
 

 

 

 

2018. 

       ГОДИНА  XIII    БРОЈ  6       ДЕСПОТОВАЦ  16.05.2018. године 

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

 
  

На основу члана 17 Закона о библиотечко-информационој делатности (''Службени 

гласник РС'', број 52/11) 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 Симић Санела, дипломирани политиколог из Јеловца, за директора 

Народне Библиотеке ''Ресавска школа'' у Деспотовцу, на период од четири године, почев од 

дана ступања на снагу Решења. 

  

 2. Решење ступа на снагу по добијању сагласности од стране Матичне Библиотеке  

''Радислав Никчевић'' у Јагодини. 

 

 3. По добијању сагласности из тачке 2 изреке, решење објавити у ''Службеном 

гласнику општине Деспотовац''. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број:  02-24/2018-01 од  17.04.2018. године 

 

 

                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,  

                                                                                                   др Златко Марјановић с.р. 
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 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 12. 

Одлуке о расподели средстава за суфинансирање програмских активности и пројеката у 

области спорта у општини Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац, број 3/18) 

и коначне листе Комисије за спровођење поступка доделе средстава за програмске 

активности и пројекте у области спорта у општини Деспотовац, Општинско веће општине 

Деспотовац, на седници одржаној 03. маја 2018. године, донело је 

 

О Д Л У К У 

О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМСКИХ 

АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА У 

ОПШТИНИ ДЕСПОТОВАЦ 

 

 1. По спроведеном Јавном конкурску за доделу средстава из Буџета општине 

Деспотовац намењених за суфинансирање програмских активности и пројеката у области 

спорта у општини Деспотовац у 2018. години и достављене коначне листе Комисије за 

спровођење поступка доделе средстава за програмске активности и пројекте у области 

спорта у општини Деспотовац, број 02-11-4/2018-03 од 03.05.2018. године, додељују се 

средства следећим носиоцима пројекта: 

 

- ФК Рудар Сењски Рудник, за пројекат ''РУДАР 2018'' - 265.000,00 динара; 

- ФК Ресава Буковац, за пројекат ''ФК Ресава Буковац''- 135.000,00 динара; 

- ФК Рудар Плажане, за пројекат ''Златна средина општинског фудбала'' - 135.000,00 

динара; 

- ФК Планинац Пањевац, за пројекат ''ФК Планинац Пањевац'' - 135.000,00 динара; 

- ФК Јавор Сладаја, за пројекат ''ФК Јавор 2018'' - 261.000,00 динара; 

- ФК Зеленика Витанце, за пројекат ''Развој омладине и спорта у сеоској средини'' - 

127.000,00 динара; 

- КК Слога Деспотовац, за пројекат ''Кошарка-такмичење'' - 900.000,00 динара; 

- ФК Рембас Ресавица, за пројекат ''Финансирање из буџета општине'' - 325.000,00 

динара; 

- ФК Млади радник Грабовица, за пројекат ''ФК Млади радник 2018'' - 135.000,00 динара; 

- СУ Орлови Јасеново, за пројекат ''Такмичење у општинској лиги сениора и пионира'' - 

125.000,00 динара; 

- ФК Синђелић Војник, за пројекат ''Такмичење у општинској фудбалској лиги сениора и 

пионира - 135.000,00 динара; 

- ФК Слога Деспотовац, за пројекат ''Фудбал у Деспотовцу'' - 1.350.000,00 динара; 

- ФК ОФК Братство Медвеђа, за пројекат ''ФК ОФК Братство 2018'' - 337.000,00 динара; 

- ШК Рембас Ресавица, за пројекат ''Популаризација шаха'' - 70.000,00 динара; 

- ФК Рудар Стењевац, за пројекат ''С.Д. Рудар 2018'' - 265.000,00 динара; 

- ФК Напредак Златово, за пројекат ''Развој спорта и омладине'' - 335.000,00 динара; 

- ФК Будућност Милива, за пројекат ''ФК Будућност 2018'' - 265.000,00 динара; 

- КК Хаи Кен Деспотовац, за пројекат ''Конкурс за доделу средстава'' - 145.000,00 динара; 

