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     ГОДИНА  XVII      БРОЈ  1       ДЕСПОТОВАЦ  26.01.2022. 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 10. јануара 2022. године, доноси 

 

О Д Л У К У 

 
 1. УТВРЂУЈЕ СЕ једнократна новчана помоћ за опрему новорођенчета за 2022. 

годину, у износу од 15.000,00 динара. 

  

 2. УТВРЂУЈЕ СЕ месечни додатак за треће и четврто дете у породици за 2022. 

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: 56-20/2022-02 од 10.01.2022. 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, 47/18 и 111/21-други закон), члана 44. Статута 

општине Деспотовац („Службени гласник општине Деспотовац“, број 4/19) и члана 9. 

Одлуке о установљењу јавних признања и награда општине Деспотовац („Службени 

гласник општине Деспотовац“, број 14/18), на предлог Комисије за доделу јавних признања 

и награда општине Деспотовац, Општинско веће општине Деспотовац, на седници 

одржаној 25. јануара 2022. године, донело је  

 

О Д Л У К У 
 

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

новчане награде ученицима: 

- ТИЈАНИ ЖИВКОВИЋ, ученици 4. године Техничке школе Деспотовац, за освојено 

3.место на Окружном такмичењу из енглеског језика у укупном износу од 8.000,00 

динара; 

- ЛАЗАРУ МАНОЈЛОВИЋУ, ученику 1. године Техничке школе Деспотовац,за освојено 

1. место на Међуокружном такмичењу у атлетици, 3. место на Међуокружном 

такмичењу у спортској гимнастици, 1. место на Окружном такмичењу у стоном тенису и 

2. место на Окружном такмичењу у пливању у укупном износу од 16.000,00 динара; 

- ПАВЛУ МИЛЕНКОВИЋУ, ученику 4. године Техничке школе Деспотовац, за освојено 

2. место на Окружном такмичењу у пливању у износу од 9.000,00 динара 

- ЕМИ СТОЈИЛКОВИЋ, ученици 8. разреда Основне школе „Деспот Стефан Високи” у 

Деспотовцу, за освојено 2. место на Окружном такмичењу из руског језика и 2. место на 

Олимпијади из руског језика у укупном износу од 11.000,00 динара; 

- ИВИ НИКОЛИЋ, ученицу 8. разреда Основне школе „Деспот Стефан Високи” у 

Деспотовцу, за освојено 1. место на Окружном такмичењу из хемије, 2. место на 

Окружном такмичењу из српског језика, 2. место на Окружном такмичењу из руског 

језика, 3. место на Окружном такмичењу из енглеског језика, 3. место на Окружном 

такмичењу из физике и 2. место на Олимпијади из руског језика у укупном износу од 

16.000,00 динара; 

- АНАСТАСИЈИ СИМИЋ, ученици 8. разреда Основне школе „Деспот Стефан Високи” у 

Деспотовцу, за освојено 2. место на Олимпијади из руског језика у укупном износу од 

9.000,00 динара; 

- НАТАЛИЈИ ДРАГОМИРОВИЋ, ученици 7. разреда Основне школе „Деспот Стефан 

Високи” у Деспотовцу, за освојено 1. место на Олимпијади из руског језика у укупном 

износу од 10.000,00 динара; 

- ЛАРИ ЈЕВТИЋ, ученици 7. разреда Основне школе „Деспот Стефан Високи” у 

Деспотовцу, за освојено 2. место на Олимпијади из руског језика у укупном износу од 

9.000,00 динара; 

- МАРИЈИ РАДОСАВЉЕВИЋ, ученици 8. разреда Основне школе „Деспот Стефан 

Високи” у Деспотовцу, за освојено 3. место на Републичком такмичењу (Књижевна 

олимпијада) и 2. местo на Окружном такмичењу (Књижевна олимпијада) у укупном 

износу од 12.000,00 динара 

- НАТАЛИЈИ ПЕТКОВИЋ, ученици 4. разреда Основне школе „Деспот Стефан Високи” у 

Деспотовцу, за освојено 3. место на Окружном такмичењу из математике у укупном 

износу од 8.000,00 динара 

- ИВИ СТЈЕПИЋ, ученици 6. разреда Основне школе „Деспот Стефан Високи” у 

Деспотовцу, за освојено 2. место на Окружном такмичењу из математике, за освојено 2. 

