској управи Деспотовац – месној канцеларији.
Уз кандидатуру се подноси писана изјава кандидата о прихватању кандидатуре,
потврда о изборном праву и списак грађана који подржавају кандидатуру.
Кандидатуру подноси кандидат лично или лице које он овласти. Овлашћење се
оверава у Општинској управи Деспотовац – месној канцеларији.
Кандидатуре за чланове савета месних заједница подносе се Општинској комисији
најкасније 15 дана до дана одржавања избора.
Кандидатура за члана савета месне заједнице може се повући најкасније 10 дана до
дана одржавања избора, односно утврђивања листе кандидата за чланове савета месне
заједнице.
Члан 27.
На гласачком листићу уписују се имена и презимена свих кандидата и назив
предлагача.
На гласачком листићу кандидати су поређани по азбучном реду презимена.
Поред презимена и имена кандидата, ако то кандидат инсистира може да стоји и
назив по коме је у средини у којој живи препознатљив.
Члан 28.
Грађани се на изборима изјашњавају заокружујући број испред имена кандидата.
Заокружује се највише онолико кандидата колико се бира чланова савета месне
заједнице.
Члан 29.
Изабрани су они кандидати који добију највећи број гласова.
Уколико два или више кандидата добију једнак или истовремено највећи број
гласова сматра се изабрани кандидат који је први на гласачком листићу, према азбучном
реду почетног слова презимена.
Члан 30.
Савет месне заједнице се конституише у року од 15 дана од дана спровођења избора.
Конститутивну седницу савета месне заједнице сазива председник савета месне
заједнице претходног сазива, а ако овај то не учини у року од 10 дана од дана проглашења
резултата, седницу Савета сазваће Председник Скупштине општине.
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Конститутивна седница може да се одржи ако на њој присуствује већина од укупног
броја чланова савета месне заједнице.
До избора председника и заменика председника савета седницом савета руководи
најстарији по годинама члан савета месне заједнице.
На првој седници савета из реда чланова савета бирају се председник и заменик
председника савета месне заједнице.
Члан 31.
Чланство у савету месне заједнице престаје оставком, смрћу или разрешењем због
безусловне осуде казном затвора, због потпуног или делимичног губљења пословне
способности, због губљења држављанства Србије, промене пребивалишта ван подручја
месне заједнице.
Мандат новоизабраном члану савета траје до истека мандата месних заједница на
територији општине Деспотовац.
Кад члану савета месне заједнице престане мандат из разлога наведених у
претходном ставу, мандат члана савета месне заједнице добија следећи са листе кандидата
са највећим бројем гласова што утврђује Општинска комисија.
VII ОРГАНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
Члан 32.
Органи за спровођење избора за чланове савета месних заједница су: Општинска
изборна комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница (у даљем
тексту: Општинска комисија) и бирачки одбори.
Органи за спровођење избора за чланове савета месних заједница су самостални и
независни у свом раду и раде на основу позитивних прописа и правила која утврђује
општинска комисија.
За свој рад органи за спровођење избора одговарају органу који их је именовао.
Члан 33.
Чланови органа и њихови заменици за спровођење избора за чланове савета месних
заједница могу бити само грађани који имају изборно право и пребивалиште на територији
општине.
Члановима органа за спровођење избора престаје функција у овим органима кад
прихвате кандидатуру за члана савета месне заједнице.
Члан 34.
Чланови савета месне заједнице не могу да буду истовремено и одборници
Скупштине општине, председник Општине, заменик председника Општине, секретар
Скупштине и начелник Општинске управе.
Члан 35.
Општинска комисија има председника и четири члана.
Председник и чланови Општинске комисије имају заменике.
Општинска комисија има секретара и заменика секретара.
Секретар Општинске комисије учествује у раду комисије без права одлучивања.
Општинска комисија одлучује на седницама већином гласова.
У Општинску комисију именују се правници и друга стручна лица, како би Комисија
обављала своје послове стручно и квалификовано.
Општинска комисија послове из свог делокруга обавља стручно, непристрасно и
независна је у свом раду.
За председника Општинске комисије именује се дипломирани правник.
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Општинску комисију именује Скупштина општине на период од четири године.
Бирачке одборе именује Општинска комисија и то председника и заменика
председника,а чланове и заменике чланова именује Општинска изборна комисија на
предлог савета месних заједница или без предлога савета месних заједница, ако савет не
учини предлог до рока који је одредила комисија.
Члан 36.
Општинска комисија:
- стара се о законитом спровођењу избора,
- одређује бирачка места на предлог савета месних заједница,
- даје упутства бирачким одборима у погледу спровођења поступка избора чланова
савета месних заједница,
- прописује обрасце и организује техничке припреме за спровођење избора,
- утврђује да ли су предлози кандидата сачињени и поднети у складу са
прописима,
- утврђује збирну листу кандидата за чланове савета месне заједнице,
- утврђује облик, изглед и садржину гласачког листића, број гласачких листића за
сваку месну заједницу,
- записнички предаје изборни материјал бирачким одборима,
- утврђује и објављује резултате избора за чланове савета месних заједница,
- подноси извештај о спроведеним изборима Скупштини општине и доставља
писмени извештај о спроведеним изборима саветима месних заједница,
- одређује лица за обављање административно техничких послова за потребе
комисије,
- обавља и друге послове одређене прописима.
Члан 37.
Бирачки одбор чине председник и два члана.
Председник и чланови бирачких одбора имају заменике.
Бирачки одбор именује се најкасније 10 дана пре дана одређеног за изборе.
Бирачки одбор непосредно спроводи гласање, обезбеђује правилност и тајност
гласања, утврђује резултате гласања на бирачком месту и обавља и друге послове утврђене
прописима.
Бирачки одбор се стара о одржавању реда на бирачком месту за време гласања.
Ближа правила о раду бирачких одбора утврђује општинска комисија.
VIII УТВРЂИВАЊЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА
Члан 38.
Општинска комисија проглашава предлог кандидата одмах по пријему предлога и
одговарајуће документације а најкасније у року од 24 часа по пријему предлога.
Члан 39.
Кад општинска комисија утврди да предлог није поднет благовремено донеће
решење о његовом одбацивању.
Кад предлог садржи недостатке који су сметња за проглашење предлога у року од
24 часа од пријема предлога Општинска комисија доноси закључак којим се подносиоцу
предлога налаже да најкасније у року од 48 часова од часа достављања закључка отклони
те недостатке.
Кад Општинска комисија утврди да недостаци нису отклоњени у педвиђеном року
донеће у наредних 24 часа решење којим се одбија проглашење предлога.
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Члан 40.
Општинска комисија најкасније 10 дана пре дана одржавања избора утврђује листу
кандидата за сваку месну заједницу посебно, које се објављују на огласним таблама месних
заједница.
Изборна листа садржи све предлоге са личним именима свих кандидата и подацима
о години рођења, занимању и називу предлагача.
Редослед кандидата на изборној листи утврђује се према азбучном реду почетног
слова презимена кандидата.
IX СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
Члан 41.
Општинска комисија за сваки бирачки одбор благовремено припрема материјал за
гласање а нарочито потребан број гласачких листића, извод из бирачког списка, образац
записника о раду бирачког одбора и други потребни материјал за спровођење избора.
Гласачке листиће припрема и оверава Општинска комисија.
Општинска комисија утврђује укупан број гласачких листића за сваку месну
заједницу посебно, стим што број гласачких листића мора бити један броју бирача
уписаних у бирачки списак за ту месну заједницу.
Члан 42.
Примопредаја изборног материјала врши се најкасније 48 часа пре дана одржавања
избора.
На дан избора, пре почетка гласања бирачки одбор утврђује да ли је припремљен
изборни материјал за то бирачко место потпун и исправан, да ли је бирачко место уређено
на начин, којим се обезбеђује тајност гласања и да ли гласање може почети што уноси у
записник о свом раду.
Збирна изборна листа са именима свих кандидата мора за време гласања бити видно
истакнута на бирачком месту.
Члан 43.
Увид у изборни материјал може се извршити у року од 5 дана од дана одржавања
избора.
Увид у изборни материјал има кандидат за члана савета месне заједнице или лице
које он овласти.
Кандидат или лице које он овласти има право да поднесе приговор Општинској
