
 

 

 

 

2021. 

       ГОДИНА  XVI       БРОЈ  1       ДЕСПОТОВАЦ  26.01.2021. године 

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

 

 

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

Србије'', број 129/2007, 83/2014-други закон, 101/2016-други закон и 47/2018), члана 44. 

Статута Општине Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'', број 4/2019) и 

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

општине Деспотовац'', број 5/2018), Општинско веће општине Деспотовац, на седници 

одржаној 19. јануара 2021. године, доноси 

 

О Д Л У К У 

 

1. УТВРЂУЈЕ СЕ једнократна новчана помоћ за опрему новорођенчета за 2021. 

годину, у износу од 15.000,00 динара. 

 

2. УТВРЂУЈЕ СЕ месечни додатак за треће и четврто дете у породици за 2021. 

годину, у износу од 10.000,00 динара. 

 

3. Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се на огласној табли 

Општинске управе Деспотовац. 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 56-34/2021-02 од 19.01.2021. године 

 

 

                   ПРЕДСЕДНИК 

           ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

               Никола Николић, дипл.екон. с.р. 
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 На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник општине 

Деспотовац“, број 129/07, 83/14-други закон и 47/18), члана 44. Статута општине 

Деспотовац („Службени гласник општине Деспотовац“, број 4/19) и члана 12. Одлуке о 

установљењу јавних признања и награда општине Деспотовац („Службени гласник 

општине Деспотовац“, број 14/18) Општинско веће општине Деспотовац, на седници 

одржаној 26. јануара 2021. године, доноси 

 

О Д Л У К У 

 
 I Поводом дана Светог Саве за постигнуте резултате на такмичењима додељују се 

новчане награде ученицима: 
 

- Стефану Стојановићу, ученику Техничке школе „Деспотовац“, за 2. место на окружном 

такмичењу из физике и за 2. место на окружном такмичењу у пливању у укупном износу од  

11.000,00 динара; 

 

- Александру Манојловићу, ученику Техничке школе „Деспотовац“, за 2. место на 

окружном такмичењу у пливању у износу од 10.000,00 динара; 

 

- Милошу Стефановићу, ученику ОШ “Деспот Стефан Високи“ Деспотовaц, за 2. место на 

окружном такмичењу из физике у износу од 10.000,00 динара; 

 

- Богдану Алимпијевићу, ученику ОШ “Деспот Стефан Високи“ Деспотовац, за 2. место на 

окружном такмичењу из физике у износу од 10.000,00 динара; 

 

- Лари Јефтић, ученици ОШ “Деспот Стефан Високи“ Деспотовац, за 3. место на окружном 

такмичењу из физике у износу од 8.000,00 динара; 

 

- Дуњи Нешић, ученици ОШ “Деспот Стефан Високи“ Деспотовац, за 2. место на окружном 

такмичењу из енглеског језика у износу од 10.000,00 динара; 

 

- Теодори Радојковић, ученици ОШ “Деспот Стефан Високи“ Деспотовац, за 2. место на 

окружном такмичењу из математике у износу од 10.000,00 динара; 

 

- Лазару Тројановићу, ученику ОШ “Деспот Стефан Високи“ Деспотовац, за 3. место на 

окружном такмичењу из математике у износу од 8.000,00 динара; 

 

- Иви Стјепић, ученици ОШ “Деспот Стефан Високи“ Деспотовац, за 3. место на окружном 

такмичењу из математике у износу од 8.000,00 динара; 

 

- Милошу Јаблановићу, ученику ОШ “Деспот Стефан Високи“ Деспотовац, за 3. место на 

окружном такмичењу из математике у износу од 8.000,00 динара; 

 

- Иви Николић, ученици ОШ “Деспот Стефан Високи“ Деспотовац, за 3. место на окружном 

такмичењу из математике у износу од 8.000,00 динара; 

 

- Лазару Манојловићу, ученику ОШ “Деспот Стефан Високи“ Деспотовац, за 2. место на 