место на Окружном такмичењу (Мислиша) и 3. месту Окружног такмичења из физике у 

укупном износу од 12.000,00 динара 
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- ТАМАРИ ТАСИЋ, ученици 7. разреда Основне школе „Деспот Стефан Високи” у 

Деспотовцу, за освојено 3. место на Окружном такмичењу из хемије у укупном износу 

од  8.000,00 динара 

- ЛАНИ АЛЕКСИЋ, ученици 2. разреда Основне школе „Деспот Стефан Високи” у 

Деспотовцу, за освојено 2. место на Окружном такмичењу (Мислиша) у укупном износу 

од 9.000,00 динара 

- СОФИЈИ АНДРЕЈИЋ, ученицу 4. разреда Основне школе „Деспот Стефан Високи” у 

Деспотовцу, за освојено 2. место на Окружном такмичењу (Мислиша) у укупном износу 

од 9.000,00 динара 

- ПЕТРИ ХРАЊЕЦ, ученици 3. разреда Основне школе „Деспот Стефан Високи” у 

Деспотовцу, за освојено 2. место на Окружном такмичењу (Мислиша) у укупном износу 

од 9.000,00 динара 

- АНЂЕЛИУ СТОЈАНОВИЋ, ученици 2. разреда Основне школе „Деспот Стефан Високи” 

у Десп отовцу, за освојено 3. место на Окружном такмичењу (Мислиша) у укупном 

износу од  8.000,00 динара 

- ФИЛИПУ МИЛЕНКОВИЋУ, ученика у6. разреда Основне школе „Деспот Стефан 

Високи” у Деспотовцу, за освојено 2. место на Републичком такмичењу из физике, 2. 

место на Окружном такмичењу из физике и 3. место на Окружном такмичењу из 

математике у укупном износу од  14.000,00 динара 

- ЛУКИ СТОЈАДИНОВИЋУ, ученику 6. разреда Основне школе „Деспот Стефан Високи” 

у Деспотовцу, за освојено 1. место на Oкружном такмичењу из физике и 3. место на 

Окружном такмичењу из математике у укупном износу од  11.000,00 динара 

- ЛАЗАРУ ТРОЈАНОВИЋУ, ученику 6. разреда Основне школе „Деспот Стефан Високи” 

у Деспотовцу, за освојено 2. место на Окружном такмичењу из физике у укупном износу 

од  9.000,00 динара 

- ДУШАНУ РИСТИЋУ, ученику 8. разреда Основне школе „Деспот Стефан Високи” у 

Деспотовцу, за освојено 2. место на Олимпијади из руског језика у укупном износу од  

9.000,00 динара 

- МИЛОШУ СТЕФАНОВИЋУ, ученику 7. разреда Основне школе „Деспот Стефан 

Високи” у Деспотовцу, за освојено 2. место на Окружном такмичењу из физике и 3. 

место на Окружном такмичењу из хемије у укупном износу од  10.000,00 динара 

- БОГДАНУ АЛИМПИЈЕВИЋУ, ученику 8. разреда Основне школе „Деспот Стефан 

Високи” у Деспотовцу, за освојено 1. место на Окружном такмичењу из историје и 3. 

место на Окружном такмичењу из физике у укупном износу од  11.000,00 динара 

- СТЕФАНУ ИВАНОВИЋУ, ученику 8. разреда Основне школе „Деспот Стефан Високи” 

у Деспотовцу, за освојено 3. место на Окружном такмичењу у стоном тенису у укупном 

износу од  8.000,00 динара 

- ЂОРЂУ ДОБРОСАВЉЕВИЋУ, ученику 5. разреда Основне школе „Деспот Стефан 

Високи” у Деспотовцу, за освојено 1. место на Окружном такмичењу у пливању у 

укупном износу од  10.000,00 динара 

- МИЛОШУ ДОБРОСАВЉЕВИЋУ, ученику 7. разреда Основне школе „Деспот Стефан 

Високи” у Деспотовцу, за освојено 3. место на Окружном такмичењу у пливању у 

укупном износу од  8.000,00 динара 

- ВУКАНУ МИЛАНОВИЋУ, ученику 2. разреда Основне школе „Деспот Стефан Високи” 