комисији због неправилности у поступку кандидовања, спровођења, утврђивања и
објављивања резултата избора. Приговор се подноси у року од 24 часа од када је донета
одлука, односно извршена радња или учињен пропуст.
Општинска комисија решава по приговору у року од 48 часова од пријема
приговора. Одлука Општинске комисије по приговору је коначна.
Члан 44.
По завршеном гласању бирачки одбор приступа утврђивању резултата гласања на
бирачком месту.
Бирачки одбор утврђује: број неупотребљених гласачких листића и ставља их у
посебан омот који печати са назнаком на омоту да се ради о неупотребљеним гласачким
листићима.
На основу извода из бирачког списка бирачки одбор утврђује укупан број бирача
који су гласали.
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По утврђивању укупног броја бирача који су изашли на гласање, бирачки одбор
отвара гласачку кутију и одваја важеће гласачке листиће од неважећих.
Бирачки одбор утврђује број неважећих гласачких листића, уноси их у записник и
неважеће гласачке листиће печати у посебан омот с назнаком да се ради о неважећим
гласачким листићима а потом утврђује број важећих гласачких листића и број гласова за
сваког кандидата посебно што такође уноси у записник.
Важећи гласачки листићи стављају се у посебан омот са назнаком да се ради о
важећим гласачким листићима који се потом печати.
Члан 45.
Неважећи гласачки листић јесте непопуњени гласачки листић, листић који је
попуњен тако да се не може утврдити за кога се гласало и листић на коме је заокружено
више кандидата од броја који се бира.
Члан 46.
Када се утврди да је број гласачких листића у гласачкој кутији већи од броја бирача
који су изашли на гласање бирачки одбор се распушта, именује нови а гласање на том
бирачком месту се понавља у року од 7 дана.
Члан 47.
Бирачки одбор по утврђивању резултата гласања у записник о свом раду уноси број
примљених гласачких листића, број неупотребљених гласачких листића, број неважећих
гласачких листића, број важећих гласачких листића, број гласова за сваког кандидата, број
бирача према изводу из бирачког списка изашлих на гласање и број бирача који су гласали.
У записник се уносе и примедбе и мишљења чланова бирачког одбора ако их има.
Записник о раду бирачког одбора потписују сви чланови бирачког одбора.
Члан 48.
Записник о раду бирачког одбора израђује се на прописаном обрасцу који се штампа
у три примерка.
Прва два примерка записника са изборним материјалом доставља се Општинској
комисији у року који утврди Општинска комисија, а најкасније до 10 часова наредног дана
од дана одржавања избора.
Други примерак записника истиче се на огласној табли месне заједнице.
Члан 49.
Општинска комисија утврђује резултате гласања, на основу изборног материјала које
су доставили бирачки одбори, и објављује их у року од 72 часа од затварања бирачких
места у ''Службеном гласнику општине Деспотовац''.
По утврђивању резултата гласања за чланове савета месних заједница Општинска
комисија враћа изборни материјал са једним примерком записника бирачког одбора о току
и резултатима гласања савету месне заједнице по истеку пет дана од дана одржавања
избора а најкасније десет дана од дана одржавања избора.
Изборни материјал из става 1 овог члана савет месне заједнице чува у својој архиви
до краја истека мандата новоизабраног савета месне заједнице.
Члан 50.
О примопредаји изборног материјала између Општинске комисије и бирачких
одбора и обрнуто и Општинске комисије и савета месне заједнице сачињава се записник.
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Члан 51.
Општинска комисија на основу записника о раду бирачких одбора и утврђивању
резултата гласања утврђује резултате избора за чланове савета месних заједница, о томе
сачињава посебан записник и доставља извештај Скупштини општине а свакој месној
заједници доставља извештај о изборима за ту месну заједницу.
X ФИНАНСИРАЊЕ ИЗБОРА
Члан 52.
Средства за спровођење избора за чланове савета месних заједница обезбеђују месне
заједнице и Општина.
Месне заједнице по доношењу одлуке о расписивању избора за чланове савета
месних заједница преносе средства за спровођење избора сразмерно броју бирача на рачун
Општинске комисије а у износу који одлуком утврди Општинска комисија по предрачуну
који сачињава надлежна служба Одељења за привреду, финансије, јавне делатности
Општинске управе Деспотовац.
Члан 53.
Средства месних заједница одређена за изборе за чланове савета месних заједница
могу се употребити само за техничке припреме избора, обезбеђење гласачког материјала и
накнаду за рад бирачких одбора и Општинске комисије.
Накнаду за рад бирачким одборима и Општинској комисији одлуком одређује
Општинска комисија.
Члан 54.
По завршеним изборима за чланове савета месних заједница Општинска комисија
утврђује укупне трошкове избора и свакој месној заједници доставља извештај о
утрошеним средствима за изборе.
Рачуноводствене и сличне послове за потребе Општинске комисије обавља надлежна
служба Одељења за привреду, финансије и јавне делатности Општинске управе
Деспотовац.
XI ЗБОР ГРАЂАНА
Члан 55.
Грађани у месним заједницама о питањима из њене надлежности одлучују:
- референдумом,
- на збору грађана и
- преко представника у савету месне заједнице у складу са законом, овом Одлуком
и статутом месне заједнице.
Референдум се спроводи у складу са позитивним прописима.
Члан 56.
На збору грађана разматрају се сва питања од интереса за живот и рад грађана месне
заједнице.
Збором грађана руководи радно председништво које сачињавају, председавајући и
два члана, које одређује савет месне заједнице и који нису из савета месне заједнице.
Потребан број грађана за присуство збору, да би збор могао пуноважно да ради и
одлучује утврђује се статутом месне заједнице.
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Члан 57.
Збор грађана се заказује на иницијативу најмање 10% грађана, савета месне
заједнице, председника савета месне заједнице и председника општине.
Председник савета месне заједнице је обавезан да у року од 10 дана сазове збор
грађана месне заједнице када то траже грађани и други овлашћени иницијатири из става 1
овог члана.
Члан 58.
Збор доноси закључке, препоруке, сугестије, мишљења и предлоге и доставља их
савету месне заједнице.
О раду збора води се записник који потписује радно председништво и записничар.
XII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 59.
Постојеће месне заједнице као и њихови органи наставиће са радом, до
конституисања нових органа у складу са овом одлуком.
Месне заједнице ускладиће своје статуте са овом одлуком најкасније 60 дана од дана
ступања на снагу ове одлуке.
Најкасније у року од 6 месеци од дана ступања на снагу ове одлуке председник
Скупштине Општине расписаће изборе за чланове савета месних заједница.
Члан 60.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о месним заједницама
(''Службени гласник општине Деспотовац'', број 7/08, 1/09 и 2/12).
Члан 61.
Ова Одлука ступа на снагу осам дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику
општине Деспотовац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-21/2020-01 од 02.03.2020. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Златко Марјановић с.р.
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На основу члана 5. Закона о путевима (''Службени гласник РС'', број 41/18 и 95/18),
члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07, 83/14др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), Уредбе о категоризацији државних путева (''Службени
гласник РС'', број 105/13), Уредбе о критеријумима за категоризацију јавних путева
(''Службени гласник РС'', број 38/19) и члана 25. Статута општине Деспотовац (''Службени
гласник општине Деспотовац'', број 4/19), Скупштина општине Деспотовац, на седници
одржаној 02.03.2020. године, донела је
ОДЛУКУ
О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА И УЛИЦА
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се категорија општинских путева и улица на подручју
општине Деспотовац.
Члан 2.
За општинске путеве I реда на подручју општине Деспотовац одређују се путеви
који повезују два насељена места или насељено место са државним путем, који имају
асфалтни коловозни застор чија ширина коловоза износи минимум 5 метара:
Редни Ознака
ДЕОНИЦА ПУТА
број
пута
1.
О1
160 - Плажане (до игралишта)
2.
О2
186 - Витанце –Поточац - Балајнац - 185
3.
О3
О2 - Трућевац (до улаза у село)
185 - Брестово - Богава (центар села) - Мали Поповић
4.
О4
(граница са општином Јагодина)
5.
О5
Буковац ( О20) – Пањевац (186)
6.
О6
Буковац (О20) - Ломница
7.
О7
160 - Равна Река ( центар насеља )
8.
О8
385 - Стрмостен ( до мостића на улазу у село)
9.
О9
Бунари (186) - Поповњак (О23)
10.
О10
160 - Велики Поповић (поред гробља) - 185
11.
О11
О2 - Витанце (обилазница) - О2

