2016.
ГОДИНА XI

БРОЈ 8

Цена овог броја је 200,00 динара.

ДЕСПОТОВАЦ 16.06.2016. године
Годишња претплата је 1.500,00 динара

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије'', број 129/07 и 83/14 - други закон), члана 56. Закона о локалним изборима
(''Службени гласник Републике Србије, број 129/2007 и 54/2011), члана 13. Статута
општине Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'', број 4/08 и 7/15) и члана 5.
Пословника о раду Скупштине општине Деспотовац, (''Службени гласник општине
Деспотовац'', број 4/08 и 7/15), Скупштина општине Деспотовац на седници одржаној
15.06.2016. године, на предлог Верификационог одбора, донела је

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
1. Потврђују се мандати одборника Скупштине општине Деспотовац, са изборних
листа и то:
Изборна листа Александар Вучић – Србија побеђује:
1.

Др Драган Радосављевић

Војник

Изборна листа : За опстанак и развој општине и рудника – Демократска странка,
Социјалдемократска странка – др Златко Драгосављевић
1.

Сузана Радовановић

Ломница

2. Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова од
дана доношења одлуке.
3. Одлуку објавити у ''Службеном гласнику општине Деспотовац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-83/2016-01 од 15. јуна 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Др Златко Марјановић с.р.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 8

Деспотовац 16.06.2016. године

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
бр.129/07 и 83/14 др.закон) и члана 13. Статута општине Деспотовац („Службени гласник
општине Деспотовац“, бр. 4/2008 и 7/2015) и члана 14. Одлуке о наградама и признањима
општине Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'', број 4/07, 4/10 и 4/11)
Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 15. јуна 2016. године, донела је

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ НАГРАДА И ПРИЗНАЊА
ПОВОДОМ ДАНА ОПШТИНЕ
I
Поводом Дана општине Деспотовац - 16. јун, додељују се награде и признања
правним лицима и појединцима за постигнуте резултате у раду и активностима који
заслужују јавно истицање и опште признање и то:
''Повеља почасног грађанина општине Деспотовац''
Проф. др Гордани Јовановић из Београда, вишегодишњем председнику Програмског
савета Манифестације ''Дани српскога духовног преображења'', члану Одбора САНУ за
изворе српског права, за немерљиво вредан допринос изучавању старог српског језичког и
културног наслеђа чиме је показала јасну везаност свог професионалног опредељења са
пореклом и рођењем подно зидина деспотове Манасије,
и
Драгиши Милићу дипл. правнику из Београда, помоћнику директора Републичког
секретаријата за законодавство, за помоћ у реализацији програма и пројеката општине
Деспотовац чиме је посебно допринео развоју и афирмацији Општине.
''Златна плакета општине Деспотовац''
Привредном друштву ''Ковиловача'' д.о.о. из Деспотовца, за постигнуте врхунске
резултате у области привреде и допринос развоју Општине.
''Плакета општине Деспотовац''
Радиши Радисављевићу из Медвеђе за допринос развоју пољопривреде и постигнуте
резултате у пољопривредној производњи
и
Мирољубу Ивановићу из Плажана за изузетан допринос и резултате у унапређењу
