2014.
ГОДИНА IX

БРОЈ 11

Цена овог броја је 200,00 динара.

ДЕСПОТОВАЦ, 02.12. 2014. године
Годишња претплата је 1.500,00 динара

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије'', број 129/2007), члана 13. Статута Општине Деспотовац (''Службени гласник
Општине Деспотовац'', број 4/2008), на седници одржаној 01.12.2014. године, Скупштина
општине Деспотовац, донела је следећу

ОДЛУКУ
1. Констатује се престанак функције председнику Скупштине општине Милошевић
Владану, дипломираном економисти из Плажана, због подношења оставке.
2. Одлуку објавити у ''Службеном гласнику Општине Деспотовац''.
3. Одлуку доставити: именованом и архиви органа Општине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-84/2014-01 од 01.12.2014. године

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Ненад Јовановић,с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије'', број 129/2007), члана 13. Статута Општине Деспотовац (''Службени гласник
Општине Деспотовац'', број 4/2008), на седници одржаној 01.12.2014. године, Скупштина
општине Деспотовац, донела је следећу

ОДЛУКУ
1. Констатује се престанак функције заменику председника Скупштине општине
Јовановић Ненаду из Великог Поповића, због подношења оставке.
2. Одлуку објавити у ''Службеном гласнику Општине Деспотовац''.
3. Одлуку доставити: именованом и архиви органа Општине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-128/2014-01 од 01.12.2014. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Славица Никодијевић,с.р.

На основу члана 38. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије'', број 129/2007), члана 23. Статута Општине Деспотовац (''Службени гласник
Општине Деспотовац'', број 4/2008) и члана 7. Пословника о раду Скупштине општине
Деспотовац (''Службени гласник Општине Деспотовац'', број 4/2008), тајним гласањем
већином гласова од укупног броја одборника на седници одржаној, 01.12.2014. године,
Скупштина општине Деспотовац, донела је следећу

ОДЛУКУ
1. Бира се Ненад Јовановић из Великог Поповића, за председника Скупштине
општине Деспотовац.
2. Одлуку објавити у ''Службеном гласнику Општине Деспотовац''.
3. Одлуку доставити: именованом и архиви органа Општине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-129/2014-01 од 01.12.2014. године

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Славица Никодијевић,с.р.
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На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије'', број 129/2007), члана 24. Статута Општине Деспотовац (''Службени гласник
Општине Деспотовац'', број 4/2008) и члана 20. Пословника о раду Скупштине општине
Деспотовац (''Службени гласник Општине Деспотовац'', број 4/2008), тајним гласањем
већином гласова од укупног броја одборника на седници одржаној, 01.12. 2014. године,
Скупштина општине Деспотовац, донела је следећу

ОДЛУКУ
1. Бира се Миливојевић Млађан из Пањевца, за заменика председника Скупштине
општине Деспотовац.
2. Одлуку објавити у ''Службеном гласнику Општине Деспотовац''.
3. Одлуку доставити: именованом и архиви органа Општине.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-131/2014-01 од 01.12.2014. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Славица Никодијевић,с.р.

На основу члана 50. став 4. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Србије'', број 129/2007), члана 32. Статута Општине Деспотовац (''Службени
гласник Општине Деспотовац'', број 4/2008, на седници одржаној 01.12.2014. године,
Скупштина општине Деспотовац, донела је следећу

ОДЛУКУ
1. Констатује се престанак функције члану Општинског већа Општине Деспотовац,
Рајић Здравку из Великог Поповића, због подношења оставке.
2. Одлуку објавити у ''Службеном гласнику Општине Деспотовац''.
3. Одлуку доставити: именованом и архиви органа Општине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-117/2014-01 од 01.12.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Ненад Јовановић,с.р.
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На основу члана 50. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије'', број 129/2007), члана 37. Статута Општине Деспотовац (''Службени гласник
Општине Деспотовац'', број 4/2008), а на предлог председника Општине, тајним гласањем
већином гласова од укупног броја одборника на седници одржаној 01.12. 2014. године,
Скупштина општине Деспотовац, донела је следећу

ОДЛУКУ
1. Бира се Жнидер Звонимир из Ресавице, за члана Општинског већа Општине
Деспотовац.
2. Одлуку објавити у ''Службеном гласнику Општине Деспотовац''.
3. Одлуку доставити: именованом и архиви органа Општине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-134/2014-01 од 01.12.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Ненад Јовановић,с.р.
На основу члана 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број
54/09, 73/10, 101/10 и 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 и 108/13), сачињава се
ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2014. ГОДИНЕ
1. Остварени текући приходи и примања, као и извршени текући расходи и издаци
за период јануар – септембар 2014. године износе у динарима:
I