Дужина
(км)
0,90
6,90
2,40
7,70
6,30
4,00
0,80
0,90
3,70
2,70
1,70
38,00

Члан 3.
За општинске путеве II реда на подручју општине Деспотовац одређују се путеви
који повезују два насељена места или насељено место са државним путем, који имају
асфалтни коловозни застор чија ширина коловоза износи мање од 5 метара:
Редни Ознака
Дужина
ДЕОНИЦА ПУТА
број
пута
(км)
160 (Брест) - Милива - Плажане (О1) - Грабовица - Златово 16,30
1.
О12
граница са општином Петровац
Плажане (О1) - поред игралишта до дома и назад до
2,20
2.
О13
игралишта (О1)
3.
О14
160 (Ђурђевац) - Милива (О12)
1,00
4.
О15
Грабовица (О12) - Орашје
3,00
5.
О16
О3 - Трућевац коз село - О3
1,10
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 4
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О17

7.

О18

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

О19
О20
О21
О22
О23
О24
О25
О26
О27
О28
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186 - Бељајка (до изласка из села)
Деспотовац (160) - Војник (поред дома према Бељајци до
краја асфалта)
160 - Јасеново - 160
Манасија (384) – Буковац (О6)
160 - Двориште - 160
160 - Стењевац - 160
160 - Поповњак - Језеро – граница са општином Ћуприја
Стрмостен (О8) - рампа
Лисине (О24) - Водопад
160 - Осмице - Маквиште
160 - Жидиље
Липовица (186) - Грчко Поље

2,00
1,70
3,60
2,50
1,50
0,70
4,50
5,50
1,50
3,60
1,40
3,50
55,60

Члан 4.
За општинске путеве III реда на подручју општине Деспотовац одређују се путеви
који повезују два насељена места или насељено место са државним путем, који немају
асфалтни коловозни застор :
Редни Ознака
Дужина
ДЕОНИЦА ПУТА
број
пута
(км)
1.
О30
Витанце (О2) - Велики Поповић (185) (поред фарме уз пругу)
3,90
2.
О31
185 - Богава (центар села)
2,60
3.
О32
Војник (О18) – Бела Црква - Бељајка (до улаза у село)
5,00
11,50
Члан 5.
Улице у општинама се категоришу као примарне ако испуњавају један од следећих
критеријума:
1) да су истовремено трасе државних путева;
2) да су истовремено трасе државних путева који почињу, односно завршавају на
територији општине;
3) да повезују државне путеве.
Члан 6.
Улице у општинама се категоришу као секундарне ако испуњавају један од следећих
критеријума:
1) да повезују примарне улице;
2) да повезују урбанистичке садржаје са примарним улицама.
Члан 7.
Улице у општинама се категоришу као терцијарне ако испуњавају један од следећих
критеријума:
1) да повезују секундарне улице;
2) да повезују међусобно урбанистичке садржаје;
3) да повезују урбанистичке садржаје са секундарним улицама.
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Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику
општине Деспотовац''.
Даном ступања ове Одлуке на снагу престаје да важи Одлука о одређивању
критеријума за категоризацију општинских путева и улица (''Службени гласник општине
Деспотовац'', број 2/07) и Одлука о категоризацији општинских путева и улица (''Службени
гласник општине Деспотовац'', број 12/12).
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 34-14/2020-01 од 02.03.2020. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНА 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 14. став 4. Закона о
пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС'' број 62/06, 65/08, 41/09, 112/2015,
80/17 и 95/18), члана 25. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине
Деспотовац'', број 4/19) и Сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде, број 320-51-902/2020-14 од 04.02.2020. године, Скупштина општине
Деспотовац, на седници одржаној 02.03.2020. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И
КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ
ДЕСПОТОВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ
Члан 1.
Доноси се Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта за територију општине Деспотовац за 2020. годину, којим се утврђује врста и
обим радова на заштити и уређењу пољопривредног земљишта у општини Деспотовац у
2020. години.
Члан 2.
Саставни део ове одлуке је Годишњи програм заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта за територију општине Деспотовац за 2020. годину, број 3209/06-2020 од 31.01.2020. године.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном гласнику општине
Деспотовац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 320-13/2020-01 од 02.03.2020. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Златко Марјановић с.р.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 4
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На основу члана 35. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике
Србије'', број 72/2009, 81/2009, 64/2010 – одлука УС РС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука
УС РС, 50/2013 – одлука УС РС, 98/2013 – одлука УС РС, 132/2014, 145/2014, 83/2018 и
31/2019 и 37/2019 – други закон и 9/2020), члана 32. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Србије'', број 129/2007, 83/2014 –други закон, 101/2016 –
други закон и 47/2018), члана 25. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник
општине Деспотовац'', број 4/19) и прибављеног мишљења Комисије за планове Скупштине
општине Деспотовац од 26.02.2020. године, Скупштина општине Деспотовац, на седници
одржаној 02.03.2020. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА
ДЕСПОТОВАЦ
Члан 1.
Овом Одлуком доноси се План генералне регулације насељеног места Деспотовац (у
даљем тексту: План генералне регулације), који је израдио Југословенски институт за
урбанизам и становање ''ЈУГИНУС'' д.о.о. Београд, Андрићев венац 2/II, а у циљу стварања
планског основа за дефинисање услова изградње и уређења простора на планском подрују,
кроз одређивање намене и карактера простора, услова за уређење простора и правила
градње, као и увођење специфичних намена у складу са програмским концептом
Просторног плана општине Деспотовац ("Службени гласник општине Деспотовац", број
3/09). Циљеви израде Плана генералне регулације су такође процена развојних могућности
са аспекта доступности грађевинског земљишта, неопходности и могућности опремања
земљишта потребном комуналном инфраструктуром и оријентационих средстава локалне
управе намењених за те сврхе затим дефинисање услова за заштиту простора (заштиту
животне средине, заштита природних и културних добара и дефинисање принципа
прелиминарне поделе подручја на просторне целине према урбанистичким показатељима и
типичним карактеристикама, за које ће Планом генералне регулације бити дефинисана
Правила уређења и Правила грађења.
Повод за израду предметног плана је законска обавеза доношења овог плана то јест
Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије", број 72/09, 81/09 –
исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13 – УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14,
83/18 и 31/19). Изради Плана генералне регулације приступа се на основу Одлуке о изради
Плана генералне регулације насељеног места Деспотовац ("Службени гласник општине
Деспотовац", број 6/09).
Саставни део ове одлуке јесте План генералне регулације насељеног места
Деспотовац чији је саставни део Извештај о стратешкој процени утицаја Плана генералне
регулације насељеног места Деспотовац на животну средину.
Члан 2.
Граница овог планског документа је дефинисана Одлуком о изради Плана генералне
регулације насељеног места Деспотовац ("Службени гласник Општине Деспотовац", број
6/09) и овом границом је обухваћена целокупна територија насеља Деспотовац, затим
насеља у непосредној контактној зони Милива и Војник, као и комплекс Манастира
Манасија. Површина терирорије која је предмет планске разраде износи 1.380,0ha.
Граница Плана генералне регулације насељеног места Деспотовац почиње од белеге
број 38. између Миливе и Плажана и даље иде катастарском међом између КО Милива и
КО Плажане десном страном потока катастарска парцела број 1543, све до тромеђе
катастарска парцела број 1543, 1542, и 1544/2 све КО Милива, где се ломи и продужава у
правцу југа катастарским парцелама број 1542, 1537, 1536, 1535, 1550, 1551, 1552, 1553,
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1554, 1555, 1803, 1802, 1801, 1800, 1791 и 1790 све КО Милива, где пресеца пут катастарска
парцела број 1789 и наставља даље поменутим путем до међе са катастарском парцелом
број 1843 КО Милива. Од ове међе граница наставља у правцу југа катастарским парцелама
број 1842, 1841, 1839/4, 1839/1, 1839/2, 1870/2, 1869, 1868, 1867, 1863, 1864, 1862/1, 1861,
1860/1, 1860/2 и 1859 све КО Милива, где пресеца пут, катастарска парцела број 4480 и
наставља даље тим путем све до укрштања са новим путем катастарска парцела број 2389,
где се ломи и наставља даље у правцу југа поменутим путем све до међе катастарска
парцела број 2366/2 и 2373, где се ломи и наставља даље у правцу Севера путем катастарска
парцела број 2421, све до укршатања са новим путем катастарска парцела број 2462 КО
Милива. Граница даље иде поменутим путем све до тромеђе катастарска парцела број 2462,
2505 и 2480/2, где се ломи и наставља даље у правцу севера кат. парцелама број 2480/2,
2480/1, 2482/3, 2482/1, 2485, 2486/2, 2486/1, 2492, 2493, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503/2,
