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       ГОДИНА  XIII    БРОЈ  5       ДЕСПОТОВАЦ  20.04.2018. године 

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

 

  

 На основу члана 32 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 

129/07 и 83/2014-др.закон и 101/16-др.закон), члана 13 Статута општине Деспотовац 

(''Службени гласник општине Деспотовац'', број 4/2008 и 7/2015), члана 92 став 2, 3 и 4 

Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 

93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 103/15, 99/2016 и 113/2017) и Сагласност Државне 

ревизорске институције број 400-1537/2018-04 од 28.03.2018. године, Скупштина општине 

Деспотовац, на седници одржаној 17.04.2018. године, донела је 

 
О  Д  Л  У  К  У 

 
 1. Да се врши ревизија Завршног рачуна Буџета општине Деспотовац за 2017. 

годину. 

 

 2. Да ревизију Завршног рачуна Буџета општине Деспотовац за 2017. годину обави 

лице које испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја 

прописане законом којим се уређује рачуноводство и ревизија. 

 

 3. Избор вршиоца ревизије Завршног рачуна буџета општине Деспотовац за 2017. 

годину извршиће се након спроведене процедуре прописане Законом о јавним набавкама. 

 

 4. Одлуку објавити у ''Службеном гласнику општине Деспотовац''. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 400-180/2018-01 од 17.04.2018. године 

 

 

 

          ПРЕДСЕДНИК 

         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

           др Златко Марјановић с.р. 
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 На основу члана 3 став 1. тачка 24)  и члана 7 Закона о јавним набавкама (''Службени 

гласник РС'', број 124/12, 15/15 и 68/15), члана 32 Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник РС'', број 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон) и члана 13 Статута 

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

Деспотовац, на седници одржаној дана 17.04.2018. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

О ДОДЕЛИ ИСКЉУЧИВИХ ПРАВА  

КСП ''СТАН'' ЈП ДЕСПОТОВАЦ 

 
Члан 1. 

 Додељују се Комуналном стамбеном предузећу „Стан“ ЈП, Деспотовац ( у даљем 

тексту: КСП „Стан“ ЈП ) искључиво право да на територији општине Деспотовац обавља 

делатности ( у даљем тексту: предметне делатности) :  

- инвестиционо одржавање и изградња система за водоснабдевање; 

- инвестиционо одржавање и изградња система за пречишћавање и одвођење отпадних 

и атмосферских вода и 

- вршење надзора над радовима инвестиционог одржавања и на изградњи система за 

водоснабдевање и система за пречишћавање и одвођење отпадних и атмосферских 

вода. 

 

Члан 2. 

 Предметне делатности вршиће се у складу са одлуком о буџету Општине Деспотовац 

за сваку календарску годину. 

 За набавку предметних делатности од КСП „Стан“ ЈП неће се примењивати Закон о 

јавним набавкама. 

 

Члан 3. 

 Вршење предметних делатности, врши се по закљученом уговору између Општине 

Деспотовац, као инвеститора, и КСП „Стан“ ЈП, као извођача радова, односно пружаоца 

услуга. 

  

Члан 4. 

Уколико КСП „Стан“ЈП не испуњава законом прописане услове за вршење одређене 

предметне делатности ( кадровске, техничке и друге) или се поједине предметне делатности 

међусобно искључују Општина Деспотовац ће за вршење предметних делатности 

закључити уговор за набавку истих по спроведеном поступку у складу са Законом о јавним 

набакама. 

 

Члан 5. 

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

општине Деспотовац. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 352-25/2018-01 од 17.04.2018. године 

 

          ПРЕДСЕДНИК 

            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                         др Златко Марјановић с.р. 
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 На основу члана 11 ст. 4. Закона о финансијској подршци породици са децом 

(„Службени гласник PC”, број 113/2017 ), члана 32 Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник PC”, број 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон) и члана 13 

Статута општине Деспотовац („Службени гласник општине Деспотовац”, број 4/08 и 7/15), 

Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 17.04.2018. године, донела је 

 
ОДЛУКУ О 

ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ 

ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ 
 

I Уводне и опште одредбе 

 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком утврђују се права, услови и начин остваривања права финансијске 

подршке породица са децом на територији општине Деспотовац. 

Права која имају породице са децом су:  
 

- једнократна новчана помоћ за опрему новорођенчета; 

- новчана помоћ за куповину уџбеника за треће и свако наредно рођено дете у 

породици; 

- новчана накнада за финансирање ужине за треће и свако наредно дете у породици; 

- бесплатан превоз за ученике основних школа; 

- бесплатан боравак у предшколској установи за треће и свако наредно дете у 

породици и  

- право на месечни новчани додатак родитељима за треће и четврто дете. 

 

Члан 2. 

 

Права, из члана 1 ове Одлуке, остварују се под условима и на начин прописан овом 

Одлуком по поднетом захтеву од стране родитеља или старатеља ( у даљем тексту: 

подносилац захтева) . 

 

Члан 3. 

 

Породицу, у смислу ове Одлуке, чине родитељи и деца под условом да живе у 

заједничком домаћинству. 

  

Члан 4. 

 

Редослед рођења деце у породици утврђује се у односу на дан подношења захтева, за 

остваривање права по овој Одлуци, према датуму и часу рођења уписаних у матичну књигу 

рођених. 

Редослед рођења деце из разведеног брака или ванбрачне заједнице утврђује се 

према родитељу са којим дете живи, a пo одлуци надлежног органа или по споразуму 

родитеља. 

Редослед рођења деце која су у време развода брака или престанка ванбрачне 

заједнице била пунолетна, утврђује се према родитељу са којим живе. 

Редослед рођења деце за које је покренут поступак утврђивања породичног правног 

статуса, пред надлежним органом, одређује се према родитељу са којим живе. 
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Члан 5. 

 

Права из члана 1 ове Одлуке имају држављани Републике Србије са пребивалиштем 

на подручју општине Деспотовац. 

 

Члан 6. 

 

 Права из из члана 1 ст. 2. алинеја 2,3 и 5 немају родитељи, односно старатељи, који 

та права остваре преко надлежног Министарства, Центра за социјални рад и другог органа 

или организације и слично. 

 

II Једнократна новчана помоћ за опрему новорођенчета 

 

Члан 7. 

 

Једнократна новчана помоћ за опрему новорођенчета исплаћује се једнократно, за 

свако рођено дете у породици које има пребивалиште на подручју општине Деспотовац.  

Висину новчане помоћи за опрему новорођенчета утвђује Општинско веће 

најкасније до 31. јануара за сваку календарску годину у складу са одлуком о буџету 

Општине Деспотовац. 

Висину новчане помоћи за опрему новорођенчета за 2018. годину утврдиће  

Општинско веће у року од 15 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке у складу са 

Одлуком о буџету Општине Деспотовац за 2018. годину. 

Захтев за остваривање једнократне помоћи за опрему новорођенчета подноси се 

најкасније до навршене године дана живота детета. 
 

Члан 8. 

 

Право на једнократну новчану помоћ за опрему новорођенчета остварује мајка на 

основу поднетог захтева уз следећу документацију:  

- извод из матичне књиге рођених новорођенчета; 

- фотокопија личне карте мајке, односно подносиоца захтева; 

- уверење надлежног органа старатељства да подносилац захтева непосредно брине о 

детету за које је поднет захтев; 

- уверење о пребивалишту новорођенчета на подручју општине Деспотовац и 

- фотокопија банковне картице са текућим рачуном подносиоца захтева. 
 

Члан 9. 

 

Право на једнократну новчану помоћ за опрему новорођенчета може да оствари и 

отац, односно старатељ уколико је мајка: 

- страни држављанин; 

- умрла; 

- напустила дете, 

- лишена родитељског права или 

- из објективних разлога спречена да непосредно брине о детету. 

Чињенице из претходног става доказују се уверењима надлежног органа. 
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Члан 10. 

 

Захтев за остваривања једнократне новчане помоћи за опрему новорођенчета не 

може се поднети за дете које није живо у моменту подношења захтева. 

Уколико по подношењу захтева за једнократну новчану помоћ дете на који се захтев 

односи умре, једнократна иовчана помоћ ће се исплатити подиосиоцу захтева у складу са 

овом одлуком. 

 

III Новчана накнада за куповину уџбеника 

 

Члан 11. 

 

Породица са троје или више деце, за треће и свако наредно дете има право на 

новчану накнаду за куповину уџбеника, не и за друга наставна средства, уколико дете 

редовно похађа основну школу и уколико родитељи и дете имају пребивалиште у општини 

Деспотовац. 

Новчана накнада за куповину уџбеника се исплаћује подносиоцу захтева по 

достављеном рачуну о куповини обавезних уџбеника из буџета Општине Деспотовац у 

складу са овом Одлуком. 

 

Члан 12. 

 

Основне школе на територији општине Деспотовац достављају Општини Деспотовац 

податке о висини цена обавезних уџбеника за сваки разред, који су одређени у складу са 

законом,  као и списак ученика који добијају бесплатне уџбенике од Министарства, Центра 

за социјални рад и другог органа или организације, из донације и слично. 