у Деспотовцу, за освојено 3. место на Окружном такмичењу (Мислиша) у укупном 

износу од  8.000,00 динара 

- ДИМИТРИЈУ ЈОВАНОВИЋУ, ученику 2. разреда Основне школе „Деспот Стефан 

Високи” у Деспотовцу, за освојено 2. место на Окружном такмичењу (Мислиша) у 

укупном износу од  9.000,00 динара 

- ПЕТРУ СТАНОЈКОВИЋУ, ученику 1. разреда Основне школе „Вук Караџић” у 

Ресавици, за освојено 1. место на Окружном такмичењу у шаху у укупном износу од 

10.000,00 динара 
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- ПЕТРУ ЈОВАНОВИЋУ, ученику 1. разреда Основне школе „Вук Караџић” у Ресавици, 

- за освојено 3. место на Окружном такмичењу у шаху у укупном износу од 8.000,00 

динара 

- ВУКУ АВДАКОВИЋУ, ученику 4. разреда Основне школе „Вук Караџић” у Ресавици, за 

освојено 3. место на Окружном такмичењу у шаху у укупном износу од 8.000,00 динара 

- ДОБРИЦИ ЖИВАНОВИЋУ, ученику 5. разреда Основне школе „Вук Караџић” у 

Ресавици, за освојено 3. место на Окружном такмичењу у шаху у укупном износу од          

8.000,00 динара 

- ЛАЗАРУ  ИЛИЋУ, ученику 6. разреда Основне школе „Вук Караџић” у Ресавици, за 

освојено 3. место на Окружном такмичењу у шаху у укупном износу од  8 000,00 динара 

- МИЛОШУ ИЛИЋУ, ученика 8. разреда Основне школе „Вук Караџић” у Ресавици, за 

освојено 1. место на Окружном такмичењу у шаху у укупном износу од 10.000,00 динара 

- ЂОРЂУ ИЛИЋУ, ученику 3. разреда Основне школе „Вук Караџић” у Ресавици, за 

освојено 3. место на Окружном такмичењу „Мислиша“ и  2. место на Окружном 

такмичењу у шаху у укупном износу од  9.000,00 динара; 

- ВОЈИНУ ЈЕФТИЋУ, ученику 3. разреда Основне школе „Вук Караџић” у Ресавици, за 

освојено 3. место на Републичком такмичењу „Читалићи“ у укупном износу од 12.000,00 

динара; 

- ДУЊИ ЛАЗИЋ, ученицу 3. разреда Основне школе „Вук Караџић” у Ресавици, за 

освојено 2. место на Окружном такмичењу „Мислиша“ и 1. место на Окружном 

такмичењу у шаху у укупном износу од 12.000,00 динара; 

- АНИ АНЖЕЛ, ученицу 1. разреда Основне школе „Вук Караџић” у Ресавици, за освојено 

2. место на Окружном такмичењу у шаху у укупном износу од  9 000,00 динара 

- СОФИЈИ ЈОВАНОВИЋ, ученицу 3. разреда Основне школе „Вук Караџић” у Ресавици, 

за освојено 2. место на Окружном такмичењу у шаху у укупном износу од 9.000,00 

динара; 

- ТЕОДОРИ СТАНОЈКОВИЋ, ученицу 7. разреда Основне школе „Вук Караџић” у 

Ресавици, за освојено 2. место на Окружном такмичењу у шаху у укупном износу од 

9.000,00 динара; 

- ГОРАНИ МИЛИЋУ, ученицу 8. разреда Основне школе „Вук Караџић” у Ресавици, за 

освојено 1. место на Окружном такмичењу у шаху у укупном износу од 10.000,00 

динара; 

- ЈАНИ НЕСТОРОВИЋ, ученицу  1. разреда Основне школе „Ђура Јакшић” Плажане, за 

освојено 3. место на Окружном такмичењу „Читалићи“ у укупном износу од 8.000,00 

динара; 

- НАТАЛИЈИ ПАНТИЋ, ученицу  8. разреда Основне школе „Стеван Немања” у 

Стењевцу, за освојено 1. место на Републичком такмичењу из математике и 3. место на 

Окружном такмичењу „Мислиша“ у укупном износу од  15.000,00 динара; 

- ЛУКИ ПАНТИЋУ, ученика  6. разреда Основне школе „Стеван Немања” у Стењевцу,за 

освојено 3. место на Републичком такмичењу из математике и 1. место на Окружном 

такмичењу „Мислиша“ у укупном износу од  15.000,00 динара; 

- МАРТИНУ СТОЈАДИНОВИЋУ, ученика  7. разреда Основне школе „Стеван Немања” у 

Стењевцу, за освојено 3. место на Окружном такмичењу у шаху у укупном износу од 

8.000,00 динара; 