Укупно остварени текући приходи, примања од продаје
нефин.имовине и пренета средства из претходне године
II Укупно извршени текући рсходи и издаци
III Разлика укупних прихода и примања и укупних расхода и издатака

431.889.261
426.844.675
5.044.586

2. Структура и врста прихода и примања и расхода и издатака је следећа:
Укупно остварени текући приходи и примања од продаје нефин.
Имовине износе
Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку
2.
нефинансијске имовине износе
3. Вишак прихода (р.бр.1- р. Бр.2) утврђен је у износу од
4. Кориговање вишка прихода:
А) Увећан за укључивање:
1.

424.832.012
408.242.588
16.589.424
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- нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година
који је наменски коришћен за покриће расхода и издатака текуће
године, у износу од
Б) Умањен за укључивање издатака:
- утрошених средстава текућих прихода и примања за отплату
обавеза по кредитима у износу од
- утрошених сред.текућ.прих. и примања од продаје нефин.имов.
за набавку финанс. имовине у износу од
В) Кориговани вишак прихода – суфицит износи
Буџетски суфицит, као разлика између укупног износа текућих
прихода, примања и пренетих средстава и укупног износа
5. текућих расхода и издатака утврђен је у износу од
и даје стање на жиро рачуну буџета са стањем на дан 30.09.
2014. године.

7.057.249

18.602.087

5.044.586

5.044.586

3. Укупно планирани и остварени приходи, примања и пренета неутрошена
средства из ранијих година за период јануар – септембар 2014. године према економској
класификацији износе у динарима:
Екон.
Клас.

Врста прихода

Планирано
буџетом и
ребалансом

Остварење
за јануар –
септембар

%
Остварења

243.400.000

145.664.920

59,85

713
714
716

Прен. неутр. средства из претходне
године
Текући приходи:
Порези на доходак, добит и
капиталне добитке
Порез на имовину
Порез на добра и услуге
Други порези

68.000.000
29.500.000
15.000.000

29.774.934
15.470.220
10.177.406

43,79
52,44
67,85

733

Трансфери од других нивоа власти

324.570.880

203.633.160

62,74

741

Приходи од имовине

34.500.000

5.131.884

14,87

742

Приходи од продаје добара и услуга

42.000.000

8.830.265

21,02

4.416.674

2.596.545

58,79

321
700
711

743
744
745
772

800
811

Новчане казне и одузета имовинска
корист
Тек.добр.трансф.од физ. и правних
лица
Мешовити и неодређени приходи
Меморандумске ставке за рефунд.
Расхода из прет.год
Укупни приходи (Кл.7)
Примања
од
продаје
нефинансијске имовине
Примања од продаје непокр. у
корист нивоа општина
Укупни приходи и примања и
прен.неут.средства

7.057.249

1.011.500
20.000.000

2.477.338

12,39

62.990
781.387.554

424.831.162

54,37

850
781.387.554

431.889.261

55,27
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4. Укупно планирани и извршени расходи и издаци за период јануар-септембар
2014. године према економској класификацији износе у динарима:
Екон.
Клас.
41
411

Врста расхода

Планирано
буџетом и
ребалансом
181.736.062
143.967.459

Извршење за
%
јануарИзвршења
септембар
128.127.061
70,50
103.529.083
71,91

413
414
415
416
42
421
422
423
424
425
426

Расходи за запослене
Плате и додаци запослених
Социј. допринос
на терет
послодаваца
Накнаде у натури
Социјал. давања запосл.
Накнаде за запослене
Награде бонуси и остали расходи
Коришћење услуга и роба
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализовaне услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал

44

Отплата домаће камате

10.350.000

6.200.740

6,57
32,27
62,28
26,44
53,99
65,74
44,45
60,43
60,72
34,15
54,23
59,91

441

Отплате камата

10.000.000

5.998.879

59,99

444

Негативне курсне разлике

350.000

201.861

57,67

45

8.000.000

1.901.927

23,77

8.000.000

1.901.927

23,77

109.638.000

69.081.547

63,01

109.638.000

69.081.547

63,01

21.820.000

12.481.291

57,20

21.820.000

12.481.291

57,20

44.115.000

30.362.090

68,82

18.700.000

14.974.036

80,07

900.000

100.218

11,14

8.915.000

1.489.233

16,70

13.500.000

12.865.303

95,30

2.100.000

933.300

44,44

49

Текуће субвенције
Субвенц. јавним нефинан.
организацијама
Донације и трансфери
Донације и трансф. осталим нивоима
власти
Права из социјалног осигурања
Накнаде за социјал. заштиту из
буџета
Остали расходи
Дотације невладиним
организацијама
Порези, обав. таксе и казне
Новчане казне и пенали по решењу
судова и суд. тела
Накнада штете од елемент. непогода
Накнаде штете за повр.или штету од
др.орг.
Средства резерве