Општинско веће доноси одлуку о износу новчане накнаде за куповину уџбеника на 

основу података из става 1 достављених од стране основних школа на територији општине 

Деспотовац у складу са одлуком о буџету Општине Деспотовац. 

Износ новчане накнаде за куповину уџбеника јесте просечна висина цене обавезних 

уџбеника за одређени разред за основне школе на територији општине Деспотовац. 

 

Члан 13. 

 

Захтев за куповину књига подноси један од родитеља, односно старатељ уз следећу 

документацију: 

- фотокопију личне карте подносиоца захтева; 

- потврду да је дете редован ученик основне школе; 

- извод из књиге рођених за сву децу у породици; 

- уверење о заједничком домаћинству; 

- уверење надлежног органа старатељства да подносилац захтева непосредно брине о 

детету за које је поднет захтев; 

- доказ о плаћању уџбеника и 

- фотокопију банковне картице са текућим рачуном. 

 

IV Накнада за финансирање ужине 
 

Члан 14. 

 

Накнада за финаисирање ужине ученика основних школа припада породици за треће 

и свако наредно дете у породици. 
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Захтев за остваривање овог права подноси један од родитеља, односно старатељ, уз 

следећу документацију: 

- фотокопију личне карте подносиоца захтева; 

- потврду да је дете редован ученик основне школе; 

- извод из књиге рођених за сву децу у породици; 

- уверење о заједничком домаћинству и 

- уверење надлежног органа старатељства да подносилац захтева непосредно брине о 

детету за које је поднет захтев. 

 

Средства за финансирање ужине преносе се основној школи у којој дете похађа 

наставу, по подацима које достављају основне школе. 
 

V Бесплатан превоз ученика 

 

Члан 15. 

 

Сви ученици, са пребивалиштем у општини Деспотовац,  који редовно похађају 

основну школу на територији општине Деспотовац,  имају право на бесплатан превоз за 

одлазак и повратак из школе.  

Члан 16. 

 

  Средства новчане накнаде се преносе превознику са којим је закључен уговор о 

превозу ученика. 
 

VI Бесплатан боравак у предшколској установи 

за треће и свако наредно дете у породици 
 

Члан 17. 

 

Породица са троје или више деце, има право на бесплатан боравак у предшколској 

установи трећег и сваког наредног детета, уколико су деца уписана у предшколску установу 

и уколико родитељи и деца имају пребивалиште у општини Деспотовац. 

Захтев за остваривање права на бесплатан боравак у предшколској установи за треће 

и свако наредно дете у породици подноси један од родитеља, односно старатељ. 

- Уз захтев из става 2. подноси се: 

- извод из књиге рођених за сву децу у породици; 

- фотокопију личне карте подносиоца захтева; 

- потврду да је дете уписано у предшколску установу; 

- уверење о заједничком домаћинству и 

- уверење надлежног органа старатељства да подносилац захтева непосредно брине о 

детету за које је поднет захтев. 

Средстава за финансирање боравка у предшколској установи преносе се 

предшколској установи по подацима које достави предшколска установа. 

 

VII Право на месечни додатак родитељима 

за треће и четврто дете 

 

Члан 18. 

 

Право на месечни новчани додатак родитељима за треће и четврто дете имају 

родитељи, односно старатељи који имају пребивалиште у општини Деспотовац најмање 

четири последње године до дана подношења захтева. 
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Право се састоји у новчаној наканади која се исплаћује родитељу за треће и четврто 

детета у породици. 

Право на месечни новчани додатак родитељима за треће и четврто дете могу 

оставарити родитељи за треће и четврто дете у породици које је рођено по ступању на снагу 

ове одлуке. 

Ако мајка која има троје деце у следећем порођају роди двоје или више деце, право 

из става 1 оставрује се за свако рођено дете у том порођају. 

Право из става 1 остварује се месечно до пуних 7 (седам) година живота детета. 

 

Члан 19. 

 

Средства за остваривање права предвићена овом одлуком обезбећују се у буџету 

Општине Деспотовац. 

Износ за месечни новчани додатак за треће и четврто дете у породици утврђује 

Општинско веће најкасније до 31. јанара за сваку календарску годину у скалду са Одлуком 

о буџету Општине Деспотовац, а износ за месечни новчани додатак за 2018. годину 

утврдиће  Општинско веће у року од 15 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке у складу 

са Одлуком о буџету Општине Деспотовац за 2018. годину. 

 

Члан 20. 

 

Новчане накнаде исплаћују се подиосиоцима захтева према донетом решењу. 

Захтев за месечни новчани додатак родитељима за треће и четврто дете подноси се 

Општинској управи Општине Деспотовац и оставрује се од првог дана наредног месеца од 

дана подношења захтева. 

Уз захтев за месечни новчани додатак родитељима за треће и четврто дете у 

породици прилажу  се следећи докази: 

- извод из матичне књиге рођених за сву децу у породици; 

- уверење о пребивалишту подносиоца захтева на територији општине Деспотовац; 

- фотокопија личне карте подносиоца захтева; 

- уверење надлежног органа старатељства да подносилац захтева непосредно брине о 

деци; 

- уверење о заједничком домаћинству и 

- фотокопију банковне картице банке подносиоца захтева. 

 

Члан 21. 

 

 Захтев за месечни новчани додатак родитељима за треће и четврто дете подноси се 

сваке календарске године до краја јануара, осим у години када је поднет први захтев, током 

трајања остваривања права. 

 О поднетом захтеву из става 1 одлучује се решењем. 

 Уз захтев из става 1 овог члана подноси се: фотокопија личне карте подносиоца 

захтева, уверење надлежног органа старатељства да подносилац захтева непосредно брине 

о деци, уверење о заједничком домаћинству и фотокопију банковне картице подносиоца 

захтева уколико је дошло до промене броја текућег рачуна. Остале доказе органа поступка 

прибавља по службеној дужности. 

 Уколико подносилац захтева не испуњава услове за остваривање права на месечни 

новчани додатак родитељима за треће и четврто дете орган ће о томе одлучити решењем. 
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VIII Поступак за остваривање права 

 

Члан 22. 

 

Права утврћена овом одлуком остварују се по прописима о општем управном 

поступку на основу захтева родитеља, односно старатеља. 

 

 

Члан 23. 

 

О правима из ове одлуке у првом степену решава Општинска управа Општине 

Деспотовац. 

 

Члан 24. 

 

Жалбе на првостепено решење у другом степену решава Општинско веће општине 

Деспотовац. 

 

Члан 25. 
 

Корисник права из ове одлуке који је на основу неиститних или нетачних података 

остварио право, дужан је да накнади штету у складу са законом. 

 

IX Прелазне и завршне одредбе 

 

Члан 26. 
 

Поступци за остваривање права из Одлуке о пружању новчане помоћи породици са 

децом започети до дана ступања на снагу ове Одлуке окончаће се у складу са прописима 

који су били на снази у тренутку започињања поступка. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о пружању новчане помоћи 

породици са децом („Општински службени гласник“ број 26/04 и 5/05) и („Службени 

гласник Општине Деспотовац“ број 6/06, 9/11 и 11/14), осим чланова од 5 до 8 који се 

примењују у поступцима по поднетим захтевима за једнократну новчану помоћ 

новорођенчета за децу рођену до дана ступања на снагу ове Одлуке. 

 

Члан 27. 
 

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

општине Деспотовац“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број 400-179 /2018-01 од 17.04.2018. године 

 
 

                ПРЕДСЕДНИК 

                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

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

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

број 4/2008 и 7/2015), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 17.04.2018. 

године, донела је 

 
ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ 

О РАСПОДЕЛИ ВИШКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ 2017. ГОДИНЕ 

 
Члан 1. 

 

 У Одлуци о расподели вишка прихода и примања из 2017. године, број 400-15/2018-

01 од 19.01.2018. године (''Службени гласник општине Деспотовац'', број 3/2018) у члану 1, 

алинеја пета мења се и гласи:  

''- Раздео 4 – Општинска управа, Глава 4.06 – Центар за културу ''Свети Стефан, 

деспот српски'', програм 1201 – Развој културе и информисања, пројекат П-6 – 

''обележавање 600 година манастира Манасије'', позиција 231, економска класификација 423 

– услуге по уговору, извор финансирања 13, у износу од 10.000.000 динара, са наменом за 

археолошка ископавања и конзеваторско рестаураторских радова у манастиру Манасији''. 

 Алинеје шеста, седма и осма се бришу, а постојеће алинеје девета и десета постају 

алинеје шеста и седма.  