2503/1, 2504/2, 2504/1, 2504/3, 2576, 2574, 2573, 2572, све до кат. парцеле број 2570/2, где се
ломи и наставља даље у правцу Истока катастарска парцелама број 2571/2 и 2572 све КО
Милива, где пресеца пут катастарска парцела број 2569, и наставља даље тим путем у
правцу севера све до међе са кат. парцелом број 2565/1, где се ломи и наставља даље у
правцу истока катастарска парцелама број 2565/2 и 2563, до међе са катастарским
парцелама број 2584/1 и 2585, где се ломи и иде даље у правцу севера путем, катастарска
парцела број 4481, све до међе са катастарска парцела број 2551/1 и 1036, где пресеца пут и
наставља даље катастарском парцелом број 1003/1 све до међе катастарских парцела број
1005/2 и 1006/3, где се ломи и пресеца катастарска парцелу број 1003/1 у правцу истока и
наставља даље катастарском парцелом број 1003/2, где пресеца пут, катастарска парцела
број 972 и наставља даље у правцу истока катастарском парцелом број 971/3 КО Милива.
Од ове тачке, граница даље наставља у правцу југа, потоком Мала Милива, катастарска
парцела број 4463/1, све до укрштања са катастарском парцелом број 2629/1, где се ломи и
наставља даље у правцу југа катастарским парцелама број 2629/2, 2630, 2632, 2633, 2635,
2636, 2638, 2639 и 2640 све КО Милива, где пресеца пут, катастарска парцела број 4471 и
наставља даље у правцу југа поменутим путем све до међе са катастарском парцелом број
2718, где се ломи и наставља даље катастарским парцелама број 2718 и 2720, где пресеца
пут, катастарска парцела број 4488, где се ломи и наставља даље путем у правцу запада све
до укрштања са новим путем, катастарска парцела број 2208, где се ломи и наставља даље
путем у правцу Југа све до катастарске парцеле број 2793, где се ломи и саставља даље и
правцу југа катастарским парцелама број 2189 и 2183, где пресеца пут, катастарска парцела
број 4489 и наставља даље у правцу запада поменутим путем све до укрштања са
катастарском парцелом број 3271 где се ломи и наставља даље у правцу југа катастарским
парцелама број 3271, 3268/2, 3233/1, 3233/2, 3265/1, 3229, 3228 и 3220, где долази до пута,
катастарска парцела број 4487 и наставља даље поменутим путем све до катастарске међе
између КО Буковац и КО Милива, где се ломи и иде даље поменутом међом у правцу
истока све до пута катастарске парцеле број 1345 КО Буковац, где се ломи и наставља
поменутим путем у правцу истока све до укрштања са новим путем, катастарска парцела
број 2387, где наставља даље тим путем све до укрштања са новим путем катастарска
парцела број 2388, наставља њиме све до тромеђе катастарска парцела број 1260, 1263 и
пута 2388 КО Буковац, где се ломи и наставља даље у правцу Истока катастарским
парцелама број 1260, 1258, 1233/2, 1234, 1252/1, 1251, 1253/4, 1250, 1243/2 и 1242/2 све КО
Буковац, где долази до пута, катастарска парцела број 2385, где се ломи и наставља даље
путем у правцу Истока све до укрштања са путем катастарска парцела број 1892 и наставља
даље тим путем у правцу југа све до међе са катастарском парцелом број 1861 где даље
наставља границом поменуте парцеле све до границе суседне катастарске парцеле број 1737
КО Буковац. Граница даље наставља спољном међом катастарске парцеле број 1737, све до
укрштања са путем, катастарска парцела број 2389, где се ломи и наставља даље поменутим
путем у правцу истока све до укрштања са новим путем, катастарска парцела број 2153, где
се ломи и наставља даље тим путем у правцу Југа све до укрштања са новим путем,
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катастарска парцела број 2153, где наставља даље тим путем све до тромеђе катастарска
парцела број 2342/11, 2342/15 и пута 2153. Од ове тачке, граница наставља даље у правцу
Југа, катастарским парцелама број 2342/11, 2342/9, 2342/8, 2342/7, 2342/6, 2342/5, 2342/4,
2342/3, 2342/52, 2162, 2265/2 и 2265/1, све до катастарске међе између КО Буковац и КО
Деспотовац, где даље наставља том међом све до катастарске тромеђе између КО Војник,
КО Буковац и КО Деспотовац. Од ове тачке, граница даље наставља катастарском међом
КО Деспотовац и КО Војник у правцу југа све до катастарске парцеле број 1294/4 КО
Војник, где се ломи и даље наставља у правцу Истока катастарским парцелама број 1294/4,
1315/9, 1318/1 и 1323 све КО Војник, до пута, катастарска парцела број 769, где даље
пресеца поменути пут и наставља у правцу Југа тим путем све до укрштања са путем
Деспотовац - Ресавица, катастарска парцела број 4514/1, где пресеца поменути пут и
наставља даље у правцу Запада све до укрштања са новим путем, катастарска парцела број
1334, где се ломи и наставља тим путем у правцу југа све до међе катастарска парцела број
1386 и 1382/2 све КО Војник. Граница даље наставља у правцу запада, катастарским
парцелама број 1386, 1385, 1384, 1404 и 1405, све до укрштања са путем, катастарска
парцела број 1463, где даље наставља тим путем у правцу запада све до тромеђе
катастарска парцела број 1429, 1425/16 и пута 1463. Граница се даље ломи и наставља у
правцу југа катастарским парцелама број 1425/16, 1425/3, 1425/2, 1425/8, 1425/7, 1425/9,
1425/15, 1425/14, 1425/13, 1425/12, 1425/69, 1424, 1423, и 1422 све КО Војник, све до пута,
катастарска парцела број 4515, где даље пресеца пут и наставља у правцу југа катастарским
парцелама број 3728/1, 3767, 3766/2, 3766/1, 3765 и 3764, где долази до пута, катастарска
парцела број 4529, пресеца га и даље наставља њиме у правцу Запада, све до укрштања са
новим путем, катастарска парцела број 3658, где се ломи и наставља њиме до укрштања са
новим путем, катастарска парцела број 4516/1, пресеца га и наставља тим путем све до међе
катастарска парцела број 3562/5 и 4042 КО Војник. Од ове тачке граница даље наставља
катастарским парцелама број 3562/5, 3561/1, 3560/1, 3560/2, 3554, 3553 и 3552 све КО
Војник, где долази до пута, катастарска парцела број 4526, пресеца га и наставља новим
путем, катастарска парцела број 2666. све до међе катастарске парцеле број 3038, где
пресеца пут, катастарска парцела број 2666 и наставља даље у правцу севера катастарским
парцелама број 2667, 2668, 2669, 2670, 2661, 2627, 2628 и 2621 све до пута, катастарска
парцела број 4517, пресеца га и наставља даље тим путем у правцу Севера до међе са
катастарском парцелом број 2584, где се ломи и наставља даље катастарским парцелама
број 2584, 2585, 2586, 2587, 2589, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2599, 2313, 2310, 2308,
2307, 2303/1, 2295/2, 2295/3 и 2294, где наилази на пут кат катастарска парцела број 2331,
пресеца га и наставља даље њиме до границе катастарска парцеле број 2295/2, где се ломи и
наставља даље у правцу севера катастарским парцелама број 2259/2, 2214/1, 2215/1, 2216/1,
2219, 2222, 2223, 2225, 2207, 2205, 2197/1, 2198, 2191/4, 2191/3, 2190, 2183, 2163/1, 2162/1,
2163/2, 2164/3, 2164/5, 2164/4 и 2164/1, све до катастарске међе КО Деспотовац и КО
Војник, где наставља даље том међом у правцу југа, све до катастарске тромеђе КО
Деспотовац, КО Војник и КО Витанце. Од ове тачке, граница даље наставља у правцу
Севера катастарском међом КО Деспотовац и КО Витанце све до катастарске тромеђе КО
Деспотовац, КО Милива и КО Витанце. Од ове тачке граница наставља даље катастарском
међом КО Милива и КО Витанце коју чини и поток Јовац катастарска парцела број 4468 и
наставља даље у правцу севера, левом страном потока све до укрштања са потоком
Дубница, катастарска парцела број 4465 КО Милива, где се ломи и наставља даље у правцу
Севера потоком Дубница, пресеца Бановински пут и наставлја дање потоком све до међе
катастарска парцела број 3990 и 3989/2 све КО Милива, где се ломи и наставља даље у
правцу Истока катастарским парцелама број 3990, 3981/1, 3982 и 3984, све до укрштања са
путом, катастарска парцела број 3973 КО Милива, где даље наставља њиме све до међе
катастарска парцела број 3972 и 3945, где се ломи и пресеца катастарску парцелу број 3972
и наставља даље севером катастарским парцелама број 3938, 3937, 3931, 3971, 3926, 3925,
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3923/2, 2923/3, 3923/1 и 3923/2, где се ломи, пресеца пут у правцу севера катастарска
парцела број 3958 и наставља даље катастарским парцелама број 2034/1, 2034/2, 2035,
2036/1, 2037, 2048, 2047, 2046/1 и 2045 све КО Милива, где долази до реке Ресаве,
катастарска парцела број 4462, и даље наставља у правцу запада левом страном реке Ресаве
све до катастарске међе КО Милива и КО Плажане, где се ломи и даље наставља том међом
у правцу севера, све до почетне тачке границе, граничне белеге број 38. Све наведене
парцеле улазе у границу Плана.
У случају неусаглашености пописа катастарских парцела у текстуалном делу и
бројева катастарских парцела у графичком прилогу, меродавни су подаци са графичког
прилога број Д1: КАТАСТАРСКА ПОДЛОГА СА ГРАНИЦОМ ПГР, у Р = 1:10.000.
Члан 3.
План генералне регулације састоји се од: текстуалног дела, графичких прилога и
документационе основе, који је оверен печатом Скупштине општине и потписом
председника Скупштине општине Деспотовац.
Члан 4.
План генералне регулације садржи:
САДРЖАЈ
ТЕКСТУАЛНИ ДЕО
1.0
1.1
1.2
1.3
14
1.5