- ФК Млади борац Трућевац, за пројекат ''Млади борац 2018'' - 123.000,00 динара; 

- Фудбалски савез општине Деспотовац, за пројекат ''Фудбалски савез општине 

Деспотовац'' - 50.000,00 динара; 

- ШК Слога Деспотовац, за пројекат ''Рад шаховског клуба Слога'' - 120.000,00 динара; 

- ФК Бељаница Стрмостен, за пројекат ''Дугорочно функционисање фудбалског клуба'' - 

245,.000,00 динара; 

- ФК 15 Август Ломница, за пројекат ''Ломница 2018'' - 248.000,00 динара; 

- РК Рембас Ресавица, за пројекат ''Ресавица 2018'' - 343.000,00 динара; 
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- ФК Ресавац Велики Поповић, за пројекат ''Велики Поповић 2018'' - 131.000,00 динара; 

- ПСК Ресава Стрмостен, за пројекат ''Развој планинских и спелеолошких активности на 

територији општине Деспотовац'' - 135.000,00 динара; 

- СПК Осмица Деспотовац, за пројекат ''Спортско-пењачки клуб Осмица'' - 235.000,00 

динара; 

- ФК Виола Деспотовац, за пројекат ''На младима фудбал остаје'' - 80.000,00 динара; 

- Карате клуб Ресавица, за пројекат ''Ресавица ОПЕН'' - 145.000,00 динара. 

 

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

расподели средстава за програмске активности и пројекте у области спорта у општини 

Деспотовац, 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: 400-231/2018-02 од 03. маја 2018. године 

 

 

                         ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

               ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

                                             Ненад Јовановић с.р. 

 

 

 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), и 

чланова 7. и 19. Одлуке о финансијској подршци породици са децом (''Службени гласник 

општине Деспотовац'', број 5/18), Општинско веће општине Деспотовац, на седници 

одржаној 11. маја 2018. године, доноси 

 
О Д Л У К У 

 

 1. УТВРЂУЈЕ СЕ једнократна новчана помоћ за опрему новорођенчета за 2018. 

годину, у износу од 15.000,00 динара. 

  

 2. УТВРЂУЈЕ СЕ месечни додатак за треће и четврто дете у породици за 2018. 

годину, у износу од 10.000,00 динара. 

 

 3. Одлуку објавити у ''Службеном гласнику општине Деспотовац'', а примењиваће се 

од дана ступања на снагу Одлуке о финансијској подршци породици са децом. 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 56-112/2018-02 од 11. маја 2018. године 

 

 

                         ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

               ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

                                            Ненад Јовановић с.р. 
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 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 11. 

Одлуке о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за 

финансирање пројеката и програма од јавног интереса која реализују удружења (''Службени 

гласник општине Деспотовац, број 3/18) и коначне листе Комисије за спровођење поступка 

доделе средстава за финансирање пројеката и програма од јавног интереса која реализују 

удружења, Општинско веће општине Деспотовац, на седници одржаној 11. маја 2018. 

године, донело је 

 
О Д Л У К У 

О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ НАМЕЊЕНИХ 

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКАТА ИЗ 

ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА 

 
 1. По спроведеном Јавном конкурску за доделу средстава из Буџета општине 

Деспотовац намењених за суфинансирање програмских активности и пројеката из области 

пољопривреде и руралног развоја и достављене коначне листе Комисије за спровођење 

поступка доделе средстава за финансирање пројеката и програма од јавног интереса која 

реализују удружења, број 400-69-3/2018-03 од 09.05.2018. године, додељују се средства 

следећим носиоцима пројекта: 

 

– Удружење ''Ресавски сименталац'', за пројекат ''Ресавски сименталац као генетски 

потенцијал у унапређењу говедарства Горње Ресаве'' - 850.000,00 динара; 

– Удружење воћара и виноградара ''Плава шљива'', за пројекат ''Подршка и помоћ 

пољопривредним произвођачима у добијању подстицајних средстава и субвенција'' - 

800.000,00 динара; 

– Удружење одгајивача коза ''Бељаница'', за пројекат ''Набавка средстава за 

осамревењавање рада удружења'' - 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: 400-259/2018-02 од 11. маја 2018. године 