 

Члан 2. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у ''Службени гласник општине 

Деспотовац''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 400-181/2018-01 од 17.04.2018. године 
 

 

                       ПРЕДСЕДНИК 

             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

               др Златко Марјановић с.р. 
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На основу члана 2., 61. i 64.  Закона о становању и одржавању зграда („Службени 

гласник РС”, број 104/16), Правилникa о критеријумима за утврђивање минималног износа 

који одређује јединица локалне самоуправе за плаћање трошкова инвестиционог одржавања 

заједничких делова зграде ( "Службенi гласник РС", бр. 101/2017), члана 32. т. 6. Закона о 

локалној самоуправи (Сл.гл.РС бр. 129/07, 83/14-др.закон и101/16-др.закон) и члана  13 

Статута општине Деспотовац, Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 

17.04.2018. године, донела је   

 
ОДЛУКУ 

о утврђивању минималне накнаде за текуће и инвестиционо одржавање зграде и 

накнаде за рад професионалног  управника у стамбеним и стамбено-пословним 

зградама на територији општине Деспотовац 

 
Опште одредбе 

 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђују се минимални износи, који су власници посебних делова  

стамбених и стамбено-пословних  зграда на територији општине Деспотовац,  дужни да 

издвајају на име  трошкова текућег одржавања и трошкова инвестиционог одржавања 

зграда,  које се налазе на територији општине Деспотовац, као и накнаде, у случају 

постављања професионалног управника од стране локалне самоуправе у поступку принудне 

управе зградом. 

Под одржавањем зграде у смислу става 1. овог члана,  подразумевају се обавезе 

власника и корисника самосталних делова  зграде да одржавају своје делове зграда на начин 

којим се обезбеђује очување функција и својстава зграде у складу са њеном наменом, а 

нарочито у циљу редовног коришћења и функционисања зграде. 

Принудном управом се подразумева постављање професионалног управника од 

стране локалне самоуправе као вид принудне мере, којом се поверавају послови управљања 

стамбеном зградом професионалном управнику, у случају да: 

1) пријава за упис стамбене заједнице није  поднета у складу са чланом 40. став 4.  

Закона о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС”, број 104/16) и 

2) по истеку или престанку мандата из било ког разлога није изабран нови управник 

у складу са чланом 49. овог закона. 

Поступак увођења принудне управе именовањем професионалног управника покреће 

се подношењем пријаве надлежног инспектора или власника посебног дела у складу са 

овим законом. 

 

Инвестиционо одржавање у стамбеним зградама 

 

Члан 2. 

Критеријуми за утврђивање минималне висине износа издвајања на име трошкова 

инвестиционог одржавања заједничких делова зграде су: 

1. просечна нето зарада у општини Деспотовац за претходну годину која према 

подацима Републичког завода за статистику износи 41.800,00 динара. 

2. коефицијент јединице локалне самоуправе за утврђивање минималне висине 

износа издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања зграде, који износи 1,3. 

3. коефицијент старости зграде, где је за зграде старости до 10 година утврђен 

коефицијент 0,4; за зграде старости од 10 до 20 година утврђен коефицијент 0,6; за зграде 

старости од 20 до 30 година утврђен коефицијент 0,8; за зграде старости преко 30 година 

утврђен коефицијент 1. 
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4. коефицијент за утврђивање минималне висине износа издвајања на име трошкова 

инвестиционог одржавања заједничких делова зграде са лифтом и без лифта, где је за зграде 

без лифта утврђен коефицијент 1, а за зграде са лифтом је утврђен коефицијент 1,3. 

На основу претходно наведених критеријума утврђени су минимални износи 

месечног издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања по квадратном метру стана 

или пословног простора: 

 

Старост зграде Зграде са лифтом Зграде без лифта 

до 10 година старости 2,82 динара 2,17 динара 

од 10 до 20 година 4,23 динара 3,26 динара 

Старости од 20 до 30 година старости  5,65 динара 4,34 динара 

преко 30 година старости 7,06 динара 5,43 динара 

 
Члан 3. 

Критеријуми за утврђивање минималне висине износа издвајања на име трошкова 

инвестиционог одржавања заједничких делова зграде које се плаћа за гаражу, гаражни бокс 

и гаражно место као посебни део су: 

 

1.  просечна нето зарада у општини Деспотовац за претходну годину која према 

подацима Републичког завода за статистику износи 41.800,00 динара. 

2. коефицијент јединице локалне самоуправе за утврђивање минималне висине 

износа издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања зграде, који износи 1,3 

3. коефицијент старости зграде, где је за зграде старости до 10 година утврђен 

коефицијент 0,4; за зграде старости од 10 до 20 година утврђен коефицијент 0,6; за зграде 

старости од 20 до 30 година утврђен коефицијент 0,8; за зграде старости преко 30 година 

утврђен коефицијент 1. 

4. коефицијент гараже, гаражног бокса и гаражног места, где је за гаражу утврђен 

коефицијент 0,6; а за гаражни бокс и гаражно место у заједничкој гаражи је утврђен 

коефицијент 0,4. 

На основу претходно наведених критеријума утврђени су минимални износи 

месечног издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања по квадратном метру 

гараже, гаражног бокса и гаражног места у заједничкој гаражи: 

 

старост зграде гаража 
гаражни бокс или место у 

заједничкој гаражи 

до 10 година старости 1,30 динара 0,86 динара 

од 10 до 20 година старости 1,95 динара 1,30 динара 

од 20 до 30 година старости 2,60 динара 1,73 динара 

преко 30 година старости 3,26 динара 2,17 динара 

 

Текуће одржавање у стамбеним зградама 

 

Члан 4. 

Критеријуми за утврђивање минималне висине износа издвајања на име трошкова 

текућег одржавања заједничких делова зграде су: 
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1. просечна нето зарада у општини Деспотовац за претходну годину која према 

подацима Републичког завода за статистику износи 41.800,00 динара; 

2. коефицијент јединице локалне самоуправе за утврђивање минималне висине 

износа издвајања на име трошкова текућег одржавања зграде, који износи 6; 

3.коефицијент за утврђивање минималне висине износа издвајања на име трошкова 

текућег одржавања заједничких делова зграде са лифтом и без лифта, где је за зграде без 

лифта утврђен коефицијент 1, а за зграде са лифтом је утврђен коефицијент 1,3. 

Трошкови за одржавање земљишта за редовну употребу укључени су у износ 

трошкова текућег одржавања зграде. 

На основу претходно наведених критеријума утврђени су минимални износи 

месечног издвајања на име трошкова текућег одржавања у апсолутном смислу за сваки 

посебан део зграде: 

 

Зграде без лифта Зграде са лифтом 

250,00 динара 326,04 динара 

 

Члан 5. 

Критеријуми за утврђивање минималне висине износа издвајања на име трошкова 

текућег одржавања заједничких делова зграде које се плаћа за гаражу, гаражни бокс и 

гаражно место као посебни део су: 

1. просечна нето зарада у општини Деспотовац за претходну годину која према 

подацима Републичког завода за статистику износи 41.800,00 динара; 

2. коефицијент јединице локалне самоуправе за утврђивање минималне висине 

износа издвајања на име трошкова текућег одржавања зграде, који износи 6; 

3. коефицијент гараже, гаражног бокса и гаражног места, где је за гаражу утврђен 

коефицијент 0,6; а за гаражни бокс и гаражно место у заједничкој гаражи је утврђен 

коефицијент 0,4. 

На основу претходно наведених критеријума утврђени су минимални износи 

месечног издвајања на име трошкова текућег одржавања у апсолутном износу за гаражу, 

гаражни бокс или гаражно место у заједничкој гаражи: 

 

Гаража Гаражни бокс или место у заједничкој гаражи 

150,48 динара 100,32 динара 

 
Накнада за рад принудно постављеног професионалног управника 

 

Члан 6. 

Критеријуми за утврђивање износа накнаде коју власници посебних делова плаћају у 

случају принудно постављеног професионалног управника се утврђује применом следећих 

критеријума: 

1. просечна нето зарада у општини Деспотовац за претходну годину која према 

подацима Републичког завода за статистику износи 41.800,00 динара; 

2) коефицијент јединице локалне самоуправе за утврђивање минималне висине 

износа издвајања на име  накнаде професионалног управника, који износи 8; 

3) коефицијент посебног дела зграде који зависи од укупног броја посебних делова 

зграде, за зграде које имају до 8 посебних делова, утврђен је коефицијент 0,5; за згаде које 

имају од 8 до 30 посебних делова, утврђен је коефицијент 0,6; за зграде које имају преко 30 

посебних делова, утврђен је коефицијент 0,7. 
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На основу претходно наведених критеријума утврђена је висина износа накнаде за 

управљање у случају принудно постављеног професионалног управника у апсолутном 

износу на месечном нивоу за сваки посебан део зграде: 

 

Број посебних делова зграде Износ накнаде за рад принудног управника 

до 8 посебних делова 167,20 динара 

од 8 до 30 посебних делова 200,64 динара 

преко 30 посебних делова 234,08 динара 

 
Члан 7. 