499

Средства резерве

412

451
46
463
47
472
48
481
482
483
484
485

25.759.492

18.475.895

71,72

275.000
2.353.000
7.991.111
1.390.000
241.489.100
33.104.000
2.945.000
43.366.600
82.550.000
60.535.000
18.988.500

18.073
759.409
4.977.045
367.556
130.369.022
21.761.037
1.309.171
26.204.781
50.126.226
20.670.458
10.297.349

4.430.000
4.430.000
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51

Основна средства

130.141.392

29.718.910

22,84

511

Зграде и грађев. објекти

114.618.892

21.701.650

18,93

512

Машине и опрема

14.922.500

7.765.461

52,04

515

Остала основна средства

600.000

251.799

41,97

54

Природна имовина

3.500.000

541

Земљиште

3.500.000

61

Отплата главнице
Отплата главнице домаћим
кредиторима
Набавка домаће финансијске
имовине
Набавка домаће финансијске
имовине
Укупни расходи и издаци:

25.988.000

18.602.087

71,58

25.988.000

18.602.087

71,58

426.844.675

54,63

611
62
621

180.000
180.000
781.387.554

5. Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Деспотовац за период јануар –
септембар 2014. године садржи:
1. Табелу плана и остварења прихода, примања и пренетих неутрошених
средстава за период 01.01. 2014. до 30.09. 2014. године.
2. Табелу плана и извршења расхода и издатака за период 01.01. 2014. до
30.09.2014. године.
3. Образложење одступања између одобрених средстава и извршења.
4. Извештај о примљеним донацијама и задуживању на домаћем и страном
тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова.
5. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве.
Образложење и извештаји су саставни део и налазе се као посебни прилози, као и
преглед о планираним и оствареним приходима и примањима по врстама, планираним и
извршеним расходима и издацима по буџетским корисницима.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА

За период јануар-септембар 2014. године дошло је до одређених одступања између
одобрених средстава и извршења код корисника буџетских средстава због мање
оствареног прилива средстава, односно укупних прихода и примања буџета од
планираних.
Укупни приходи и примања Буџета за период јануар-септембар 2014. године
остварени су у износу од 424.832.012 динара или 54,37% од планираних.
Због оваквог остварења прихода од планираних, расходи и издаци из Буџета су се
сагласно члану 20. Одлуке о Буџету за 2014. годину према буџетским корисницима
извршавали према приоритету и потребама, сразмерно оствареним примањима Буџета.

7

Службени гласник – број 11

___

______ Деспотовац, 02.12. 2014. године

Извршење је ишло према обавезама које су утврђене законским прописима, стални
трошкови, уговорене обавезе и материјални трошкови неопходни за несметано
функционисање буџетских корисника, а након тога и остали трошкови. Због тога је код
већег броја корисника на одређеним позицијама – апропријацијама дошло до одступања
између одобрених средстава и извршења.
Код раздела 3 – Општинска управа, Глава 3.04 – Месне заједнице, функција 160 –
Опште јавне услуге, на позицији 151, економска класификација 511 – Зграде и
грађевински објекти, планирана су средства у износу од 2.000.000 динара, а извршено је
(утрошено) 2.967.150,84 динара.
До прекорачења позиције је дошло из разлога што је по завршном рачуну буџета за
2013. годину у остварени вишак прихода налазила се средства у износу од 2.900.000
динара, која су наменски опредељена за МЗ Велики Поповић, за капитално одржавање
Дома културе.
У наведеном извештајном периоду утрошена су средства за наведену намену у
износу од 1.466.738,20 динара.