- ЈОВАНИ ШЋЕКИЋ, ученицу 5. разреда Основне школе „Стеван Немања” у Стењевцу, 

за освојено 3. место на Републичком такмичењу из музичке културе (ФЕДЕМУС) у 

укупном износу од  12.000,00 динара; 

- МАРИЈИ ШЋЕКИЋ, ученицу 5. разреда Основне школе „Стеван Немања” у Стењевцу, 

за освојено 3. место на Републичком такмичењу из музичке културе (ФЕДЕМУС) у 

укупном износу од  12.000,00 динара; 
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- САРИ МИЛЕНКОВИЋ, ученицу 8. разреда Основне школе „Стеван Немања” у 

Стењевцу, за освојено 1. место на Републичком такмичењу из гимнастике (Евита куп) у 

укупном износу од  14.000,00 динара; 

- АНИТИ МИЛАДИНОВИЋ, ученицу 5. разреда Основне школе „Стеван Синђелић” у 

Великом Поповићу, за освојено 2. место на Окружном такмичењу из математике у 

укупном износу од  9.000,00 динара; 

- КАТАРИНИ ПЕТРОВИЋ, ученицу 8. разреда Основне школе „Стеван Синђелић” у 

Великом Поповићу, за освојено 3. место на Окружном такмичењу из руског језика у 

укупном износу од  8.000,00 динара и 

- МАРКУ ВАСИЋУ, ученика 7. разреда Основне школе „Стеван Синђелић” у Великом 

Поповићу, за освојено 3. место на Окружном такмичењу из математике у укупном 

износу од  8.000,00 динара. 

 

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

новчане награде у износу од 10.000,00 динара професорима (менторима): 

- МИРОСЛАВУ ДРАГОМИРОВИЋУ, ОШ „Стеван Синђелић“ Велики Поповић 

- МИРОСЛАВИ ВЛАДИМИРОВ, ОШ „Стеван Синђелић“ Велики Поповић 

- САЊИ БАКИЋ, ОШ „Вук Караџић“ Ресавица 

- ВЕСНИ ЛАМПРЕТ, ОШ „Вук Караџић“ Ресавица 

- САВИ НЕСТОРОВИЋУ, ОШ „Стеван Немања“ Стењевац 

- САЊИ ДАМЊАНОВИЋ, ОШ „Стеван Немања“ Стењевац 

- ДРАГАНИ ЛУКИЋ, ОШ „Стеван Немања“ Стењевац 

- ЗОРАНУ МАРЈАНОВИЋУ, ОШ „Стеван Немања“ Стењевац 

- ВЕСНИ РАДОШЕВИЋ, ОШ „Ђура Јакшић“ Плажане 

- НЕНИ НИКОЛИЋ, ОШ „Деспот Стефан Високи“ Деспотовац 

- МАРИНИ ЖИВКОВИЋ, ОШ „Деспот Стефан Високи“ Деспотовац 

- НЕВЕНКИ КАМЕНЧИЋ, ОШ „Деспот Стефан Високи“ Деспотовац 

- ВЕСНИ МИЛАДИНОВИЋ, ОШ „Деспот Стефан Високи“ Деспотовац 

- СУЗАНИ МИЛОЈЕВИЋ, ОШ „Деспот Стефан Високи“ Деспотовац 

- СНЕЖАНИ ПЕТРОВИЋ, ОШ „Деспот Стефан Високи“ Деспотовац 

- ВЛАДИМИРУ ВУЛИЋУ, ОШ „Деспот Стефан Високи“ Деспотовац 

- ВЕСНИ АЛЕКСИЋ, ОШ „Деспот Стефан Високи“ Деспотовац 

- ЈОВИЦИ РИСТИЋУ, ОШ „Деспот Стефан Високи“ Деспотовац 

- РАДИШИ МИЛАНОВИЋУ, ОШ „Деспот Стефан Високи“ Деспотовац 

- ГОРИЦИ БЕЛОИЦА, ОШ „Деспот Стефан Високи“ Деспотовац 

- МИРЈАНИ ГОЈКОВИЋ, ОШ „Деспот Стефан Високи“ Деспотовац 

- НЕВЕНКИ ТАСИЋ, ОШ „Деспот Стефан Високи“ Деспотовац 

- САШИ МАНОЈЛОВИЋУ, ТШ Деспотовац 

- СУЗАНИ СТОЈАНОВИЋ, ТШ Деспотовац 

 

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

финансије и буџетске фондове Општинске управе Деспотовац. 