1.0
1.1
1.2
2.0
2.1
2.2

2.3

2.4

I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ
ОПШТИ ДЕО
ПОВОД И ЦИЉ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
ОБУХВАТ ПЛАНА
ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ
УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПЛАНА ВИШЕГ РЕДА
АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
1.5.1. Постојеће стање грађевинског земљишта
1.5.2. Становништво
1.5.3. Природни услови и ресурси и стање животне средине
1.5.4. Постојеће стање комуналне инфраструктуре
1.5.5. Постојеће стање саобраћајних површина
1.5.6. Споменици културе на територији Плана
II ПЛАНСКИ ДЕО
КОНЦЕПТ ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА
ЦИЉЕВИ И ПРИНЦИПИ УРЕЂЕЊА И ИЗГРАДЊЕ НА ПОДРУЧЈУ ПЛАНА
ПРОСТОРНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРЕДЛОЖЕНОГ РЕШЕЊА
ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
ГРАНИЦА ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
ПЛАНИРАНЕ НАМЕНЕ И НАЧИН КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА
2.2.1. Грађевинско подручје
2.2.2. Земљиште изван Грађевинског подручја
2.2.3. Биланс урбанистичких показатеља
2.2 4. Компатибилност намена
САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ И САОБРАЋАЈНИЦЕ
2.3.1. Путна и улична мрежа
2.3.2. Пешачки и бициклистички токови
2.3.3. Паркирање
2 3.4. Станице за снабдевање горивом
2.3.5. Железнички саобраћај
КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
2.4.1. Хидротехничка инфраструктура
2.4.2. Планирана електроенергетска инфраструктура
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2.4.3. Планирана телекомуникациона мрежа и постројења
2.4.4. Термотехкичка инфраструктура
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ПРАВИЛНОГ ОЗЕЛЕЊАВАЊА
ПОДРУЧЈА ПЛАНА
ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ НА ЗЕМЉИШТУ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
2.6.1. Правила за парковске површине - градски парк и остале површине
парковског типа
2.6.2. Правила за дрвореде и остале пратеће зелене површине дуж саобраћајница
2.6.4. Правила за зелене површине на парцелама дечије установе основних школа
и других простора за боравак деце
2 6.5. Правила за зеленило уз пешачке површине
2.6.6. Правила за зелене површине на парцели Дома здравља, стационара и дома за
стара лица
2.6.7. Правила за зелене површине на комплексима спорта и рекреације
2.6.8. Правила за зелене површине гробља
УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ
2.7.1. Услови и мере заштите животне средине
2.7.2. Заштита природних добара и вредности
2.7.3. Услови за уређење и заштиту културних добара
2.7.4. Услови и мере заштите од елементарних и других већих непогода и
обезбеђење простора за потребе одбране земље
2.7.5. Услови и мере заштите еколошких целина и потеза
ПРЕПОРУКЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА СА АСПЕКТА ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИХ УСЛОВА И СЕИЗМИКЕ
2.8.1. Препоруке за урбанистичко планирање и пројектовање
2.8.2. Препоруке за архитектонско и грађевинско планирање и пројектовање
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА И КОМПАТИБИЛНЕ НАМЕНЕ
ОПШТА ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
3.3.1. Јавни комплекси и објекти (Ј)
3.3.1.1. Дечије установе (Л)
3.3.1.2. Основне школе (Ј2)
3.3.1.3. Средње школе - област образовања стандардни ниво (ЈЗ)
3.3.1.4. Установе примарне здравствене заштите - Дом здравља (Ј4)
3.3.1.5 Установе социјалне заштите заииите - (Ј5)
3.3.1.6. Установе културе (Ј6)
3.3.1.7. Спортски комплекси и објекти
3.3.2. Комуналне површине и објекти (К)
3.1.2.1. Пијаца К1
3.1.2.2. Гробља К2
3 3.3. Инфраструктурне површине и објекти (И)
3.1.3.1. Трафостанице (И1)
3.1.3.2. Резервоар (И2)
3.1.3.3. Постројење за пречишћавање отпадних вода ППОВ (ИЗ)
3.1.3.4. Црпна станица (И4)
3.1.3.5. Гасна мерно регупациона станица - МРС (И5)
3.3.4. Правила грађења за саобраћајну инфраструктуру
3.3.5 Правила грађења на водном земљишту
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ ОСТАЛИХ
НАМЕНА
3.4.1. Општа правила за грађевинске парцеле
3.4.2. Општа правила грађења за нове објекте
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3.4.3. Општа правила за постојеће објекте
97
3.4.4. Општа правила за компатибилне намене
98
3.4.5. Општа правила за изградњу ингерних саобраћајница - колских приступа
98
3.4.6. Општа правила за изградњу у зонама санитарне заштите
99
3.4.7. Правила грађења за типичне целине
99
3.4.7.1. Породично становање у централној зони (С1)
99
3.4.7.2. Породично становање са делатностима у централној зони (С2)
101
3.4.7.3. Породично становање изван централне зоне (СЗ)
102
3.4.7.4. Породичко становање изван централне зоне са делатностима (С4)
104
3.4.7.5. Вишепородично становање на појединачним парцелама (С5)
104
3.4.7.6. Вишепородично становање на појединачним парцелама са делатностима
106
(С6)
3.4.7.7. Вишепородично становање у отвореном градском блоку (С7)
106
3.4.7.8. Становање у сеоским насељима - рурално (С8)
108
3.4.7 9. Повремено становање - куће за одмор (С9)
111
3.4.7.10. Комерцијалне и пословне делатности (КП)
114
3.4.7.11. Приозводне делатности (П)
116
3.4.7.12. Верски објекти и комплекси (В)
116
3.4.7.13. Мешовите намене (М)
116
3.4.7.14. Производња у функцији примарне пољопривреде (ПП)
117
3.4.8. Забрањена градња
117
3.4.9. Правила за озелењавање на грађевинском земљишту остале намене
117
3.4.9.1. Зелене површине на парцелама и у стамбеним зонама
117
3.4.9.2. Зелене површине у блоковима за вишепородично становање - отворени
118
блок
3 4.9.3. Зелене површине у оквиру комерцијалних и производних комплекса
118
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ЗЕМЉИШТУ ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ
118
ПОДРУЧЈА
3.5.1. Правила грађења на пољопривредном земљишту
118
3.5.2. Правила грађења на шумском земљишту
120
3.5.3. Правила грађења на водном земљишту
120
УСЛОВИ ЗА ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ ИЗГРАДЊЕ
121
122
СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
ОДНОС ПРЕМА ПОСТОЈЕЋОЈ ПЛАНСКОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ
122
СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
123
ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ
ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА
1: 10.000
ПЛАН НАМЕНЕ ПОВРШИНА
1: 5.000
ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ И НИВЕЛАЦИЈЕ
1: 2.500
ПЛАН САОБРАЋАЈА, НИВЕЛАЦИЈЕ И РЕГУЛАЦИЈЕ
1: 2.500
ПЛАН КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
1: 2.500
КАРТА СПРОВОЂЕЊА
1: 25.000
ДОКУМЕНТАЦИЈА
Одлука о изради Плана генералне регулације насељеног места Деспотовац,
("Службени гласник општине Деспотовац", бpoj 6/09)
Одлука о приступању изради Стратешке процене утицаја ПГР на животну средину
("Службени гласник општине Деспотовац", број 6/09)
Допис Општинског већа од 26.09.2019. године
Услови ЈКП-а и осталих институција
Регистрација ЈУГИНУС Доо и Лиценца одговорног урбанисте
Графички део Документације
ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ВИШЕГ РЕДА
КАТАСТАРСКА ПОДЛОГА СА ГРАНИЦОМ ПЛАНА
1: 10.000
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Члан 5.
План генералне регулације урађен је у по пет примерка у аналогном и дигиталном
облику који ће се по овери чувати у архиви Скупштине општине Деспотовац, Одељењу за
имовинско – правне, стамбено – комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту
животне средине Општинске управе општине Деспотовац и Републичког геодетског завода.
Члан 6.
Ступањем на снагу Плана генералне регулације престају да важе одредбе генералног
урбанистичког плана, планови детаљне регулације, преиспитани регулациони планови и
преиспитани детаљни урбанистички планови, донети у складу са раније важећим Законима
о планирању, који су у супротности са Планом генералне регулације.
Поједини планови детаљне регулације остају на снази ако нису у супротности са
Законом, а који се односе на План генералне регулације.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику
општине Деспотовац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 35-6/2020-01 од 02.03.2020. годинe
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Златко Марјановић с.р.
На основу члана 35. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике
Србије'', број 72/2009, 81/2009, 64/2010 – одлука УС РС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука
УС РС, 50/2013 – одлука УС РС, 98/2013 – одлука УС РС, 132/2014, 145/2014, 83/2018 и
31/2019 и 37/2019 – други закон и 9/2020), члана 32. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Србије'', број 129/2007, 83/2014 –други закон, 101/2016 –
други закон и 47/2018), члана 25. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник
општине Деспотовац'', број 4/19) и прибављеног мишљења Комисије за планове Скупштине
општине Деспотовац од 26.02.2020. године Скупштина општине Деспотовац, на седници
одржаној 02.03.2020. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СТАМБЕНО – ПОСЛОВНОГ
КОМПЛЕКСА ''ЛИСИНЕ'', ПОДЦЕЛИНА ЦЕНТАР 1, ОПШТИНА ДЕСПОТОВАЦ
Члан 1.
Овом Одлуком доноси се План детаљне регулације стамбено – пословног комплекса
''Лисине'', подцелина центар 1, општина Деспотовац (у даљем тексту: План детаљне
регулације), који је израдио ''Нетинвест'' д.о.о. Београд, Теразије 12/V, а у циљу стварања
планских услова за привођење простора планираној намени која је дефинисана у складу са
Планом општег уређења подручја Лисине у општини Деспотовац. Циљ израде Плана
детаљне регулације је такође и дефинисање јавног земљишта и земљишта остале намене и
правила уређења простора; анализа и оцена затеченог стања на предметном подручју;
увођење нових атрактивних садржаја; процена развојних могућности са аспекта
доступности грађевинског земљишта; неопходности и могућности опремања земљишта
потребном комуналном инфраструктуром за формирање туристичко рекреативних садржаја
регионалног значаја и дефинисање принципа прелиминарне поделе подручја на просторне
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целине за које ће Планом детаљне регулације бити дефинисана засебна Правила уређења и
грађења.
Саставни део ове Одлуке јесте План детаљне регулације стамбено – пословног
комплекса ''Лисине'', подцелина центар 1, општина Деспотовац чији је саставни део
Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације стамбено – пословног
комплекса ''Лисине'', подцелина центар 1, општина Деспотовац на животну средину.
Члан 2.
Границом Плана детаљне регулације обухваћен је простор површине око 1,15ha.
Граница Плана детаљне регулације обухвата целе катастарске парцеле број 2411/2,
2412, 2410, 2407/1, 2407/4, 2409/2, 2409/3, 2460/1, 4252 и 2459 све К.О. Стрмостен у
општини Деспотовац. Све катастарске парцеле у обухвату Плана детаљне регулације се
налазе на подручју К.О. Стрмостен у општини Деспотовац.
Члан 3.
План детаљне регулације састоји се од: текстуалног дела, графичких прилога и
документационе основе, који је оверен печатом Скупштине општине и потписом
председника Скупштине општине Деспотовац.
Члан 4.
План детаљне регулације, поред тексуталог дела где су дефинисана правила грађења
и остали параметри, садржи и графичке прилоге и то:
1. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА................................. 1: 1000
2. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА........................................................ 1: 1000
3. ПЛАН САОБРАЋАЈА, НИВЕЛАЦИЈЕ И РЕГУЛАЦИЈЕ........................... 1: 1000
4. ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЈАВНИХ И ОСТАЛИХ НАМЕНА......................... 1: 1000
5. ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ............................................................................ 1: 1000
Као и докумантацију и то:
КАТАСТАРСКО ТОПОГРАФСКА ПОДЛОГА
ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
УСЛОВИ ЈКП И ОСТАЛИХ ИНСТИТУЦИЈА
ИЗВЕШТАЈИ O СТРУЧНОЈ КОНТРОЛИ ПЛАНА
РЕГИСТРАЦИЈА И ЛИЦЕНЦА ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ
Члан 5.
План детаљне регулације урађен је у по пет примерка у аналогном и дигиталном
облику који ће се по овери чувати у архиви Скупштине општине Деспотовац, Одељењу за
имовинско – правне, стамбено – комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту
животне средине Општинске управе општине Деспотовац и Републичког геодетског завода.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику
општине Деспотовац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 35-8/2020-01 од 02.03.2020. годинe
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Златко Марјановић с.р.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 4
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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) Скупштина општине
Деспотовац, на седници одржаној 02.03.2020. године, донела је