ИЗВЕШТАЈ
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА ПЕРИОД
ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2014. ГОДИНЕ
Према одредбама члана 69. Закона о буџетском систему део планираних прихода не
распоређује се унапред, већ се задржава на име текуће буџетске резерве.
Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису
утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације
нису биле довољне. У Одлуци о буџету општине Деспотовац за 2014. годину била су
планирана средства резерве у износу од 12.480.000 динара, на апропријацији економске
класификације – 499.
Према члану 10. став 2. Одлуке средства текуће буџетске резерве опредељена су у
износу од 11.480.000 динара, а Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету општине
Деспотовац за 2014. годину (Ребаланс) средства текуће буџетске резерве су смањена за
2.800.000 динара, тако да укупно износи 8.680.000 динара.
На основу решења надлежног извршног органа (председника општине) из текуће
буџетске резерве коришћена су средства у износу од 5.050.000 динара.
Наведена средства су била распоређена буџетским корисницима на основу
њихових захтева, а била су распоређена на апропријацијама, повећане су одређене
апропријације које нису биле довољне по Одлуци о буџету за 2014. годину и то:
Раздео 1 – Скупштина општине, Функција 110 – Извршни и законодавни органи,
позиција 7, економска класификација 423 – Услуге по уговору, у укупном износу од
1.500.000 динара, позиција 10, економска класификација 481 – Дотације невладиним
организацијама, у укупном износу од 300.000 динара.
Функција 090-Социјална заштита, позиција 18, економска класификација 472 –
Накнаде за социјалну заштиту из Буџета, у укупном износу од 1.000.000 динара.
Укупно повећање за раздео 1 – Скупштина општине износи 2.800.000 динара.
Раздео 3 – Општинска управа, Глава 3.04 – Месне заједнице, функција 160 – Опште
јавне услуге, позиција 140, економскла класификација 414 – Социјална давања
запосленима, у укупном износу од 100.000 динара, позиција 146, економска
класификација 424 – Специјализоване услуге, у укупном износу од 100.000 динара,
позиција 147, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање, у укупном
износу од 1.500.000 динара, позиција 151, економска класификација 511 – Зграде и
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грађевински објекти у укупном износу од 300.000 динара, позиција 152, економска
класификација 512 – Машине и опрема, у укупном износу од 250.000 динара.
Укупно повећање за Главу 3.04 – Месне заједнице износи 2.250.000 динара.
За период јануар-септембар 2014. године укупно су искоришћена средства текуће
буџетске резерве у износу од 5.050.000 динара, а неискоришћена средства износе
3.630.000 динара.
ИЗВЕШТАЈ
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА ПЕРИОД
ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2014. ГОДИНЕ
У Одлуци о Буџету општине Деспотовац за 2014. годину за сталну буџетску
резерву планирана су средства на апропријацији економске класификације 499 – Средства
резерве.
У члану 10. став 2. Одлуке средства сталне буџетске резерве опредељена су у
износу од 1.000.000 динара, а Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету општине за
2014. годину (ребаланс) средства сталне буџетске резерве су повећана за 2.800.000 динара,
тако да укупно износи 3.800.000 динара.
Према одредбама члана 70. Закона о буџетском систему наведена средства су
планирана за отклањање последица ванредних околности, као што су поплаве, суша,
земљотрес, пожар и друге елементарне непогоде које могу да угрозе живот и здравље
људи или проузрокују штету већих размера.
На основу решења надлежног извршног органа (председника општине) из сталне
буџетске резерве коришћена су средства у износу од 3.000.000 динара.
Наведена средства су пренета на раздео 1 – Скупштина општине, функција 320 –
Услуге противпожарне и ванредне заштите, позиција 22, економска класификација 484 –
Накнада штете настале услед елементарних непогода.
Са ове позиције су исплаћивани рачуни за елементарну непогоду – поплаву.
За период јануар-септембар 2014. године искоришћена су средства сталне буџетске
резерве у износу од 3.000.000 динара, а неискоришћена средства износе 800.000 динара.
ИЗВЕШТАЈ
О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И ЗАДУЖИВАЊУ НА ДОМАЋЕМ И СТРАНОМ
ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТАЛА И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА ЗА
ПЕРИОД ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2014. ГОДИНЕ
Општина Деспотовац у периоду јануар – септембар 2014. године није се кредитно
задуживала на домаћем и страном тржишту новца, већ је измиривала обавезе по раније
узетим кредитима.
1. Банци Интеси, је по уговору о кредиту од 11.10.2007. године отплаћиван кредит,
и у наведеном периоду је отплаћен кредит у износу од 4.319.837,79 динара, или 37.162,10
евра.
Од 11.11.2009. године почетак отплате кредита па са стањем на дан 30.09.2014.