културног живота општине Деспотовац.
II
Одлуку објавити у „ Службеном гласнику општине Деспотовац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНА ДЕСПОТОВАЦ
Број: 400-251-1/2016-01 од 15.06.2016.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
др Златко Марјановић с.р.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 8
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На основу члана 38. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', број
15/16), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07 и
83/14 други закон), члана 13. Статута Општине Деспотовац (''Службени гласник општине
Деспотовац'', број 4/2008 и 7/15), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној
15.06.2016. године, донела је
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
КОМУНАЛНО СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''СТАН'' ЈП ДЕСПОТОВАЦ ЧИЈИ ЈЕ
ОСНИВАЧ ОПШТИНА ДЕСПОТОВАЦ
Члан 1.
Расписује се јавни конкурс за именовање директора Комунално стамбеног предузећа
''Стан'' ЈП Деспотовац.
Члан 2.
Саставни део одлуке је текст јавног конкурса за именовање директора КСП ''Стан''
ЈП Деспотовац и садржи податке о:
- јавном предузећу (пословно име и седиште),
- пословима,
- условима за именовање директора јавног предузећа,
- месту рада,
- стручној способности, знањима и вештинама које се оцењују у изборном
поступку и начину њихове провере,
- року у коме се подносе пријаве,
- податке о лицу задуженом за давање обавештења о јавном конкурсу,
- адреса на коју се пријаве подносе и
- податке о доказима који се прилажу уз пријаву.
Члан 3.
Јавни конкурс објављује се у ''Службеном гласнику Републике Србије'', једним
дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије, и
''Службеном гласнику општине Деспотовац'', у року који не може бити дужи од 8 дана од
дана доношења ове одлуке.
Јавни конкурс објављује се и на интернет страници Општине Деспотовац, с тим што
се мора навести када је јавни конкурс објављен у ''Службеном гласнику Републике Србије''.
Члан 4.
Јавни конкурс спроводи Комисија за именовања директора јавних предузећа чији је
оснивач Општина Деспотовац , коју образује Скупштина општине посебним решењем.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осам дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику
општине Деспотовац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-79/2016-01 од 15.06.2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
др Златко Марјановић с.р.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 8
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На основу члана 39. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', број
15/16), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07), члана
13. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'', број 4/2008),
члана 39. Статута КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац, Скупштина општине Деспотовац, на седници
одржаној 15.06.2016. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИМЕНОВАЊА ДИРЕКТОРА КОМУНАЛНО СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА
''СТАН'' ЈП ДЕСПОТОВАЦ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА ДЕСПОТОВАЦ