 IV 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: 17-1/2022-02 од 25.01.2022. године 
 

 

                    ПРЕДСЕДНИК 

            ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

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

Србије'', број 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон, 47/2018, 111/2021-др. закон), 

чланова 68-70 Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије 

(''Службени гласник Републике Србије'', број 40/2021) и члана 44. Статута општине 

Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'', број 4/2019), Општинско веће 

општине Деспотовац, на седници одржаној дана 25.01.2022. године, донело је 

 

ПРОГРАМ 

Мера финансијске подршке у циљу унапређења енергетске ефикасности на 

територији општине Деспотовац у 2022. години 

 

I 

 Програмом мера финансијске подршке у циљу унапређења енергетске ефикасности 

на територији општине Деспотовац у 2022. години (у даљем тексту: Програм), утврђује се 

финансијска подршка породичним кућама и становима у стамбеним зградама у 2022. 

години, у процесу енергетске транзиције, на територији општине Деспотовац. 

 

II 

 Енергетска транзиција је процес преласка са система у коме се доминантно користе 

конвенционални (необновљиви) извори енергије, на систем заснован на коришћењу 

обновљивих извора енергије, који подразумева и увођење мера за уштеду енергије и њено 

ефикасно коришћење. 

 Кључни елементи енергетске транзиције су: примена мера енергетске ефикасности, 

коришћење обновљивих извора енергије и заштита животне средине и смањење утицаја на 

климатске промене. 

 

III 

 Општина Деспотовац ће у 2022. години, кроз мере предвиђене Програмом, 

суфинансирати део трошкова на унапређењу енергетске ефикасности у породичним кућама 

и становима у стамбеним зградама на територији општине Деспотовац. 

 Општина Деспотовац, у складу са Програмом, може суфинансирати следеће мере: 

1. набавка, испорука и уградња материјала за изолацију спољних зидова на 

породичним кућама; 

2. набавка, испорука и уградња столарије са одговарајућим термичким својствима 

на породичним кућама и становима у стамбеним зградама; 

3. набавка, испорука и уградња котлова на дрвни пелет за породичне куће и станове 

у стамбеним зградама; 

4. набавка, испорука и уградња котлова на природни гас за породичне куће и 

станове у стамбеним зградама; 

5. набавка, испорука и уградња соларних панела за загревање санитарне воде; 

6. набавка, испорука и уградња соларних панела за производњу електричне 

енергије. 

 

IV 

 За спровођење Програма обезбеђена су средства у буџету Општине Деспотовац за 

2022. годину. 

 Расподела средстава по мерама из Програма извршиће се посебном Одлуком. 

 

V 

 Начин расподеле средстава, корисници средстава, учесници у поступку, поступак 

јавног оглашавања, општи и посебни услови и критеријуми за доделу средстава, праћење 
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реализације мера, извештавање и сва друга питања везана за спровођење мера предвиђених 

Програмом, дефинисаће се посебним правилником. 

 

VI 

 О спровођењу Програма стараће се енергетски менаџер општине Деспотовац. 

 

VII 

 Програм ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Деспотовац“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 400-17/2022-02 од 25.01.2022. године 

 

                    ПРЕДСЕДНИК 

            ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

               Никола Николић, дипл.екон. с.р. 

 

На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник 

Републике Србије'', број 72/2009, 81/2009, 64/2010-одлука УС РС, 24/2011, 121/2012, 

42/2013-одлука УС РС, 50/2013-одлука УС РС, 98/2013-одлука УС РС, 132/2014, 145/2014, 

83/2018, 31/2019, 37/2019-други закон, 9/2020 и 52/2021), 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), члана 44. Статута 

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

потребе, Општинско веће општине Деспотовац, на седници одржаној дана 10.01.2022. 

године, доноси следећи 

 

ПРОГРАМ ПОСТАВЉАЊА ПРИВРЕМЕНОГ ОБЈЕКТА НА 

ТЕРИТОРИЈИ КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ЈЕЛОВАЦ, ПОТЕС 

''БАБИНА ГЛАВА'' У ОПШТИНИ ДЕСПОТОВАЦ 

 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 Постављање привременог објекта на површини 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 утврђује се локација и технички услови за постављање 

привременог објекта на територији катастарске општине Јеловац, потес ''Бабина глава'' у 

општини Деспотовац, на јавној површини. 

 

II ОБЈЕКАТ 

 

Члан 2. 