Критеријуми за утврђивање износа накнаде коју власници гаража, гаражних боксова 

и гаражних места плаћају у случају принудно постављеног професионалног управника се 

утврђује применом следећих критеријума: 

1. просечна нето зарада у општини Деспотовац за претходну годину која према 

подацима Републичког завода за статистику износи 41.800,00 динара; 

2. коефицијент јединице локалне самоуправе за утврђивање минималне висине 

износа издвајања на име накнаде професионалног управника зграде, који износи 8; 

3. коефицијент гараже, гаражног бокса и гаражног места, где је за гаражу и гаражни 

бокс утврђен коефицијент 0,1; а за гаражно место у заједничкој гаражи утврђени 

коефицијент је 0,2. 

На основу претходно наведених критеријума утврђена је висина износа накнаде за 

управљање у случају принудно постављеног професионалног управника у апсолутном 

износу на месечном нивоу за гаражу, гаражни бокс или гаражно место као посебан део 

зграде: 
 

Гаража и гаражни бокс гаражно место у заједничкој гаражи 

33,44 динара 66,88 динара 

 
Прелазне и Завршне одредбе 

 

Члан 8. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 

оппштине Деспотовац". 

 

СКУПШТИНА  ОППШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 36-2/2018-01 од  17.04.2018. године 

 

                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК 

                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

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

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

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

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

одржаној 17.04.2018. године, донела је 

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ У ДОПУНИ ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА 

СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ 

СПОРТА У ОПШТИНИ ДЕСПОТОВАЦ 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о расподели средстава за суфинансирање програмских активности и 

пројеката у области спорта у општини Деспотовац, објављена у „Службеном гласнику 

општине Деспотовац“, број 3 од 22.01.2018.године, мења се члан 3 и гласи: 

 ''Средства за програмске активности и пројекте корисника средстава утврђују се 

Одлуком о буџету општине Деспотовац. 

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

1. трошкова котизације на спортским такмичењима; 

2. путних трошкова одласка и боравка на такмичења; 

3. трошкова службених лица ( судијски и делегатски трошкови); 

4. путних трошкова играча за долазак на тренинг и утакмице у висини цене карте у 

јавном превозу; 

5. трошкови које спортска организација има према припадајућем савезу; 

6. закуп спортског објекта; 

7. лекарски прегледи; 

8. здравствено осигурање; 

9. хранарине до неопорезивог дела; 

10. спортска опрема до 15% укупног буџета; 

11. ангажовање стручних лица за рад са спортистима; 

12. осталих трошкова у максималном износу од 15% од укупног износа предложеног 

буџета програмске активности, односно пројекта (трошкови електричне енергије, 

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

одржавање просторија, хигијене, терена, књиговодствени трошкови и други 

трошкови); 

13. остале трошкове које су имале спортске организације, а које су битне за реализацију 

програма.'' 

 

Члан 2. 

У члану 5 после става 1 додаје се реченица и гласи: 

 ''У току 2018. године, биће расписан нови конкурс којим ће бити обухваћене и 

измене дефинисане у члану 1 ове Одлуке.'' 

 

Члан 3. 

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

Општине Деспотовац''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 400-182/2018-01 од  17.04.2018. године 

 

          ПРЕДСЕДНИК 

          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

            др Златко Марјановић с.р. 
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 На основу члана 27. став 10.  и  29. став 4.  Закона о јавној својини ("Сл. Гласник РС" бр. 

72/2011, 88/2013, 105/2014, 108/2016 и 113/2017), члана 5. Закона о промету непокретности 

(''Службени гласник РС'', број 93/2014, 121/2014 и 6/2015),  члана  2. и члана 3. став 2.  Уредбе о 

условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари 

у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, 

као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (''Службени гласник РС'', 

број. 16/2018), члана 13. тачка 16. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине 

Деспотовац'' бр.4/2008  и  7/2015) и члана 19 став 3. и члана 20. став 1. Одлуке о прибављању и 

располагању стварима у јавној својини општине Деспотовац (''Службени гласник општине 

Деспотовац'' бр.6/2015 и 9/2015), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 

17.04.2018. године године, донела је:  

  

О Д Л У К У 

О  ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ НЕПОСРЕДНОМ 

ПОГОДБОМ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ  

 

Члан 1. 

            ПОКРЕЋЕ СЕ поступак отуђења непокретности, непосредном погодбом из јавне својине 

општине Деспотовац, коју чине зграда постојећа на катастарској парцели, земљиште под 

објектом и земљиште за редовну употребу објекта, и то: зграда број 1.  зграда трговине, у 

површини од 159м2,  Пр (објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи објеката), 

постојећа на кп.бр.2233/4,  уписана  у ЛН бр.2438 КО Деспотовац у  В-лист 1. део, општина 

Деспотовац, својина јавна, обим удела 1/24, са земљиштем које чини кп.бр. 2233/4, земљиште 

под зградом-објектом у површини од 1,59 ари  и остало вештачки створено неплодно у 

површини од  0,17 ари, укупно у површини од 1,76 ари, градско грађевинско земљиште, 

уписано у ЛН бр.2438 КО Деспотовац у Б-лист општина Деспотовац, својина јавна, обим удела 

24/176.  

 

            Члан 2. 

            Комисија за спровођење поступка прибављања и отуђења непокретности у јавној 

својини општине, спровешће поступак непосредне погодбе, и по окончаном поступку сачиниће 

записник и извештај са одговарајућим предлогом  и  доставити Општинском већу, на 

разматрање и усвајање.  

 

Члан 3. 

           У поступку отуђења  непокретности из тачке 1. ове Одлуке у свему поступити према 

одредбама Закона о јавној својини, Уредби о условима прибављања и отуђења непокретности 

непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и 

уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и 

прикупљања писмених понуда и Одлуци о прибављању и располагању стварима у јавној 

својини општине Деспотовац.   

 

Члан 4. 

         Тржишну вредност непокретности из члана 1. ове Одлуке утврдиће надлежни порески 

орган,  у складу са Законом о јавној својини. 

 

Члан 5. 

         Решење о предлогу Комисије из члана 2. ове одлуке, донеће Скупштина општине 

Деспотовац. 

 

Члан 6. 

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

општине Деспотовац".  
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О б р а з л о ж е њ е 

 

           Правни основ за доношење ове Одлуке налази се у прописима цитираним у уводу 

Одлуке. Наиме, одредбама члана 27. тачка 10. Закона о јавној својини, утврђено је да о 

прибављању ствари и располагању стварима у својини јединице локалне самоуправе под 

условима прописаним законом, одлучује орган јединице локалне самоуправе, одређен у складу 

са законом и статутом јединице локалне самоуправе. Члан 13. тачка 16. Статута општине 

Деспотовац, прописује да Скупштина општине одлучује о прибављању и располагању 

непокретним стварима у јавној својини Општине. 

       Одредбама члана 29. став 4. Закона регулисано је да се непокретне ствари могу прибавити 

или отуђити непосредном погодбом, али не испод од стране надлежног органа процењене 

тржишне вредности непокретности (код отуђења), односно не изнад те вредности (код 

прибављања), ако у конкретном случају то представља једино могуће решење, као и да предлог 

акта  о оваквом располагању мора да садржи образложење из кога се може утврдити постојање 

ових околности. 

       Одредбама члана 3. став 2. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности 

непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и 

уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и 

прикупљања писмених понуда, утврђено је да се непокретности у  јавној својини општине могу  

отуђити из јавне својине непосредном погодбом али не испод, од стране надлежног органа 

процењене тржишне вредности непокретности, ако у конкретном случају то представља једино 

могуће решење, уз посебно образложење разлога оправданости и целисходности отуђења и 

разлога због којих се отуђење не би могло реализовати јавним надметањем, односно 

прикупљањем писмених понуда.  

         Одредбама члана  19.  став 3.  Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној 

својини општине Деспотовац, утврђено је да се непокретности у јавној својини Општине  могу  

отуђити из јавне својине непосредном погодбом, али не испод, од стране надлежног органа 

процењене тржишне вредности непокретности, ако у конкретном случају то представља једино 

могуће решење, уз посебно образложење разлога оправданости и целисходности отуђења и 

разлога због којих се отуђење не би могло реализовати јавним надметањем, односно 

прикупљањем писмених понуда. 

         Одредбама члана 5. Законa о промету непокретности утврђено је да сувласник 

непокретности који намерава да прода свој сувласнички део дужан је да га претходно понуди 

на продају осталим сувласницима, па из тих разлога спроводи се поступак непосредне погодбе 

јер се отуђење не може реализовати јавним надметањем односно прикупљањем писаних 

понуда. 

         На основу цитираних прописа а у складу са  чланом 20 став 3. Одлуке о прибављању и 

располагању стварима у јавној својини општине Деспотовац, председник општине покренуо је 

иницијативу за доношење Одлуке  о отуђењу непокретности из јавне својине општине 

непосредном погодбом.  