Подаци о Комунално стамбеном предузећу ''Стан'' ЈП Деспотовац
Предузеће послује под пословним именом Комунално стамбено предузеће ''Стан''
ЈП Деспотовац.
Скраћено пословно име предузећа је КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац.
Седиште предузећа је у Деспотовцу, улица Павла Ивића број 1.
ПИБ 100881883.
Матични број 07183747.
Претежна шифра делатности је 36.00 сакупљање, пречишћавање и дистрибуција
воде.
Јавни конкурс се спроводи за радно место: директор Јавног предузећа КСП''Стан''
Деспотовац.
Услови за именовање директора
1. да је пунолетно и пословно способно,
2. да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање 4
године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским
студијама или специјалистичким струковним студијама економске, правне, грађевинске
струке, хидроинжењер, електроинжењер и машински инжењер,
3. да има најмање 5 година радног искуства на пословима за које се захтева високо
образовање из тачке 2,
4. да има најмање 3 године радног искуства на пословима који су повезани са
пословима Јавног предузећа,
5. да познаје област корпоративног управљања,
6. да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова,
7. да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у
вршењу функције у органу политичке странке,
8. да није осуђивано на казну затвора од најмање 6 месеци,
9. да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују
кривична дела и то: обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи,
обавезно психијатријско лечење на слободи, обавезно лечење наркомана, обавезно лечење
алкохоличара, забрана вршења позива, делатности и дужности.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 8
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Стручне и организаторске способности, знање и вештине оцењују се у изборном
поступку увидом у доказе приложене уз пријаву и усменим разговором са кандидатима.
Директор се именује на одређено време на период од 4 године. Место рада
директора је у Деспотовцу, улица Павла Ивића 1.
Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања јавног конкурса у
''Службеном гласнику Републике Србије''.
Уз пријаву се прилажу и следећи докази:
- извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија)
- уверење о држављанству Републике Србије не старије од 6 месеци
- лекарско уверење
- доказ о стручној спреми
- доказ о радном искуству
- доказ да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од -најмање 6
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова директора,
- уверење да кандидату није изречена мера безбедности из тачке 9.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији овереној од стране надлежног
органа.
Лице задужено за обавештења по конкурсу је Крстовић Дамјан, дипломирани
правник, телефон 064/877-4775.
Адреса за подношење пријава: Комисија за именовање директора јавних предузећа
чији је оснивач Општина Деспотовац, 35213 Деспотовац, улица Милосава Здравковића
Ресавца број 4.
Пријаве са документацијом предају се или шаљу у затвореној коверти са назнаком
''Јавни конкурс за именовање директора КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац''.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни
докази, Комисија одбацује закључком против кога није допуштена посебна жалба.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-79-1/2016-01 од 15.06. 2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
др Златко Марјановић с.р.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 8
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На основу члана 34. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник Републике Србије'',
број 15/2016), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07 и 83/14
други закон) и члана 13. Статута Општине Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'',
број 4/2008 и 7/15), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 15.06.2016. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА
ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА ДЕСПОТОВАЦ
I Образује се Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је
оснивач Општина Деспотовац (у даљем тексту: Комисија).
II. У Комисију се именују:
- Ненад Живковић, дипломирани шумарски инжењер, за председника,
- Бобан Бранковић, магистар економије, за члана,
- Раденко Цвијетић, дипломирани инжењер рударства, за члана,
- Данијел Нешић, наставник разредне наставе, за члана и
- Никола Аврамовић, дипломирани правник, за члана
III. За секретара Комисије именује се Дамјан Крстовић, дипл.правник. Секретар учествује у
раду Комисије без права одлучивања. Секретар Комисије стара се о спровођењу поступка у складу
са Законом и обавља стручне и административно техничке послове за потребе рада Комисије.
IV. Комисија се именује на период од 3 године.
Задатак Комисије је да у складу са Законом и Одлуком Скупштине општине Деспотовац о
расписивању јавног конкурса за именовање директора спроведе изборни поступак и састави ранг
листу кандидата који испуњавају услове за именовање директора јавног предузећа.
Комисија саставља ранг листу са највише три кандидата који су са најбољим резултатом
испунила мерила за избор директора јавног предузећа и са записником о спроведеном изборном
поступку доставља Општинском већу општине Деспотовац.
V. Комисија ради и одлучује на седницама.
Седницу Комисије сазива председник Комисије.
У случају одсутности или спречености председника Комисије, седнице Комисије сазива и
њима председава најстарији члан Комисије по годинама.
Комисија може пуноважно да ради и одлучује ако седницама присуствује већина од укупног
броја чланова Комисије.
Комисија одлучује већином гласова од укупног броја чланова Комисије.
На седници Комисије води се записник. У записник се обавезно уносе: датум и место
одржавања седнице, дневни ред, имена присутних и одсутних чланова Комисије, све фазе изборног
поступка, предлози и ставови изнети на седници, резултати сваког гласања, као и свако издвојено
мишљење.
Записник Комисије потписује председник, односно председавајући Комисије.
VI. Комисија има накнаду за рад која се утврђује посебним актом Општинског већа општине
Деспотовац.
VII. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику општине Деспотовац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-80/2016-01 од 15.06.2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
др Златко Марјановић с.р.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 8
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На основу члана 32 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број
129/07, 83/2014 други закон), чланa 52 Закона о јавним предузећима (''Службени гласник
РС'', број 15/16), члана 13 Статута Општине Деспотовац (''Службени гласник општине
Деспотовац'', број 4/2008 и 7/2015), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној
15.06.2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
КСП ''СТАН'' ЈП ДЕСПОТОВАЦ