 

 

                         ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

               ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

                                             Ненад Јовановић с.р. 
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Р е п у б л и к а  С р б и ј а 

ОПШТИНА ДЕСПОТОВАЦ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 112-36/2018-02 

11. мај 2018. године 

 

 

На основу члана 56. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе  („Службени гласник РС“, број 21/2016 и 113/2017), члана 46. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14 и 101/16), Општинско 

веће општине Деспотовац, на седници одржаној 11.05.2018. године, донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ  НАЧЕЛНИКА 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

 

I  Гордана Јаблановић, дипломирани правник, поставља се за вршиоца дужности 

начелника Општинске управе општине Деспотовац, због одсуства начелника Општинске 

управе Деспотовац Данијеле Лукић, која се налази на породиљском боловању од 

04.05.2018. године, на период од три месеца. 

 

II Вршилац  дужности начелника Општинске управе општине Деспотовац, ступа на 

положај и почиње са радом од 11.05.2018. године. 

 

III По истеку рока на који је постављена за вршиоца дужности, Гордана Јаблановић се 

распоређује на радно место Шефа одељења за имовинско-правне, стамбено-комуналне 

послове, урбанизам и грађевинарство и заштиту животне средине Општинске управе 

Деспотовац. 

 Вршилац  дужности начелника Општинске управе општине Деспотовац има сва 

права и дужности начелника Општинске управе Деспотовац. 

 

IV Вршилац  дужности начелника Општинске управе општине Деспотовац потписује се 

са: „ ВРШИЛАЦ ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ДЕСПОТОВАЦ“. 

 

V Ово решење објавити у „ Службеном гласнику општине Деспотовац“. 

 

 

            ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

                                                                                        ОПШТИНЕ  ДЕСПОТОВАЦ 

                        Ненад Јовановић 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 11.05.2018. године, 

доноси следећи 

 

 

ПРОГРАМ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРОГРАМА ПОСТАВЉАЊА 

ЛЕТЊИХ БАШТА НА ТЕРИТОРИЈИ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА 

ДЕСПОТОВАЦ У ОПШТИНИ ДЕСПОТОВАЦ 

 
Члан 1. 

 У Програму постављања летњих башти на територији насељеног места Деспотовац у 

општини Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'', број 6/2017 и 5/2018) у 

члану 9. став 1. мења се и гласи: ''Летња башта поставља се за период од 01.06. до 01.11. о 

чему се закључује уговор о закупу.'' 

 

Члан 2. 

            У Програму постављања летњих башти на територији насељеног места Деспотовац у 

општини Деспотовац у члану 11. став 2. у скици која обухвата прву зону у улици Краља 

Милана, додаје се башта број 17 и у скици која обухвата улицу Деспота Стефана Лазаревића 

додаје се башта број 9а. 

 

Члан 3. 

 Овај Програм доставља се на спровођење одељењу за послове урбанизма Општинске 

управе Деспотовац, које издаје одобрење за постављање. 

 

Члан 4. 

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

општине Деспотовац''. 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 46-90/2018-02 од 11.05.2018. године 
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Д е с п о т о в а ц 

1.  
Решење о именовању директора Народне библиотеке „Ресавска школа“ 

Деспотовац 
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2.  
Решење о давању сагласности на именовање директора Народне библиотеке 

„Ресавска школа“ Деспотовац  
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

3.  
Одлука о расподели средстава за сугинансирање програмских активности и 

пројеката из области спорта у општини Деспотовац 
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4.  
Одлука о утврђивању једнократне новчане помоћи за опрему новорођенчета и 

месечни додатак за треће и четврто дете у породици за 2018. години 
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5.  

Одлука о додели средстава из буџета општине Деспотовац намењених за 

суфинансирање програмских активности и пројеката из области пољопривреде и 

руралног развоја 
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6.  
Решење о постављању вршиоца дужности нчелника Општинске управе општине 

Деспотовац 
6 

7.  
Програм о измени и допуни програма постављања летњих башта на територији 

насељеног места Деспотовац у општини Деспотовац 
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