        Повод овој иницијативи је захтев „BREST-PROMET“ D.O.O. Miliva, Despotovac, упућен  

општини Деспотовац, да општина отуђи сувласнички удео 1/24 на објекту са припадајућим 

земљиштем, који се налази на кп.бр.2233/1  укупне површине 18,28 ара, улица Деспота 

Стефана Лазаревића бр. 73, уписаног у ЛН. бр.2438 КО Деспотовац, број захтева 46-28/2018-08 

од 31.01.2018. године. У захтеву је наведено да је „BREST-PROMET“ D.O.O. Miliva, 

Despotovac, већински сувласник на предметном објекту са уделом 23/24  а на земљишту са 

уделом 152/1828 и сходно томе је заинтересовано за откуп 1/24 удела општине на објекту, са 

припадајућим земљиштем, у складу са планским документом. Надлежна служба Општинске 

управе упутила је подносиоца захтева да је потребно решити претходно питање и то: извршити 

парцелацију кп.бр.2233/1 ради одређивања земљишта припадајућег предметном објекту, у 

складу са планским документом, а након тога пред надлежним судом покренути поступак 

развргнућа сувласничке заједнице, ради утврђивања својинских удела „BREST-PROMET“ 

D.O.O. Miliva, Despotovac  и општине Деспотовац,  на новоформираним парцелама.   
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         Поступајући по упутствима „BREST-PROMET“ D.O.O. Miliva, Despotovac, је уз сагласност 

општине извршило парцелацију и  утврђени су сувласнички  удели на новим парцелама, пред  

надлежним судом.  Након тога, доставило је иновиран захтев број:46-52/2018-03  од  11.04.2018. 

године  и  нови ЛН бр: 2438 КО Деспотовац. Из ЛН бр. 2438 КО Деспотовац је утврђено да се  

на кп.бр. 2233/4  налази  зграда број 1. зграда трговине, у површини од 159м2, Пр (објекат 

изграђен пре доношења прописа о изградњи објеката),  постојећа на кп.бр.2233/4, уписана  у ЛН 

бр.2438 КО Деспотовац у  В-лист 1. део,  општина Деспотовац, својина јавна, обим удела 1/24 и 

„BREST-PROMET“ D.O.O. Miliva, Despotovac, својина приватна,  обим удела 23/24,  са 

земљиштем које чини кп.бр. 2233/4,  земљиште под зградом-објектом у површини од 1,59 ари  и 

остало вештачки створено неплодно у површини од  0,17 ари, укупно у површини од 1,76 ари, 

градско  грађевинско земљиште, уписано  у ЛН бр.2438 КО Деспотовац у Б-лист  општина 

Деспотовац, својина јавна, обим удела 24/176 и „BREST-PROMET“ D.O.O. Miliva, Despotovac, 

својина приватна обим удела 152/176.  

       На основу свега наведеног, стекли су се елементи да се предметна непокретност у складу са 

Законом, Уредбом и Одлуком, отуђи непосредном погодбом,  јер је удео општине у предметном 

објекту  далеко мањи од удела подносиоца захтева, па општина нема интерес да задржи 

својински удео на објекту. 

          Поступак отуђења предметних непокретности непосредном погодбом, спровешће 

Комисија коју је образовала Скупштина. Тржишну вредност у складу са Законом о јавној 

својини утврдиће надлежни порески орган. По окончаном поступку непосредне погодбе 

Комисија ће сачинити записник и извештај са одговарајућим предлогом и доставити 

Општинском већу које утврђује предлог решења  а доноси га Скупштина општине. 

          На основу свега наведеног  Скупштина општине Деспотовац  донела је ову Одлуку.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број : 46-53/2018-01  од  17.04.2018.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 и 101/16 – други закон), члана 13 Статута Општине 

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

општине Деспотовац на седници одржаној 17.04.2018. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на  Извештај  о раду са финансијским извештајем Дома 

здравља ''Деспотовац''  за 2017. годину, број: 190/2  од 25.01.2018. године. 

 

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

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 02-12-1/2018-01 од  17.04.2018. године 

 

 

                                                                                  ПРЕДСЕДНИК  

                                                                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,  

                                                                           др Златко Марјановић с.р. 
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На основу члана 32.  Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 

Србије'', број  129/07, 83/14-други закон и 101/16 – други закон), члана 13. Статута Општине 

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

општине Деспотовац на седници одржаној 17.04.2018.  године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду са финансијским извештајем 

Народне библиотеке ''Ресавска школа''  Деспотовац  за 2017. годину, број  41 од  08.02.2018. 

године. 

 

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

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број:  02-17-1/2018-01 од  17.04.2018. 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 и 101/16 – други закон), члана 13. Статута Општине 

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

општине Деспотовац на седници одржаној 17.04.2018. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду Центра за социјални рад  

''Деспотовац'' Деспотовац за 2017. годину, број 6-1/2018 од 01.03.2018. године. 

 

2. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Финансијски извештај  за 2017. годину, број 6-2/2018 

од 01.03.2018. године. 

 

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

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 02-31-1/2018-01 од 17.04.2018. године      

 

 

                                                                             ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,  

                                                                               др Златко Марјановић с.р. 
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На основу члана 32  Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 

Србије'', број  129/07, 83/14-други закон и 101/16 – други закон), члана 13 Статута Општине 

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

општине Деспотовац на седници одржаној 17.04.2018. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на  Извештај  о раду Туристичко спортске организације 

''Деспотовац'' са финансијским извештајем за 2017. годину, број 137 од 30.01.2018. године. 

 

2. Решење објавити у ''Службени гласник општине Деспотовац''. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 02-19-1/2018-01 од 17.04.2018.  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 и 101/16 – други закон), члана 13 Статута Општине 

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

општине Деспотовац на седници одржаној 17.04.2018. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на  Извештај  о раду Центра за културу ''Свети Стефан, 

деспот  српски''  Деспотовац  за 2017. годину, број  175 од 07.02.2018. године.  

 

2. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Финансијски извештај Центра за културу ''Свети 

Стефан, деспот  српски''  Деспотовац  за 2017. годину, број 169 од 07.02.2018. године.   

  

 2. Решење објавити у ''Службени гласник општине Деспотовац''. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 02-16-1/2018-01 од  17.04.2018. године 

 

 

                                                                                   ПРЕДСЕДНИК  

                                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,  

                                                                           др Златко Марјановић с.р. 
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На основу члана 32  Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 

Србије'', број  129/07, 83/14-други закон и 101/16 – други закон), члана 13 Статута Општине 

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

општине Деспотовац на седници одржаној 17.04.2018. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду са финансијским извештајем за 2017. 

годину Правобранилаштва општине Деспотовац, број Р-45/2018 од 23.02.2018. године.  

 

 2. Решење објавити у ''Службени гласник општине Деспотовац''. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 02-23/2018-01 од 17.04.2018. 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 и 101/16 – други закон), члана 13 Статута Општине 

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

општине Деспотовац на седници одржаној 17.04.2018. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на  Извештај  о раду  Црвеног крста Деспотовац за 2017. 

годину, број 05/18 од 15.01.2018. године.  

 

2. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о финансијском пословању за 2017. годину, 

број 07/18 од 15.01.2018. године. 

 

 2. Решење објавити у ''Службени гласник општине Деспотовац''. 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број:  02-14-1/2018-01 од  17.04.2018. године  

 

 

                                                                          ПРЕДСЕДНИК  

                                                                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,  

                                                                  др Златко Марјановић с.р. 
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На основу члана 32.  Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 

Србије'', број  129/07, 83/14-други закон и 101/16 – други закон), члана 13. Статута Општине 

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

општине Деспотовац, на седници одржаној 17.04.2018. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду Општинског штаба за ванредне 

ситуације општине Деспотовац за 2017. годину, број 06-15-10/2018-01 усвојен на седници 

Општинског штаба 27.02.2018. године. 

 

 2. Решење објавити у ''Службени гласник општине Деспотовац''. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број:  02-41/2018-01 од  17.04.2018. 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 и 101/16 – др.закон) и члана 13 Статута Општине 

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

општине Деспотовац, на седници одржаној 17.04.2018. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о организацији и систематизацији послова 

у  Народној библиотеци ''Ресавска школа'' Деспотовац, број 94 од 04.04.2018. године. 

 

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

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 02-36-1/2018-01 од  17.04.2018. године 

 

 
         ПРЕДСЕДНИК  

                                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,      

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

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

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

Деспотовац, на седници одржаној  17.04.2018. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е  

 
 1. Даје се сагласност на Правилник o организацији и систематизацији послова 

''Туристичко спортске организације Деспотовац'' Деспотовац, број 385 од 04.04.2018. 

године.  

 

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

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 02-38-1/2018-01 од 17.04.2018. 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 др.закон и 101/16 др. закон.)  и члана  13. Статута општине Деспотовац 

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

Деспотовац, на седници одржаној  17.04.2018. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е  

 
 1. Даје се сагласност на Правилник о организацији и систематизацији послова 

Центра за културу ''Свети Стефан, деспот српски'' Деспотовац, број 292 од 23.03.2018. 

године. 

 

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

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 02-32-1/2018-01 од  17.04.2018. године  

 

 

   ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,  

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

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

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

Деспотовац, на седници одржаној  17.04.2018. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут ''Туристичко спортске организације 

Деспотовац'' Деспотовац, број 385 од 04.04.2018. године. 

