2017.
ГОДИНА XII

БРОЈ 8

Цена овог броја је 200,00 динара.

ДЕСПОТОВАЦ 26.05.2017. године
Годишња претплата је 1.500,00 динара

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 19.05.2017. године,
доноси
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 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:
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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 Стевана Синђелића на кп.бр. 2406/1 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 Деспота Стефана Лазаревића на кп.бр. 2233/1 к.О. Деспотовац предвиђено је
постављање једног киоска;
 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 Саве Ковачевића на кп.бр. 2166 К.О. Деспотовац предвиђено је постављање
једног киоска;
 У улици Деспота Стефана Лазаревића на кп.бр. 1630/1 К.О. Деспотовац предвиђено је
постављање два киоска;
 У улици Деспота Стефана Лазаревића на кп.бр. 1787/1 К.О. Деспотовац предвиђено је
постављање једног киоска;
 У улици Орашје 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 Јавног комуналног предузећа „Стан“ 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 6,00m2 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 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).
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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: 46-57/2017-02 од 19.05.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Николић Никола, дипл.екон.с.р.
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 19.05.2017. године,
доноси
ПРОГРАМ О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ПОСТАВЉАЊА ЛЕТЊИХ БАШТА НА
ТЕРИТОРИЈИ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ДЕСПОТОВАЦ У ОПШТИНИ ДЕСПОТОВАЦ
Члан 1.
У Програму постављања летњих башта на територији насељеног места Деспотовац у
општини Деспотовац („Службени гласник општине Деспотовац“, број 6/2017), у члану 7.
став 1, мења се и гласи:
''Летња башта отвореног типа је монтажно – демонтажни објекат дрвене или металне
конструкције који се поставља на јавној површини на основу измењене скице постављања
летњих башта, у складу са овим Програмом.''
Члан 2.
Овај Програм ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Деспотовац''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 46-58/2017-02 од 19.05.2017. 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 19.05.2017.године, доноси

ОДЛУКУ
1. УТВРЂУЈЕ СЕ почетна висина месечне 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 7 у улици Деспота Стефана Лазаревића, код Градског парка - почетна цена
543.600,00 динара;
 киоск број 9 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 послове урбанизма
Општинске управе општине Деспотовац.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Деспотовац''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 38-2/2017-02 од 19.05.2017. 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 129/2007), члана 33. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник
општине Деспотовац'', број 4/2008 и 7/2015) и указане потребе, Општинско веће општине
Деспотовац, на седници одржаној 19.05.2017. године, донело је
О Д Л У К У
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ДЕМОГРАФИЈУ И ПОПУЛАЦИОНУ ПОЛИТИКУ
1. ОБРАЗУЈЕ СЕ Савет за демографију и популациону политику општине
Деспотовац (у даљем тексту: Савет).
Савет има председника и четири члана.
2. Задатак Савета је промоција популационе политике на подручју општине
Деспотовац у складу са Стратегијом подстицања рађања Владе Републике Србије, да
предлаже мере за подстицање развоја, идентификује проблеме и даје предлоге за
промовисање родитељства, давање предлога за решавање демографских питања,
сагледавање природног и механичког кретања становништва на подручју општине
Деспотовац, даје предлоге за предузимање мера у циљу повећања наталитета у општини
Деспотовац и друго из области популационе политике.
3. У Савет се одређују:
- Горан Милојковић, помоћник председника општине, за председника;
- Миломир Богојевић, шеф Одељења за привреду, финансије, јавне делатности и
буџетске фондове Општинске управе Деспотовац, за члана;
- Радослав Рачић, директор Центра за социјални рад, за члана;
- Дејан Милошевић, в.д. директор Дома здравља Деспотовац, за члана;
- Санела Симић, директор Народне библиотеке ''Ресавска школа'' Деспотовац, за
члана;
4. Стручне и административно техничке послове обављаће Одељење за привреду,
финансије, јавне делатности и буџетске фондове Општинске управе Деспотовац.
5. Ова Одлука објавиће се у ''Службеном гласнику општине Деспотовац''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 200-6/2017-02 од 19.05.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Николић Никола, дипл.ецц.с.р.
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Оснивач:
Скупштина општине Деспотовац
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