О Д Л У К У
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ да Предшколска установа ''Рада Миљковић'' Деспотовац,
у сарадњи са Фондацијом ''Новак Ђоковић'' у току 2020. године, реализује пројекат
санације, адаптације и опремања објекта ''Лептирић'' који се налази на кп.бр.2, зграда број 8,
зграда за заштиту деце и омладине, у КО Велики Поповић.
2. Обавезује се Општина Деспотовац да ће надокнадити Фондацији сву штету,
(укључујући и враћање уложених средстава у целости), а која би настала услед чињенице да
је због разлога што нису узроковани поступањем Фондације било онемогућено исходовање
одобрења за употребу.
3. Потребна средства за учешће у реализацији овог Пројекта обезбедиће се из Буџета
општине Деспотовац.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 35-7/2020-01 од 02.03.2020. 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- 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 02.03.2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду Центра за социјални рад
''Деспотовац'' за 2019. годину, број 55100-14-1/20 од 17.01.2020. године.
2. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Финансијски извештај Центра за социјални рад
''Деспотовац'' за 2019. годину, број 55100-214-1/20 од 26.02.2020. године.
3. Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Деспотовац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-27/2020-01 од 03.10.2020. 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), члана 25 Статута
Општине Деспотовац (''Службени гласник Општине Деспотовац'', број 4/19), Скупштина
општине Деспотовац на седници одржаној 02.03.2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду са финансијским извештајем Дома
здравља ''Деспотовац'' за 2019. годину, број: 166 од 17.01.2020. године.
2. Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Деспотовац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-8/2020-01 од 02.03.2020. 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), члана 25 Статута
Општине Деспотовац (''Службени гласник Општине Деспотовац'', број 4/19), Скупштина
општине Деспотовац на седници одржаној 02.03.2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду са финансијским извештајем
Народне библиотеке ''Ресавска школа'' Деспотовац за 2019. годину, број 7 од 15.01.2020.
године.
2. Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Деспотовац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-7/2020-01 од 02.03.2020. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Златко Марјановић с.р.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 4
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Деспотовац 03.03.2020. године

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), члана 25 Статута
Општине Деспотовац (''Службени гласник Општине Деспотовац'', број 4/19), Скупштина
општине Деспотовац на седници одржаној 02.03.2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду ''Спортске организације Деспотовац''
Деспотовац са финансијским извештајем за период 01.01.2019. до 31.12.2019. године, број
41 од 15.01.2020. године.
2. Решење објавити у ''Службени гласник општине Деспотовац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-9/2020-01 од 02.03.2020. 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), члана 25 Статута
Општине Деспотовац (''Службени гласник Општине Деспотовац'', број 4/19), Скупштина
општине Деспотовац на седници одржаној 02.03.2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду са финансијским извештајем Центра
за културу ''Свети Стефан, деспот српски'' Деспотовац за 2019. годину, број 44 од
17.01.2020. године.
2. Решење објавити у ''Службени гласник општине Деспотовац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-10/2020-01 од 02.03.2020. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Златко Марјановић с.р.
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Деспотовац 03.03.2020. године

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), члана 25 Статута
Општине Деспотовац (''Службени гласник Општине Деспотовац'', број 4/19), Скупштина
општине Деспотовац на седници одржаној 02.03.2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду са финансијским извештајем за 2019.
годину Правобранилаштва општине Деспотовац, број Р-7/2020 од 20.01.2020. године.
2. Решење објавити у ''Службени гласник општине Деспотовац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-6/2020-01 од 02.03.2020. 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), члана 25 Статута
Општине Деспотовац (''Службени гласник Општине Деспотовац'', број 4/19),Скупштина
општине Деспотовац на седници одржаној 02.03.2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду Црвеног крста Деспотовац за 2019.
годину, број 06/20 од 16.01.2020. године.
2. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о финансијском пословању Црвеног крста
Деспотовац за 2019. годину, број 05/20 од 16.01.2020. године.
3. Решење објавити у ''Службени гласник општине Деспотовац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-5/2020-01 од 02.03.2020. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Златко Марјановић с.р.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 4
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Деспотовац 03.03.2020. године

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), члана 25 Статута
Општине Деспотовац (''Службени гласник Општине Деспотовац'', број 4/2019), Скупштина
општине Деспотовац, на седници одржаној 02.03.2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду Општинског штаба за ванредне
ситуације општине Деспотовац за 2019. годину, број 06-7-6/2020-01 од 11.02.2020. године.
2. Решење објавити у ''Службени гласник општине Деспотовац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-22/2020-01 од 02.03.2020. 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), члана 25 Статута
Општине Деспотовац (''Службени гласник Општине Деспотовац'', број 4/2019),Скупштина
општине Деспотовац, на седници одржаној 02.03.2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План рада Општинског штаба за ванредне ситуације
општине Деспотовац за 2020. годину, број 06-7-7/2020-01 од 11.02.2020. године.
2. Решење објавити у ''Службени гласник општине Деспотовац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-23/2020-01 од 02.03.2020. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Златко Марјановић с.р.
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Деспотовац 03.03.2020. године

На основу члана 32 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије'', 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 02.03.2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о систематизацији радних места КСП
''Стан'' ЈП Деспотовац, број 140 од 31.01.2020. године.
2. Решење објавити у ''Службеном гласнику Општине Деспотовац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-16/2020-01 од 02.03.2020. 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-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 02.03.2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о организацији и систематизацији послова
у Народној библиотеци ''Ресавска школа'' Деспотовац, број 27 од 07.02.2020. године.
2. Решење објавити у ''Службеном гласнику Општине Деспотовац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-18/2020-01 од 02.03.2020. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Златко Марјановић с.р.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 4
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Деспотовац 03.03.2020. године

На основу члана 11. и 14. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'', број
129/07 и 54/2011), 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 4/2019) Скупштина општине Деспотовац,
на седници одржаној 02.03.2020. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
1 – РАЗРЕШАВА СЕ Светлана Милутиновић, дип.правник из Стрмостена, дужности
заменика члана Изборне комисије општине Деспотовац.
2 – ИМЕНУЈЕ СЕ у стални састав Изборне комисије општине Деспотовац (у даљем
тексту: Комисија):
- Урош Миленковић, дипломирани инжењер машинства из Миливе, за заменика
члана Комисије - ''Александар Вучић – Србија побеђује''.
3 – ИМЕНУЈУ СЕ Светлана Милутиновић дипломирани правник из Стрмостена, за
заменика секретара Комисије.
4 – На права и обавезе именованих лица примењује се Решење Скупштине општине
Деспотовац о образовању и именовању Изборне комисије општине Деспотовац, број 0139/2019-01 од 13.12. 2019. године.
5 – Ово решење ступа на снагу доношењем, а објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Деспотовац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-26/2020-01 од 02.03.2020. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Златко Марјановић с.р.
На основу члана 17 став 3 Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'',
број 15/16 и 88/19) и члана 32 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број
129/07, 83/14-други закон, 101/16 –др.закон и 47/18), Скупштина општине Деспотовац, на
седници одржаној 02.03.2020. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
1. ИМЕНУЈЕ СЕ Раденко Цвијетић, дипломирани рударски инжењер из Ресавице за
председника Надзорног одбора КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац са даном доношења решења.
2. ИМЕНУЈЕ СЕ Мирче Јевтић, дипломирани правник из Деспотовца за члана
Надзорног одбора КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац са даном доношења решења.
3. Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Деспотовац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-29/2020-01 од 02.03.2020. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Златко Марјановић с.р.
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Деспотовац 03.03.2020. године

На основу члана 20 Закона о јавним службама (“Службени гласник”, број 42/91,
71/94, 79/05 и 83/14) и члана 25 Статута општине Деспотовац (“Службени гласник општине
Деспотовац”, број 4/19), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 02.03.2020.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
1. РАЗРЕШАВА СЕ Иван Миленовић из Деспотовца, функције члана Управног
одбора “Спортске организације Деспотовац” из Деспотовца, представник из реда
запослених, због поднете оставке, са даном доношења Решења.
2. Решење објавити у “Службеном гласнику Општине Деспотовац”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-17/2020-01 од 02.03.2020. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Златко Марјановић с.р.