 

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

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 02-37-1/2017-01 од  17.04.2018. године 

 

 

             ПРЕДСЕДНИК 

             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

               др Златко Марјановић с.р. 

 

 

 

На основу члана 35 став 1 Закона о култури, (''Службени гласник РС'' број 72/09, 

13/16 и 30/16) и на основу члана 32  Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 

Републике Србије'', број  129/07, 83/14- други закон и 101/16-други закон), на предлог 

Комисије за избор именовања и административне послове, Скупштина општине 

Деспотовац на седници  одржаној 17.04.2018.   године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 1. ИМЕНУЈЕ СЕ  Миленковић Влатка, мастер сценограф   из Витанца, за директора 

Центра за културу ''Свети Стефан, деспот српски'' у Деспотовцу, на период од четири 

године. 

 

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

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број:  02-20/2018-01 од  17.04.2018. године 

 
                                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,  

                                                                                                           др Златко Марјановић с.р 
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 На основу чланова 15 и 42 Закона о ванредним ситуацијама (''Службени гласник 

Републике Србије'', број 111/2009, 92/2011 и 93/2012), члана 10 Уредбе о саставу и начину 

рада штабова за ванредне ситуације (''Службени гласник РС'', број 98/2010) и чланова 20 и 

32 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014 – други 

закон и 101/2016 – други закон), Скупштине општине Деспотовац, на седници одржаној 

17.04.2018. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

 

 1. РАЗРЕШАВА СЕ Раденко Цвијетић из Ресавице дужности члана  за заштиту од 

техничко-технолошких несрећа и спасавање из рушевина Општинског штаба за ванредне 

ситуације општине Деспотовац, због престанка дужности  директора РМУ ''Рембас'' 

Ресавица.  

 2. ИМЕНУЈЕ СЕ Зоран Аксентијевић из Ресавице,  директор РМУ ''Рембас'' 

Ресавица, за члана заштиту од техничко-технолошких несрећа и спасавање из рушевина  

Општинског штаба за ванредне ситуације општине Деспотовац. 

 3. ИМЕНУЈЕ СЕ Жељко Милошевић из Стрмостена, за члана Општинског штаба за 

ванредне ситуације из реда Горске службе за спасавање. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 02-42/2018-01 од 17.04.2018. године 

 

            ПРЕДСЕДНИК 

          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

            др Златко Марјановић с.р. 
 
 

 

На основу члана 40 став 1 Пословника о раду Скупштине општине Деспотовац 

(''Службени гласник Општине Деспотовац'', број 4/2008, 16/2012 и 7/2015), Скупштина 

општине Деспотовац, на седници одржаној 17.04.2018. године, доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 1. УТВРЂУЈЕ СЕ престанак дужности члана Комисије за представку и предлоге  

Игору Ристићу из Деспотовца, због поднете оставке.  

 

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

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 02-55/2018-01 од 17.04.2018. године 
 

 

                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                      др Златко Марјановић с.р. 
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На основу члана 40 став 1 Пословника о раду Скупштине општине Деспотовац 

(''Службени гласник Општине Деспотовац'', број 4/2008, 16/2012 и 7/2015), Скупштина 

општине Деспотовац, на седници одржаној 17.04.2018. године, доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 1. БИРА СЕ Бојан Радојевић из Плажана за члана Комисије за представку и предлоге  

Скупштине општине Деспотовац. 

 

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

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 02-43/2018-01 од 17.04.2018. године 

 

                                                                                      ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                др Златко Марјановић с.р 

 

 

 
 

 

На основу члана 40 став 1 Пословника о раду Скупштине општине Деспотовац 

(''Службени гласник Општине Деспотовац'', број 4/2008, 16/2012 и 7/2015), Скупштина 

општине Деспотовац, на седници одржаној 17.04.2018. године, доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 

 1. РАЗРЕШАВА СЕ Слободан Стојановић из Миливе дужности члана Одбора за 

урбанизам, саобраћај, комунално стамбену делатност и заштиту животне средине 

Скупштине општине Деспотовац. 

 

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

 
 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 02-44/2018-01 од 17.04.2018. године 

   
 

 

                                                                                   ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                          др Златко Марјановић с.р. 
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На основу члана 40 став 1 Пословника о раду Скупштине општине Деспотовац 

(''Службени гласник Општине Деспотовац'', број 4/2008, 16/2012 и 7/2015), Скупштина 

општине Деспотовац, на седници одржаној 17.04.2018. године, доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 1. БИРА СЕ Зоран Попов из Деспотовца за члана Одбора за урбанизам, саобраћај, 

комунално стамбену делатност и заштиту животне средине Скупштине општине 

Деспотовац. 

 

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

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 02-45/2018-01 од  17.04.2018. године 

 

 

 

                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                       др Златко Марјановић с.р 

 

 

 

 

На основу члана 40 став 1 Пословника о раду Скупштине општине Деспотовац 

(''Службени гласник Општине Деспотовац'', број 4/2008, 16/2012 и 7/2015), Скупштина 

општине Деспотовац, на седници одржаној 17.04.2018. године, доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 1. БИРА СЕ Лела Николић из Великог Поповића за члана Комисије за избор, 

именовања и административне послове  Скупштине општине Деспотовац. 

 

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

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 02-46/2018-01 од 17.04.2018. године 

 

 
 

                                                                                    ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                др Златко Марјановић с.р. 

 

 

 



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 5 Деспотовац 20.04.2018. године 

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 5                                                                                             27 

 

  

 На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 

Србије'', број 129/07, 83/14 – други закон и 101/16 - други закон), члана 33. Статута 

Општине Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'', број 4/08 и 7/15), члана 10. 

Одлуке о критеријумима и поступку доделе средстава црквама и верским заједницама 

(''Службени гласник општине Деспотовац, број 3/18) и коначне листе Комисије за 

спровођење поступка доделе средстава црквама и верским заједницама, Општинско веће 

општине Деспотовац, на седници одржаној 05. априла 2018. године, донело је 

 
О Д Л У К У 

О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

 
 1. По спроведеном Јавном конкурску за доделу средстава црквама и верским 

заједницама на територији општине Деспотовац и достављене коначне листе Комисије за 

спровођење поступка доделе средстава црквама и верским заједницама, број 400-35-3/2018-

03 од 02.04.2018. године, додељују се средства следећим носиоцима пројекта: 

– Црквена општина Деспотовачка, за пројекат набавке грађевинског материјала за под 

сале у Парохијском дому - 240.000,00 динара; 

– Црквена општина Ресавичка, за приојекат израде врата и прозора на цркви Светог 

Прокопија у Сењском Руднику - 150.000,00 динара; 

– Црквена општина Дворишка, за пројекат изградње куполе и звоника Цркве Свете 

Тројице у Поповњаку - 110.000,00 динара; 

– Манастир Манасија, за пројекат набавке и уградње манастирске чесме - 720.000,00 

динара; 

– Црквена општина Стрмостен, за пројекат извођења радова на изради и уградњи 

иконостаса цркве Света Петка у Пањевцу - 230.000.00 динара  и 

– Црквена општина Близнак, за пројекат набавке камена за израду потпорног зида 

порте цркве Свете Тројице у Липовици- 150.000.00 динара. 

 

 2. На основу ове Одлуке, Председник општине Деспотовац закључиће уговор о 

рализовању одобрених програма и програмских активности, са носиоцима пројекта из тачке 

1. ове Одлуке. 

 

 3. Одлуку објавити у ''Службеном гласнику општине Деспотовац'' и званичној 

интернет страници општине Деспотовац. 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 400-130/2018-02 од 05. априла 2018. године 

 

 

                 ПРЕДСЕДНИК 

                ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

                                    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 и 101/16-др. Закон), члана 33. Статута општине 

Деспотовац (''Службени гласник Општине Деспотова'', број 4/08 и 7/15) и члана 3. Програма 

постављања киоска на територији насељеног места Деспотовац у општини Деспотовац 

(''Службени гласник општине Деспотовац'', број 8/17), а на предлог Одељења локалне 

пореске администрације Општинске управе Деспотовац, Општинско веће општине 

Деспотовац на седници одржаној 05.04.2018. године, доноси 

 
О Д Л У К У 

 
 1. УТВРЂУЈЕ СЕ почетна висина закупнине за заузеће јавне површине ради 

постављања киоска на територији насељеног места Деспотовац у општини Деспотовац, што 

за период од 5 ( пет ) година износи и то: 

 

 - киоск број 1 у улици Раде Миљковић код ''Мини пијаце'' - почетна цена 183.300,00 

динара; 

 - киоск број 2 у улици Раде Миљковић код ''Мини пијаце''  - почетна цена 183.300,00 

динара; 

 - киоск број 4 у улици Деспота Стефана Лазаревића, код Општине - почетна цена 

543.600,00 динара; 

 - киоск број 8 у улици Деспота Стефана Лазаревића, код Градског парка - почетна 

цена 543.600,00 динара; 

 - киоск број 11 код аутобуске станице - почетна цена 183.300,00 динара; 

 - киоск број 12 у улици Деспота Стефана Лазаревића (код пензионерских зграда) - 

почетна цена 183.300,00 динара; 

 - киоск број 13 у улици Деспота Стефана Лазаревића (код пензионерских зграда) - 

почетна цена 183.300,00 динара; 

 - киоск број 14 у улици Деспота Стефана Лазаревића (код пензионерских зграда) - 

почетна цена 183.300,00 динара; 

 - киоск број 15, код болнице - почетна цена 123.300,00 динара. 