окружном такмичењу у стоном тенису и за 2. место на окружном такмичењу у пливању у 

укупном износу од 11.000,00 динара; 
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- Душану Ристићу, ученику ОШ “Деспот Стефан Високи“ Деспотовац, за 3. место на 

окружном такмичењу у пливању у износу од 8.000,00 динара; 

 

- Милошу Добросављевићу, ученику ОШ “Деспот Стефан Високи“ Деспотовац, за 2. место 

на окружном такмичењу у пливању у износу од 10.000,00 динара; 

 

- Ђорђу Добросављевићу, ученику ОШ “Деспот Стефан Високи“ Деспотовац, за 2. место на 

окружном такмичењу у пливању 10.000,00 динара; 

 

- Вукану Милановићу, ученику ОШ “Деспот Стефан Високи“ Деспотовац, за 2. место на 

окружном такмичењу Мислиша у износу од 10.000,00 динара; 

 

- Анђели Стојановић, ученици ОШ “Деспот Стефан Високи“ Деспотовац, за 2. место на 

окружном такмичењу Мислиша у износу од 10.000,00 динара; 

 

- Димитрију Јовановићу, ученику ОШ “Деспот Стефан Високи“ Деспотовац, за 3. место на 

окружном такмичењу Мислиша у износу од 8.000,00 динара; 

 

- Лени Стевановић, ученици ОШ „Вук Караџић“ Ресавица, за 3. место на републичком 

такмичењу из српског језика у износу од 13.000,00 динара; 

 

- Ђорђу Илићу, ученику ОШ „Вук Караџић“ Ресавица, за 2. место на окружном такмичењу 

из математике у износу од 10.000,00 динара; 

 

- Дуњи Лазић, ученици ОШ „Вук Караџић“ Ресавица, за 2. место на окружном такмичењу 

из математике у износу од 10.000,00 динара; 

 

- Војину Јефтићу, ученику ОШ „Вук Караџић“ Ресавица, за 3. место на републичком 

такмичењу из српског језика у износу од 13.000,00 динара; 

 

- Огњену Стаменковићу, ученику ОШ „Вук Караџић“ Ресавица, за 2. место на окружном 

такмичењу из математике у износу од 10.000,00 динара; 

 

- Анити Миладиновић, ученици ОШ „Стеван Синђелић” Велики Поповић, за 3. место на 

окружном такмичењу из математике у износу од 8.000,00 динара; 

 

- Марку Васићу, ученику ОШ „Стеван Синђелић” Велики Поповић, за 2. место на 

окружном такмичењу из физике у износу од 10.000,00 динара; 

 

- Луки Пантићу, ученику ОШ „Стефан Немања“ Стењевац, за 1. место на окружном 

такмичењу из математике у износу од 12.000,00 динара; 

 

- Наталији Пантић, ученици ОШ „Стефан Немања“ Стењевац, за 1. место на републичком 

такмичењу из математике, за 1. место на републичком такмичењу из физике, за 1. место на 

окружном такмичењу Мислиша, за 3. место на Математичкој олимпијади у укупном износу 

од 18.000,00 динара; 

 

- Илији Стојановићу, ученику ОШ „Ђура Јакшић“ Плажане, за 2. место на окружном 

такмичењу Мислиша у износу од 10.000,00 динара; 

 

- Софији Живковић, ученици ОШ „Ђура Јакшић“ Плажане, за 3. место на окружном 

такмичењу Мислиша у износу од 8.000,00 динара; 
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- Нини Милић, ученици ОШ „Ђура Јакшић“ Плажане, за 1. место на окружном такмичењу 

из енглеског језика у износу од 12.000,00 динара; 

 

- Теодори Огњановић, ученици ОШ „Ђура Јакшић“ Плажане, за 2. место на окружном 

такмичењу из руског језика и за 3. место на окружном такмичењу у стоном тенису у 

укупном износу од 11.000,00 динара. 

 

 II О реализацији Одлуке стараће се Одељење за привреду, јавне делатности, 

финансије и буџетске фондове Општинске управе општине Деспотовац. 