1. ИМЕНУЈЕ СЕ Владан Јовковић, магистар економских наука, за вршиоца дужности
директора КСП ''Стан''ЈП Деспотовац, до именовања директора Јавног предузећа.
2. Решење објавити у ''Службеном гласнику Општине Деспотовац''.
3. Решење доставити: Именованом, КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац и архиви органа
општине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-81/2016-01 од 15.06.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Златко Марјановић с.р.

На основу члана 13. Статута општине Деспотовац („Службени гласник општине
Деспотовац“ бр.4/2008) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење
поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени
гласник општине Деспотовац”, број 3/2009 ), а у вези члана 61,64,64а и 64б Закона о
пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“ бр.62/06,65/08 – др. закон и 41/09 и
112/2015), Скупштина општине општине Деспотовац на седници одржаној дана
15.06.2016. године, донела је:

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ ЗА 2016. ГОДИНУ
I.

Образује се Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Деспотовац
за 2016. годину (у даљем тексту: Комисија).

II. У Комисију именују се:
За председника:
Грујић Горан, дипломирани правник
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 8
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За чланове:
1.
2.
3.
4.

Милановић Душан, дипломирани економиста
Јеремић Анкица, дипл.инг. пољопривреде
Стефановић Душан, дипломирани правник
Драгиша Милојковић, правник

III. Задатак Комисије је да одреди цену закупа, за давање у закуп по праву пречег закупа
пољопривредног земљишта а на основу просечне последње излицитиране цене, на
последњем одржаном јавном надметању за пољопривредно земљиште у државној својини
истог квалитета, које је дато у закуп на територији општине Деспотовац; да одреди
тржишну цену закупа пољопривредног земљишта у државној својини за свако јавно
надметање, водећи рачуна о култури и класи, које је обухваћено Годишњим програмом.
Давање предлога председнику општине Деспотовац за доношење Одлуке о давању у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини по праву пречег закупа, спровођење
поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини по основу јавног
надметања (јавне лицитације или прикупљања писаних понуда), вођење записника и давање
предлога председнику општине Деспотовац за доношење одлуке за избор најповољнијег
понуђача, односно Одлуке о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној
својини.
IV. Комисија ће задатак из тачке III. oвог решења обавити у року од 60 дана од дана
доношења Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
на територији општине Деспотовац за 2016. годину.
V. Председник и чланови Комисије за обављање задатака из тачке III. овог решења имају
право на надокнаду, у складу са Одлуком о накнадама за рад у органима Општине и
радним телима органа Општине (''Службени гласник Општине Деспотовац, број 16/2012).
VI. Стручне послове за прикупљање потребне документације ради давања у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини, стручну обраду аката, других материјала,
организационе и административне послове за Комисију врши Одељење за привреду,
финансије јавне делатности и буџетске фондове Општинске управе Деспотовац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-82/2016-01 од 15.06.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
др Златко Марјановић с.р.
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САДРЖАЈ
1.

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Деспотовац

1

2.

Одлука о додели награда и признања поводом Дана Општине

2

Одлука о расписивању јавног конкурса за именовање директора Комунално
стамбеног предузећа ''Стан'' ЈП Деспотовац чији је оснивач општина Деспотовац
Јавни конкурс за именовања директора Комунално стамбеног предузећа ''Стан''
ЈП Деспотовац чији је оснивач општина Деспотовац
Решење о образовању Комисије за спровођење конкурса за избор директора
јавних предузећа чији је оснивач општина Деспотовац

3

6.

Решење о именовању вршиоца дужности директора КСП „Стан“ ЈП Деспотовац

7

7.

Решење о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за
давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији
општине Деспотовац за 2016. годину

7

3.
4.
5.
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Оснивач:
Скупштина општине Деспотовац
Уредник:
Дамјан Крстовић, дипл.правник
Секретар Скупштине општине Деспотовац
Издаје и штампа:
Општинска управа – Стручна служба органа Општине,
ул. Милосава Здравковића Ресавца бр. 4
Тел/факс:
(035) 611-006
Email:
sodespotovac@ptt.rs
Web:
www.despotovac.rs

2016
------------------------
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