 

 2. Ова Одлука доставља се на спровођење Одељењу за имовинско правне, стамбено 

комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине Општинске 

управе Деспотовац. 

 

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

општине Деспотовац''. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 46-33/2018-02 од 05.04.2018. године 

 

 

           ПРЕДСЕДНИК 

         ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

                  Николић Никола, дипл.екон.с.р 
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 На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 

72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 

50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 4. Одлуке о 

постављању и уклањању монтажних објеката и објеката привременог карактера на јавним и 

другим површинама („Службени гласник Општине Деспотовац“, број 3/2017) и члана 33. 

Статута општине Деспотовац („Службени гласник Општине Деспотовац“, број 4/2008 и 

7/2015), Општинско веће Општине Деспотовац, на седници одржаној дана 05.04.2018. 

године, доноси следећи 

 

ПРОГРАМ ПОСТАВЉАЊА КИОСКА НА ТЕРИТОРИЈИ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА 

ДЕСПОТОВАЦ У ОПШТИНИ ДЕСПОТОВАЦ 

 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 Постављање киоска на површинама јавне намене врши се сагласно Одлуци о 

постављању и уклањању монтажних објеката и објеката привременог карактера на јавним и 

другим површинама („Службени гласник Општине Деспотовац“, број 3/2017). 

Овим Програмом утврђују се локације и технички услови за постављање киоска на 

територији насељеног места Деспотовац, на јавним површинама, као и посебни услови 

постављања према деловима насељеног места Деспотовац и утврђују се ближи услови 

постављања. 

 

II КИОСЦИ 

 

Члан 2. 

 Киоск, у смислу овог Програма, је типски објекат који се поставља привремено као 

компактан, преносив индустријски производ, као улични мобилијар у већ изграђеном 

финалном облику на јавним површинама, који служи за продају штампе, дувана, лутрије, 

цвећа, ситне техничке робе, бижутерије, дечијих играчака, кондиторских производа и сл. 

 

Члан 3. 

 Почетна висина месечне закупнине за заузеће јавне површине ради постављања 

киоска одређује Општинско веће Општине Деспотовац, а на предлог Одељења локалне 

пореске администрације. 
 

Члан 4. 

 На територији насељеног места Деспотовац одрећују се локације за постављање 

киоска и то: 

- У улици Деспота Стефана Лазаревића на кп.бр. 2244 К.О. Деспотовац предвиђено је 

постављање четири киоска; 

- У улици Краља Милана на кп.бр. 2199 К.О. Деспотовац предвиђено је постављање 

једног киоска; 

- У улици Деспота Стефана Лазаревића на кп.бр. 2233/1 К.О. Деспотовац предвиђено је 

постављање једног киоска; 

- У улици Саве Ковачевића (аутобуска станица) на кп.бр. 2165/12 К.О. Деспотовац 

предвиђено је постављање једног киоска; 

- У улици Милосава Здравковића Ресавца на углу са улицом Деспота Стефана Лазаревића 

на кп.бр. 2396 К.О. Деспотовац предвиђено је постављање једног киоска; 

- У улици Стевана Синђелића на кп.бр. 2406/1 К.О. Деспотовац предвиђено је 

постављање једног киоска; 
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- У улици Раде Миљковић на углу са улицом Бељаничком на кп.бр. 2490 К.О. Деспотовац 

предвиђено је постављање два киоска; 

- У улици Деспота Стефана Лазаревића према бањи на кп.бр. 1630/1 К.О. Деспотовац 

предвиђено је постављање два киоска; 

- У улици Деспота Стефана Лазаревића према бањи на кп.бр. 1787/1 К.О. Деспотовац 

предвиђено је постављање једног киоска; 

- У улици Орашије (стационар) на кп.бр. 1213/3 К.О. Деспотовац предвиђено је 

постављање једног киоска. 

 

Члан 5. 

 Киоск означен бројем 5 на скици постављања киоска на великом паркингу поставља 

се за потребе КСП „Стан“ ЈП Деспотовац и користи се за продају паркинг карата. 

 

Члан 6. 

Киосци који се постављју на територији насељеног места Деспотовац могу бити 

шестоугаоног или осмоугаоног облика, изграђени од црне браварије или елоксираног лима 

и стакла, укупне површине око 6,00m
2
 а постављају се на основу скице која чини саставни 

део овог Програма. 

У оквиру киоска из става 1. овог члана може да се постави сталак за часописе који 

чини његов саставни део. 

У оквиру киоска из става 1. овог члана могу да се поставе пратећи објекти и то: 

1. поставе расхладне витрине, замрзивачи за сладолед и слично; 

2. поставе помични сунцобрани. 

За постављање пратећих објеката из става 2. овог члана, у скопу киоска, подноси се 

захтев Одељењу за послове урбанизма Општинске управе Општине Деспотовац ради 

издавања решења. 

 

Члан 7. 

 Киоск из става 4. Закона се поставља на период до 5 година. 

 Рок постављања киоска износи 8 дана од дана добијања одобрења за постављање. 

 

Члан 8. 

 Киоск из члана 4. овог Програма поставља се на основу решења о постављању које 

издаје Одељење за послове урбанизма Општинске управе Општине Деспотовац у складу са 

Одлуком о постављању и уклањању монтажних објеката и објеката привременог карактера 

на јавним и другим површинама („Службени гласник Општине Деспотовац“, број 3/2017). 

 

III. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 9. 

 Овај Програм доставља се на спровођење Одељењу за послове урбанизма 

Општинске управе Општине Деспотовац, које издаје одобрење за постављање. 

 

Члан 10. 

 Овај Програм ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

Општине Деспотовац“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 46-34/2018-02 од 05.04.2018. године 
 

           ПРЕДСЕДНИК 

          ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

                 Николић Никола, дипл.екон. с.р. 
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На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 

72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 

50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 4. Одлуке о постављању 

и уклањању монтажних објеката и објеката привременог карактера на јавним и другим 

површинама („Службени гласник Општине Деспотовац“, број 3/2017) и члана 33. Статута 

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

Општинско веће Општине Деспотовац, на седници одржаној дана 05.04.2018. године, доноси 

следећи 

 

ПРОГРАМ ПОСТАВЉАЊА ЛЕТЊИХ БАШТА НА ТЕРИТОРИЈИ НАСЕЉЕНОГ 

МЕСТА ДЕСПОТОВАЦ У ОПШТИНИ ДЕСПОТОВАЦ 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 Постављање летњих башти на површинама јавне намене врши се сагласно Одлуци о 

постављању и уклањању монтажних објеката и објеката привременог карактера на јавним и 

другим површинама („Службени гласник Општине Деспотовац“, број 3/2017). 

Овим Програмом утврђују се технички услови за постављање летњих башта на 

територији насељеног места Деспотовац, на јавним површинама, као и посебни услови 

постављања према деловима насељеног места Деспотовац и утврђују се ближи услови 

постављања. 

 

Члан 2. 

 На територији насељеног места Деспотовац, а за потребе постављања летњих башта, 

одређују се следеће зоне: 

1. Прва зона: обухвата улицу Краља Милана (пешачку зону) и улицу Саве Ковачевића 

(градски трг); 

2. Друга зона: обухвата улицу Деспота Стефана Лазаревића и улицу Видовданску; 

3. Трећа зона: обухвата све остале улице у насељеном месту Деспотовац које нису 

обухваћене првом и другом зоном. 

 

Члан 3. 

 Летње баште се постављају на јавној површини под условом да се за приступ овим 

објектима не користи коловоз, бициклистичка стаза или јавна зелена површина, да је омогућен 

рад на ревизионим окнима (шахтама) и несметан пролаз ватрогасних возила. 

 

II ЛЕТЊЕ БАШТЕ 
 

Члан 4. 

 Минимална ширина летње баште износи 1,00m. 

Минимална удаљеност летње баште од ивице коловоза мора да буде 0,65m, од јавне 

површине одређене за паркирање возила и бициклистичке стазе 0,50m и од аутобуског 

стајалишта 3,00m, осим башта из друге зоне члана 2. овог Програма које могу да се постављају 

до саме ивице коловоза и јавне површине одређене за паркирање возила уз обавезно 

постављање монтажно – демонтажне ограде. 

 

Члан 5. 

 Летња башта може да се постави и у близини пешачког улаза у зграду, двориште, пасаж 

или гаражу, тако да се обезбеди минимална бочна удаљеност летње баште од улаза 0,50m. 

 Летња башта може да се постави у близини раскрснице, под условом да се обезбеди 

одговарајућа прегледност раскрснице. 