 

 III Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Деспотовац“, на огласној табли Општинске управе Деспотовац и на званичној 

интернет страници општине Деспотовац. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 17-7/2021-02од 26.01.2021. године 

 
                    ПРЕДСЕДНИК 

            ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

               Никола Николић, дипл.екон. с.р. 

 

 

На основу члана 11. Одлуке о установљењу јавних признања и награда општине 

Деспотовац („Службени гласник општине Деспотовац“ број 14/2018) Комисија за доделу 

признања и награда општине Деспотовац, на седници одржаној дана 26. јануара 2021. 

године,  је донела 

 
О Д Л У К У 

 
1. РАСПИСУЈЕ СЕ Позив правним лицима, удружењима грађана и групама грађана, за 

доставу иницијатива и предлога за доделу признања општине Деспотовац за 2021. годину. 
 

2. Саставни део ове одлуке је и Позив правним лицима удружењима грађана и групама 

грађана. 
 

3. Позив из тачке 1. Одлуке доставити месним заједницама, установама и јавним 

предузећима. 
 

4. Позив из тачке 1. Одлуке  објавити у „Службеном гласнику општине Деспотовац“, 

на огласној табли Општинксе управе, на огласним таблама Месних заједница и интернет 

страници општине Деспотовац. 

 
КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА 

Број: 17-8/2021-01од 26.01.2021. године 

 

 

     ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

 Никола Николић, с.р. 

 



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 1 Деспотовац 26.01.2021. године 

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 1                                                                                             5 

 

 

На основу члана 11. Одлуке о установљењу јавних признања и награда општине 

Деспотовац („Службени гласник општине Деспотовац“, број 14/18), Комисија за доделу 

признања и награда општине Деспотовац, расписује 

 

ПОЗИВ 

ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ГРУПАМА ГРАЂАНА 

 

 Да до 10. маја 2021. године Комисији за доделу признања и награда општине 

Деспотовац доставе иницијативе са образложењем за доделу признања општине 

Деспотовац. 

 

 Иницијативу за проглашење почасног грађанина општине Деспотовац могу поднети 

правна лица са седиштем у општини Деспотовац, најмање 15 одборника Скупштине 

општине Деспотовац или група од најмање 100 грађана са пребивалиштем у општини 

Деспотовац за лице које нема пребивалиште на подручју општине Деспотовац и које је 

својим радом и залагањем дало изузетан допринос развоју општине Деспотовац и 

афирмисала њене вредности у земљи и свету. 

 

 Иницијативу за доделу јавног признања Плакета општине Деспотовац и Повеља 

општине Деспотовац, могу поднети правна лица са седиштем у општини Деспотовац, 

најмање 15 одборника Скупштине општине Деспотовац или група од најмање 100 грађана 

са пребивалиштем у општини Деспотовац, за доделу јавног признања правним лицима са 

седиштем у општини Деспотовац и појединицима у општини Деспотовац за дугогодишњи 

допринос развоју општине Деспотовац, њеној афирмацији, за изузетене резултате у свим 

сферама рада и стварање као и за хумана дела и дела пожртвовања вредна поштовања.  

 

Иницијативе доставити на адресу: 

ОПШТИНА ДЕСПОТОВАЦ 

Комисија за доделу признања и награда 

улица Милосава Здравковића Ресавца 

35213 Деспотовац 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

С А Д Р Ж А Ј 
 

 

 

 
 

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 
 

2021 

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

Д е с п о т о в а ц 

1.  
Одлука о висини накнаде за опрему новорођенчета и накнаде за треће и 

четврто дете за 2021. годину 
1 

2.  
Одлука о додели ночаних награда ученицима за постигнуте резултате на 

такмичењима поводом дана Светог Саве 
2 

3.  

Одлука о расписивању Позива правним лицима, удружењима грађана и 

групама грађана, за доставу иницијатива и предлога за доделу признања 

општине Деспотовац за 2021. годину 

4 

4.  Позив правним лицима и групама грађана 5 

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