На основу члана 20 Закона о јавним службама (“Службени гласник”, број 42/91,
71/94, 79/05 и 83/14) и члана 25 Статута општине Деспотовац (“Службени гласник општине
Деспотовац”, број 4/19) Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 02.03.2020.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
1. ИМЕНУЈЕ СЕ Ненад Божић из Деспотовца за члана Управног одбора “Спортске
организације Деспотовац” из Деспотовца, представник из реда запослених, са даном
доношења Решења.
2. Решење објавити у “Службеном гласнику Општине Деспотовац”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-19/2020-01 од 02.03.2020. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Златко Марјановић с.р.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 4
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Деспотовац 03.03.2020. године

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), чланова 13 и 203 Закона о
здравственој заштити („Службени гласник РС“ број 25/19) и члана 25. Статута општине
Деспотовац („Службени гласник општине Деспотовац“ број 4/19), Скупштина општине
Деспоптовац, на седници одржаној 02.03.2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ
1. РАЗРЕШАВА СЕ др Иван Антић из Великог Поповића, послова мртвозорске
службе општине Деспотовац, са даном доношења решења, због поднете оставке.
2. Решење објавити у „Службеном гласнику општине Деспотовац“
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-20/2020-01 од 02.03.2020. 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), чланова 13 и 203 Закона о
здравстевној заштити („Службени гласник РС“ број 25/19) и члана 25. Статута општине
Деспотовац („Службени гласник општине Деспотовац“ број 4/19), Скупштина општине
Деспоптовац, на седници одржаној 02.03.2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ
1.ОДРЕЂУЈЕ СЕ др Катарина Антић из Великог Поповића за обављање послова
мртвозорске службе општине Деспотовац од наредног дана од дана доношења Решења.
2.Решење објавити у „Службеном гласнику општине Деспотовац“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-25/2020-01 од 02.03.2020. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Златко Марјановић с.р.

32

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 4

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 4

Деспотовац 03.03.2020. године

На основу члана 75 став 4 Закона о запосленима у јавним службама ("Службени
гласник РС", бр. 113/2017, 95/2018 и 86/2019), члана 18. Закона о јавним службама
("Службени гласник РС", бр. 42/91 и 71/94.), члана 7. Одлуке о оснивању установе за
туризам и физичку културу општине Деспотовац спајањем установа („Службени гласник
општине Деспотовац“ број 1/2012 и 14/18) и члана 25 Статута општине Деспотовац
(„Службени гласник општине Деспотвац“ број 4/19), Скупштина општине Деспотовац, на
седници одржаној дана 02.03.2020. године, је донела

РЕШЕЊЕ
1. Вршиоцу дужности директора Установе за спорт ''Спортска организација
Деспотовац'' Игору Стојановићу из Медвеђе, престаје мандат са даном 18.03.2020. године.
2. Решење објавити у „Службеном гласнику општине Деспотвац“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-31/2020-01 од 02.03.2020. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Златко Марјановић с.р.
На основу члана 75. Закона о запосленима у јавним службама ("Службени гласник
РС", бр. 113/2017, 95/2018 и 86/2019) члана 18. Закона о јавним службама ("Службени
гласник РС", бр. 42/91 и 71/94.), члана 7. Одлуке о оснивању установе за туризам и физичку
културу општине Деспотовац спајањем установа („Службени гласник општине
Деспотовац“ број 1/2012 и 14/18) и члана 25 Статута општине Деспотовац („Службени
гласник општине Деспотвац“ број 4/19), Скупштина општине Деспотовац, на седници
одржаној дана 02.03.2020. године, је донела

РЕШЕЊЕ
1. ИМЕНУЈЕ СЕ Игор Стојановић, дипломирани правник из Медвеђе за вршиоца
дужности директора „Спортске организације Деспотовац“, почев од 19.03.2020. године.
2. Решење објавити у „Службеном гласнику општине Деспотвац“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-30/2020-01 од 02.03.2020. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Златко Марјановић с.р.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 4
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На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије'', број 129/2007, 83/2014 - др. Закон, 101/2016-др. Закон и 47/2018), члана 58. Закона
о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе (''Службени
гласник Републике Србије'', број 21/2016, 113/2017 и 95/2018), Уредбе о критеријумима за
разврставање радних места и мерилима за опис радних места службеника у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“,
број 88/2016), Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис
радних места намештеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
(''Службени гласник Републике Србије'', број 88/2016), члана 44. Статута општине
Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'', број 4/2019) и Одлуке о
Правобранилаштву општине Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'', број
11/2014), Oпштинско веће општине Деспотовац, на предлог начелника Општинске управе
општине Деспотовац , на седници одржаној 28.02.2020. године, усвојило је
ПРАВИЛНИК О
ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА
О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ, ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ,
БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ И ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ И КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНЕ
Члан 1.
У Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Општинске
управе, Правобранилаштва општине Деспотовац, Буџетске инспекције и Интерне ревизије и
Кабинет председника општине, објављеног у (''Службеном гласнику општине Деспотовац'',
број 8/2018, 13/2018, 8/2019 и 1/2020) - у даљем тексту Правилник, члан 3. мења се и гласи:
''Систематизација радних места
У Правилнику су систематизована следећа радна места:
Функционери - изабрана и
постављена лица
Службеник на положају –
I група
Службеник на положају –
II група

1 радно место

1 службеник

-

-

Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт
Укупно:

17
11
14
7
11
15
1
76 радних места

15
9
9
7
11
15
66 службеника

Намештеници
Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места

Број радних места
0
0
0

Број намештеника
0
0
0
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Четврта врста радних места
Пета врста радних места
Укупно:

9
4
13 радних места

9
4
13 намештеника

Радно место
Кабинет председника
општине

Број радних места

Број запослених

5

4

Члан 2.
Члан 17. Правилника, мења се и гласи:
''СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ

Правилник садржи радна места на положајима, извршилачка радна места и радна
места на којима раде намештеници.
Звање
Број радних места
Број службеника
Службеник на положају –
1 раднo места
1 службеник
I група
Службеник на положају –
II група
Службеници – извршиоци
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Укупно:

Број радних места
17
11
14
7
11
14
1
75 радних места

Број службеника
15
9
9
7
11
14
65 службеника

Намештеници
Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места
Укупно:

Број радних места
9
4
13 радних места

Број намештеника
9
4
13 намештеника

Радно место
Кабинет
председника
општине

Број радних места

Број запослених

5

4

Члан 3.
У члану 18. Правилника, у одељку I ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ЈАВНЕ
ДЕЛАТНОСТИ, ФИНАНСИЈЕ И БУЏЕТСКЕ ФОНДОВЕ, у делу А. ОДСЕК ЗА
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ЈАВНЕ ДЕЛАТНОСТИ, после радног места наведеног у тачки 2.
ПОСЛОВИ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО, ''додаје се''
радно место под тачком 3. које гласи:
„3. ПОСЛОВИ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
Звање: Млађи саветник

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 4
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Опис посла:
- Обавља послове прикупљања и вођења евиденције из области пољопривреде;
- Попуњава статистику везану за пољопривреду;
- Прикупља податке како за индивидуални сектор тако и за пољопривредна газдинства
из области пољопривреде ;
- Учествује у изради средњорочних и годишњих програма из области пољопривреде;
- Учествује у изради годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта, Комисије за утврђивање штете од елементарних непогода;
- Сарађује са Министарством надлежним за област пољопривреде и другим стручним
службама, сарађује са пољопривредним удружењима и другим релевантним организацијама
и институцијама и стара се о благовременом информисању пољопривредних произвођача о
питањима од значаја за ову област;
- Издаје уверења, потврде, ради остварења права заинтересованих странака из наведене
области;
- Обавља и друге послове за потребе органа Општине по налогу непосредног
руководиоца, начелника Општинске управе и председника Општине.
Услови:
Стечено високо образовање из области пољопривреде, на академским студијама
другог степена (мастер академске студије; специјалистичке струковне студије;
специјалистичке академске студије), високо образовање на основним академским
студијама у трајању од најмање 4 године обима 240 ЕСПБ бодова односно високо
образовање у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом
образовању,
Радно искуство: 1 година,
Положен стручни испит за рад у Органима државне управе.“
У истом овом члану радно место под тачком 3. постаје радно место под тачком 4.
У истом овом делу Правилника после радног места наведеног у тачки 4. ПОСЛОВИ
КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, ''додаје се'' радно место под
тачком 5. које гласи:
„ 5. ПОСЛОВИ ВОЂЕЊА ЈАВНИХ ИНВЕСТИЦИЈА
Звање: Саветник