 Зону потребне прегледности раскрснице утврђује КСП „Стан“ ЈП Деспотовац, у складу 

са Законом и техничким регулативама. 
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Члан 6. 

 Када се летња башта поставља у близини споменика, минимална удаљеност летње баште 

од споменика треба да износи 3,00m. 

 

Члан 7. 

 Летња башта отвореног типа је монтажно – демонтажни објекат дрвене или металне 

конструкције који се поставља на јавној површини на основу скице постављања летњих башта, 

у складу са овим Програмом. 

 У оквиру летње баште из става 1. овог члана може да се: 

1. постави монтажно – демонтажна ограда висине до 0,80m, изграђена од дрвета или 

метала, која мора да буде провидна и жардињере са украсним биљкама, под условом да 

ограда, односно жардињере не излазе из габарита летње баште; 

2. постави подијум израђен од дрвета или легуре метала, висине до 0,16m тако да омогући 

сливање атмосферских вода и чишћења воденим млазом; 

3. поставе столови, столице алуминијумске или плетене (од природног или вештачког 

материјала), помични сунцобрани, односно монтажно – демонтажна тенда; 

4. постави одговорајући број грејних тела или расхладних уређаја предвиђених за ту 

намену, на минималној висини 2,20m. 

 

Члан 8. 

 Летња башта из члана 7. овог Програма поставља се на основу решења о постављању 

које издаје Одељење за послове урбанизма Општинске управе Општине Деспотовац, у складу са 

Одлуком о постављању и уклањању монтажних објеката и објеката привременог карактера на 

јавним и другим површинама („Службени гласник Општине Деспотовац“, број 3/2017). 

 

Члан 9. 

 Летња башта поставља се за период од 01.05. до 01.11. о чему се закључује уговор о 

закупу. 

 Уколико временски услови дозвољавају, летње баште из овог Програма могу се 

постављати пре временског периода по основу овог Програма. 

 У времену одржавања манифестација, које организује општина као и правна лица која 

оснива општина, сви корисници који би угрожавали одржавање манифестације у обавези су да 

уклоне летње баште. 

 Рок постављања летњих башти износи 8 дана од дана добијања одобрења за постављање 

летњих башти. 

 

Члан 10. 

Летња башта из члана 7. овог Правилника у улици Краља Милана (пешачка зона), 

поставља се на удаљености од минимум 3,50m са десне стране почевши од улице Деспота 

Стефана Лазаревића, па према улици Моравској тако да се обезбеди приступни пут за 

ватрогасна возила. 

 Летња башта из става 1. овог члана поставља се на удаљености од минимум 2,20m са 

леве стране почевши од улице Деспота Стефана Лазаревића, па према улици Моравској. 

 

Члан 11. 

 Летња башта из члана 7. овог Правилника у осталим улицама насељеног места 

Деспотовац постављају се тако да се обезбеди минимални простор за кретање пешака од 1,60m. 

 У прилогу овог Програма је скица летњих башти која је његов саставни део. 

 

III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 12. 

 Овај Програм доставља се на спровођење Одељењу за послове урбанизма Општинске 

управе Општине Деспотовац, које издаје одобрење за постављање. 
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Члан 13. 

 Овај Програм ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

Општине Деспотовац“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 46-47/2018-02 од 05.04.2018. године 
 

          ПРЕДСЕДНИК 

         ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

                    Николић Никола, дипл.екон. с.р. 

 

На основу члана 46 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07, 

83/14-др.закон и 101/16-др.закон), члана 61 ст. 7. Закона о становању и одржавању зграда 

("Службени гласник РС", бр. 104/16) и члана 33 Статута општине Деспотовац, (''Службени 

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

седници одржаној 16.04.2018. године донело је 

 

РЕШЕЊЕ  

О ОДРЕЂИВАЊУ ВРЕДНОСТИ КОЕФИЦИЈЕНАТА 

ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ КОЈИ СЕ КОРИСТЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ 

МЕСЕЧНОГ ИЗНОСА МИНИМАЛНИХ ТРОШКОВА ОДРЖАВАЊА ЗГРАДА И ЗА 

УТВРЂИВАЊЕ ИЗНОСА НАКНАДЕ КОЈУ ПЛАЋАЈУ ВЛАСНИЦИ ПОСЕБНИХ 

ДЕЛОВА ЗГРАДЕ У СЛУЧАЈУ ПРИНУДНО ПОСТАВЉЕНОГ 

ПРОФЕСИОНАЛНОГ УПРАВНИКА 

 

1. ОДРЕЂУЈУ СЕ се вредности коефицијената јединице локалне самоуправе (Кјлс) који 

се користе за утврђивање месечног износа минималних трошкова одржавања зграда и за 

утврђивање износа накнаде коју плаћају власници посебних делова зграде у случају принудно 

постављеног професионалног управника на територији општине Деспотовац и то: 

Коефицијент јединице локалне самоуправе (Кјлс) 
Вредност 

коефицијента 

- за одређивање минималног месечног износа трошкова за текуће 

одржавање зграда коју плаћају власници посебних делова зграде 
6 

- за одређивање минималног месечног износа на име трошкова 

инвестиционог одржавања заједничких делова зграде коју плаћају 

власници посебних делова зграде 

1,3 

- за утврђивање износа накнаде коју плаћају власници посебних делова 

у случају принудно постављеног професионалног управника 
8 

 

2. Вредности коефицијената из тачке 1. овог решења користиће се при израчунавању 

минималних трошкова одржавања зграда и накнаде коју плаћају власници посебних делова 

зграде у случају принудно постављеног професионалног управника према критеријумима 

утврђеним Правилником о критеријумима за утврђивање минималног износа који одређује 

јединица локалне самоуправе за плаћање трошкова инвестиционог одржавања заједничких 

делова зграде ("Службени гласник РС", бр. 101/2017) и Одлуком о утврђивању минималне 

накнаде за текуће и инвестиционо одржавање зграде и накнаде за рад професионалног  

управника у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији општине Деспотовац 

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 36-1/2018-02 од 16.04.2018. године 
 

                                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК   

                  ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

               Николић Никола, дипл.екон. с.р. 
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организације „Деспотовац“ са финансијским извештајем за 2017. годину 
19 

12.  
Решење о давању сагласности на Извештај о раду и Финансијски извештај Центра 

за културу „Свети Стефан, деспот српски“ Деспотовац  за 2017. годину 
19 

13.  
Решење о давању сагласности на Извештај о раду са финансијским извештајем 

Правобранилаштва општине Деспотовац за 2017. годину 
20 

14.  
Решење о давњу сагласности на Извештај о раду и Извештај о финансијском 

пословању Црвеног крста деспотовац за 2017. годину 
20 

15.  
Решење о давњу сагласности на Извештај о раду Општинског штаба за ванредне 

ситуације  општине деспотовац за 2017. годину 
21 

16.  
Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији 

послова у Народној библиотеци „Ресавска школа“ Деспотовац 
21 

17.  
Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији 

послова „Туристичко спорске организације Деспотовац“ Деспотовац 
22 
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18.  
Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији 

послова Центра за културу „Свети Стефан, деспот српски“ Деспотовац 
22 

19.  
Решење о давању сагласности на Статут „Туристико спорске организације 

Деспотовац“ Деспотовац 
23 

20.  
Решење о именовању директора Центра за културу „Свети Стефан, деспот 

српски“ Деспотовац 
23 

21.  
Решење о разрешењу и именовању члана Општинског штаба за ванредне 

ситуације 
24 

22.  
Решење о престанку дужности члана Комисије за представку и предлоге 

Скупштине општине Деспотовац 
24 

23.  
Решење о именовању члана Комисије за представку и предлоге Скупштине 

општине Деспотовац 
25 

24.  
Решење о разрешењу дужности члана Одбора за урбанизам, саобраћај, комунално 

стамбену делатност и заштиту животне средине Скупштине општине Деспотовац 
25 

25.  
Решење о именовању члана Одбора за урбанизам, саобраћај, комунално стамбену 

делатност и заштиту животне средине Скупштине општине Деспотовац 
26 

26.  
Решење о именовању члана Комисије за избор, именовања и административне 

послове Скупштине општине Деспотовац 
26 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

27.  
Одлука о додели средстава црквама и верским заједницама на територији 

општине Деспотовац 
27 

28.  
Одлука о почетној висини закупнине за заузеће јавне површине ради постављања 

киоска на територији насељеног места Деспотовац у општини Деспотовац 
28 

29.  
Програм постављања киоска на територији насељеног места Деспотовац у 

општини Деспотовац 
29 

30.  
Програм постављања летњих башти на територији насељеног места Деспотовац у 

општини Деспотовац 
31 

31.  

Решење о одређивању вредности коефицијента јединице локалне самоуправе који 

се користе за утврђивање месечног износа минимаалних трошкова одржавања 

зграда и за утврђивање износа накнаде коју плаћају власници посебних делова 

зграде у случају принудно постављеног професионалног управника 

33 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
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 

 
2018 

------------------------ 

Д е с п о т о в а ц 

mailto:sodespotovac@ptt.rs
http://www.despotovac.rs/