 Привремени објекат, у смислу овог Програма, је типски објекат који се поставља 

привремено као компактан, преносив индустријски производ, као мобилијар у већ 

изграђеном финалном облику на јавној површини, који служи за наплату накнаде за 

коришћење заштићеног подручја споменика природе. 

 

Члан 3. 

 Привремени објекат се поставља без плаћања накнаде. 
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Члан 4. 

 На територији катастарске општине Јеловац, потес ''Бабина глава'' у општини 

Деспотовац одрећује се локација за постављање привременог објекта на кп.бр. 903/2 К.О. 

Јеловац. 

 Саставни део овог Програма је скица постављања привременог објекта. 

 

Члан 5. 

 Објекат означен бројем 1 на скици постављања привременог објеката поставља се за 

потребе Јавног предузећа за заштиту природе, развој туризма и угоститељства ''Ресавска 

пећина'' Деспотовац и користи се за потребе наплате накнаде за коришћење заштићеног 

подручја споменика природе. 

 

Члан 6. 

Привремени објекат који се поставља на територији катастарске општине Јеловац, 

потес ''Бабина глава'' у општини Деспотовац мора бити правилног правоугаоног облика, 

израђен од челичне конструкције покривене термоизолационим панел плочама са ПВЦ 

столаријом, монтажно – демонтажног типа, димензија 3,40 х 2,40 метара и висине 2,70 

метара, а поставља се на основу скице која чини саставни део овог Програма. 

У оквиру објекта из става 1. овог члана може да се постави сталак за проспекте, 

карте и други слићни инвентар који чини његов саставни део. 

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

1. постави сталак за проспекте, продају сувенира и слично; 

2. поставе помични сунцобрани. 

За постављање пратећих објеката из става 3. овог члана, у скопу привременог 

објекта, подноси се захтев Одељењу за имовинско – правне, стамбено – комуналне послове, 

урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине Општинске управе Деспотовац, 

Одсеку за послове урбанизма и грађевинарства ради издавања решења. 

 

Члан 7. 

 Привремени објекат из става 4. Програма се поставља на период до 5 година. 

 Рок постављања привременог објекта износи 8 дана од дана добијања одобрења за 

постављање. 

 

Члан 8. 

 Привремени објекат из члана 4. овог Програма поставља се на основу решења о 

постављању које издаје Одељење за имовинско-правне, стамбено-комуналне послове, 

урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине Општинске управе Деспотовац, 

Одсек за послове урбанизма и грађевинарства, а 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 имовинско-правне, стамбено-

комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине Општинске 

управе Деспотовац, Одсеку за послове урбанизма и грађевинарства, које издаје одобрење за 

постављање. 

 Саставни део овог Програма је и решење Завода за заштиту природе Србије број 020-

3922/3 од 24.12.2021. године. 
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Члан 10. 

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

општине Деспотовац''. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 35-1/2022-02 од 10.01.2022. године 

 

 

                    ПРЕДСЕДНИК 

            ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

               Никола Николић, дипл.екон. с.р. 
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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 

 

Ј А В Н И    П О З И В 

ЗА ДОСТАВУ ИНИЦИЈАТИВА ЗА ДОДЕЛУ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА 

ПОВОДОМ ДАНА 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 јавних 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 са пребивалиштем 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. 

 

 Иницијативу за доделу награде Општине Деспотовац могу поднети правна лица и 

појединци. 

 

Образложене иницијативе за доделу јавних признања и награда доставити до 20. 

маја 2022. године на адресу: 

 

 

ОПШТИНА ДЕСПОТОВАЦ 

Комисија за доделу признања и награда 

ул. Милосава Здравковића Ресавца, бр. 4 

35213 Деспотовац 
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С А Д Р Ж А Ј 
 

 

 

 

1.  

Одлука о утврђивању новчаних износа за  једнократну новчану помоћ за опрему 

новорођенчета и месечни додатак за треће и четврто дете у породици за 2022. 

годину 

1 

2.  
Одлука о додели новчане награде ученицима за постигнуте резултате на 

такмичењима поводом дана Светог Саве 
2 

3.  
Програм мера финансијске подршке у циљу унапређења енергетске 

ефикасности на територији општине Деспотовац у 2022. години 
6 

4.  
Програм постављања привременог објекта на територији катастарске општине 

Јеловац, потес ''Бабина глава'' у општини Деспотовац 
7 

5.  
Јавни позив за доставу иницијатива за доделу јавних признања и награда 

поводом дана општине Деспотовац 
10 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 

 

2022 

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