број службеника: 1

Опис посла:
- Прати расписивање конкурса везаних за доделу средстава од стране републичких
органа и фондова везаних за развој привреде и локалне самоуправе;
- Припрема пројектну документацију за учествовање на поменутим конкурсима;
- Сарађује са јавним предузећима и установама на конкурсима за доделу средстава за
развој тих субјеката;
- Израђује пројектне предлоге и друга питања везана за пројектни предлог, мониторинг,
евалуација и дугорочна одрживост пројекта;
- Прати извршење уговора и планираног буџета пројекта;
-Припрема неопходну документацију и обавља друге стручне послове за потребе
извршења и правдања пројекта;
- Врши мониторинг пројектних активности општине и правдање утрошених средстава;
- Врши припрему пројеката који се односе на капитална улагања у јавну
инфраструктуру;
-Учествује у планирању буџета за потребе припреме пројеката и изради потребних
финансијских и других извештаја за потребе пројеката;
- Израђује потребне анализе и информације;
- Пружа стручну помоћ партнерима у току реализације пројекта;
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- Обавља и друге послове за потребе органа Општине по налогу непосредног
руководиоца, начелника Општинске управе и председника Општине.
Услови:
Стечено високо образовање из области економских наука, на академским студијама
другог степена (мастер академске студије; специјалистичке струковне студије;
специјалистичке академске студије), високо образовање на основним академским
студијама у трајању од најмање 4 године обима 240 ЕСПБ бодова односно високо
образовање у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом
образовању.
Радно искуство: 3 године,
Положен стручни испит за рад у Органима државне управе.“
У истом овом делу Правилника радно место под тачком 4. ПОСЛОВИ ЗА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ постаје радно место под тачком 6. и тим редом се наставља даље, тако да се
последње радно место из овог дела налази под тачком 10.
Члан 4.
У члану 18. Правилника, у одељку II ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ,
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНАРСТВО И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, у делу А. ИМОВИНСКО-ПРАВНИ И СТАМБЕНОКОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ, радно место наведено у тачки 3. АДМИНИСТРАТИВНОТЕХНИЧКИ И ДРУГИ ПОСЛОВИ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ И СТАМБЕНОКОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, ''брише се''.
У истом овом одељку Правилника радно место под тачком 4. постаје радно место
под тачком 5. и тим редом се наставља даље, тако да се последње радно место из овог
одељка налази под тачком 9.
Члан 5.
У члану 18. Правилника, у одељку I ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ,
после радног места наведеног у тачки 3. ПОСЛОВИ КОМУНАЛНОГ И ИНСПЕКТОРА
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ''додаје се'' радно место под тачком 4. које гласи:
„ 4. ПОСЛОВИ ИНСПЕКТОРА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Звање: Млађи саветник

број службеника: 1

Опис посла:
- Врши надзор над применом Закона о заштити животне средине , Закона о поступању
са отпадним материјама, Закона о процени утицаја на животну средину, Закона о
интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине и учествује у изради
програма Фонда за екологију;
- Припрема решења, налаже мере и стара се за њихово спровођење;
- Подноси захтев за покретање прекршајног поступка односно кривичне пријаве и
пријаве за привредни преступ;
- Сарађује са републичким инспекцијама и другим органима и организацијама у циљу
ефикасног обављања инспекцијског надзора;
- Води прописане евиденције за рад инспекције;
- Припрема извештаје за Скупштину општине и општинско Веће;
- Обавља и друге послове за потребе органа Општине по налогу непосредног
руководиоца, начелника Општинске управе и председника Општине.
Услови:
Стечено високо образовање из области заштите животне средине на академским
студијама другог степена (мастер академске студије; специјалистичке струковне
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 4
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студије; специјалистичке академске студије), високо образовање на основним академским
студијама у трајању од најмање 4 године обима 240 ЕСПБ бодова односно високо
образовање стечено у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о
високом образовању;
Радно искуство: 1 година;
Положен стручни испит за рад у Органима државне управе, положен испит за
инспектора.
У истом овом одељку Правилника радно место под тачком 6. ПРОСВЕТНИ
ИНСПЕКТОР, „ брише се“, па следствено томе тачке 4. и 5., сада постају тачке 5. и 6.
Члан 6.
У члану 18. Правилника, у одељку IV ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
ПОСЛОВЕ ОРГАНА ОПШТИНЕ, радно место под тачком 2. ИЗВРШИЛАЦ ЗА ПОСЛОВЕ
ОРГАНА ОПШТИНЕ, ''брише се''.
У истом Одељку у делу ОДСЕК ЗА ОПШТУ УПРАВУ, код радног места под тачком
10. МАТИЧАР ЗА МАТИЧНО ПОДРУЧЈЕ РЕСАВИЦА – ПОСЛОВИ МЕСНЕ
КАНЦЕЛАРИЈЕ, мења се звање и услови за радно место, који сада гласе:
„Звање: Млађи саветник“
Услови:

Стечено високо образовање из области менаџмента на академским студијама
другог степена (мастер академске студије; специјалистичке струковне студије;
специјалистичке академске студије), високо образовање на основним академским
студијама у трајању од најмање 4 године обима 240 ЕСПБ бодова односно високо
образовање стечено у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о
високом образовању;
Положен посебан стручни испит за матичара;
Овлашћење за обављање послова матичара;
Положен стручни испит за рад у Органима државне управе;
Радно искуство – 1 година.
Тачке 3., ..., 18. у истом одељку и делу, постају тачке 2.,....,17.
Члан 7.
У члану 18. Правилника, у Одељку V ОДЕЉЕЊЕ ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ
АДМИНИСТРАЦИЈЕ, код радног места под тачком 4. ПОСЛОВИ ТЕРЕНСКЕ И
КАНЦЕЛАРИЈСКЕ КОНТРОЛЕ, број службеника „ 1“ мења се у број службеника „ 2“.
Члан 8.
У члану 18. Правилника у Одељку VI СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И
УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА, радно место под тачком 10. „брише се“.
Члан 9.
Правилник о измени и допуни Правилника ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине Деспотовац''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број:110-3/2020-02 од 28.02.2020. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Николић Никола, дипл.екон.с.р
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Деспотовац 03.03.2020. године

САДРЖАЈ
1.

Одлука о месним заједницама

1

2.

Одлука о категоризацији општинских путева и улица

13

3.

Одлука о доношењу Годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта за територију општине Деспотовац за 2020. годину

15

4.

Одлука о доношењу Плана генералне регулације насељеног места Деспотовац

16

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Одлука о доношењу Плана детаљне регулације стамбено-пословног комплекса
"Лисине", подцелина центар1, општина Деспотовац
Одлука о давању сагласности ПУ "Рада Миљковић" Деспотовац за реализацију
"Пројекта санације, адаптације и опремање објекта у Великом Поповићу"
Решење о давању сагласности на Извештај о раду и Финансијски извештај за
2019. годину Центра за социјални рад "Деспотовац" Деспотовац
Решење о давању сагласности на Извештај о раду са финансијским извештајем
Дома здравља "Деспотовац" за 2019. годину
Решење о давању сагласности на Извештај о раду са финансијски извештајем
Народне библиотеке "Ресавска школа" Деспотовац за 2019. годину
Решење о давању сагласности на Извештај о раду "Спортске организације
Деспотовац" Деспотовац са финансијским извештајем за 2019. годину
Решење о давању сагласности на Извештај о раду са финансијским извештајем
Центра за културу "Свети Стефан, Деспот српски" Деспотовац за 2019. годину
Решење о давању сагласности на Извештај о раду са финансијским извештајем
за 2019. годину Правобранилаштва општине Деспотовац
Решење о давању сагласности на Извештај о раду Црвеног крста Деспотовац за
2019. годину
Решење о давању сагласности на Извештај о раду Општинског штаба за
ванредне ситуације општине Деспотовац за 2019. годину
Решење о давању сагласности на План рада Општинског штаба за ванредне
ситуације општине Деспотовац за 2020. годину
Решење о давању сагласности на Правилник о систематизацији радних места
КСП "Стан" ЈП Деспотовац
Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији
послова у Народној библиотеци "Ресавска школа" Деспотовац
Решење о разрешењу заменика члана и именовању заменика члана и заменика
секретара Изборне комисије општине Деспотовац
Решење о именовању председника и члана Надзорног одбора КСП "Стан" ЈП
Деспотовац
Решење о разрешењу члана Управног одбора "Спортске организације
Деспотовац" Деспотовац
Решење о именовању члана Управног одбора "Спортске организације
Деспотовац" Деспотовац
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22
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31

39

22.

Решење о разрешењу члана мртвозорске службе општине Деспотовац

32

23.

Решење о именовању члана мртвозорске службе општине Деспотовац

32

24.
25.

26.

Решење о престанку мандата в.д. директора "Спортске опрганизације
Деспотовац" Деспотовац
Решење о именовању в.д. директора "Спортске опрганизације Деспотовац"
Деспотовац
Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места Општинске управе, Правобранилаштва општине
Деспотовац, Буџетске инспекције и интерне ревизије и Кабинета председника
општине

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
-----------------------Деспотовац
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