године кредит је отплаћен у укупном износу од 22.063.988,56 динара или 202.016,44 евра.
Неотплаћени износ кредита са стањем на дан 30.09.2014. године износи 183.447,95
евра, што по средњем курсу на наведени дан од 118,8509 динара, износи 21.802.953,96
динара.
Камата је у извештајном периоду плаћена у износу од 861.996,67 динара.
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2. Банци Интеси, је по уговору о кредиту од 29.09.2008. године отплаћиван кредит
и у наведеном периоду је отплаћен кредит у износу од 6.028.128,75 динара, или
51.783,14евра.
Од 29.10.2010. године, почетак отплате кредита па са стањем на дан 30.09.2014.
године кредит је отплаћен у укупном износу од 27.142.049,68 динара, или 244.455,46 евра.
Неотплаћени износ кредита са стањем на дан 30.09.2014. године износи 538.641,14
евра, што по средњем курсу на наведени дан од 118,8509 динара, износи 64.017.984,27
динара.
Камата је у извештајном периоду плаћена у износу од 1.412.276,61 динара.
3. Банци Интеси, је по уговору о кредиту од 14.06.2011. године отплаћиван кредит
и у наведеном извештајном периоду кредит је отплаћен у износу од 3.235.383,18 динара
или 27.820,77 евра, а укупно је отплаћен у износу од 5.344.484,66 динара или 46.367,49
евра.
Неотплаћени износ кредита са стањем на дан 30.09.2014. године износи 250.379,89
евра, што по средњем курсу на наведени дан од 118,8509 динара износи 29.757.875,27
динара.
Камата је у извештајном периоду плаћена у износу од 1.115.310,20 динара.
4. Општина је у складу са Законом о подстицању грађевинске индустрије РС у
условима економске кризе, од Фонда за развој РС, по уговору о комисиону од 02.02.2011.
године узела кредит за изградњу главног колектора и система за пречишћавање отпадних
вода у Витанцу.
Износ кредита је 5.578.253,61 динара, увећан за референтну каматну стопу НБС +
2,5%.
Почетак отплате кредита је од 17.04.2012. године до 17.01.2016. године. Доспеће
отплате је тромесечно.
У наведеном извештајном периоду кредит је отплаћен у износу од 1.020.666,98
динара, а камата у износу од 284.739,50 динара, а укупно отплаћен кредит износи
3.200.544,89 динара.
Неотплаћени износ кредита на дан 30.09.2014. године износи 2.377.708,72 динара.
- По уговору о комисиону од 02.02.2011. године од Фонда за развој РС, узет је
кредит за реконструкцију система за водоснабдевање (Подсистем 1) у Општини.
Износ кредита је 1.313.005,08 динара, увећан за референтну каматну стопу НБС +
2,5%.
Почетак отплате кредита је од 17.04.2012. године до 17.01.2016. године. Доспеће
отплате је тромесечно.
У наведеном извештајном периоду кредит је отплаћен у износу од 240.243,79
динара, а камата у износу од 67.021,78 динара, а укупно отплаћен кредит износи
753.341,82 динара. Неотплаћени износ кредита на дан 30.09.2014. године износи
559.663,26 динара.
- По уговору о комисиону од 03.02.2011. године од Фонда за развој РС, узет је
кредит за доградњу објекта Предшколске комбиноване установе.
Износ кредита је 21.522.961,16 динара увећан за референтну каматну стопу НБС +
2,5%.
Почетак отплате кредита је од 31.03.2012. године до 22.11.2016. године.
У наведеном извештајном периоду кредит је отплаћен у износу од 3.954.841,95
динара, а камата у износу од 1.157.917,20 динара, а укупно отплаћен кредит износи
11.619.176,55 динара.
Неотплаћени износ кредита на дан 30.09.2014. године износи 9.903.784,61 динара.
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На основу члана 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике
Србије'', број 54/09), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник број
129/07), и члана 13. Статута Општине Деспотовац (''Службени гласник Општине
Деспотовац'' број 4/2008), Скупштина општине Деспотовац на седници одржаној 01.12.
2014. године, донела је
ЗАКЉУЧАК
Усваја се Извештај о извршењу Одлуке о буџету Општине Деспотовац за период
јануар – септембар 2014. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 400-422/2014-01 од 01.12.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Ненад Јовановић,с.р.

Нa основу члана 2. став 4. Закона о правобранилаштву („Службени гласник РС"
број 55/2014) и члана 8. и 13. Статута општине Деспотовац („Службени гласник општине
Деспотовац" број 4/08), Скупштина општине Деспотовац на седници одржаној дана
01.12. 2014. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређује се образовање, организација, надлежност правобранилаштва
општине Деспотовац, као и друга питања од значаја за рад тог органа.
Члан 2.
Образује се Правобранилаштво општине Деспотовац, (у даљем тексту:
Правобранилаштво) као орган општине, ради обављања послова правне заштите
имовинских права и интереса општине.
Члан 3.
Правобранилаштво своју дужност обавља у складу са Уставом, законом и другим
општим правним актима.
Члан 4.
Средства за рад Правобранилаштва обезбеђују се у буџету општине.

11

Службени гласник – број 11

___

______ Деспотовац, 02.12. 2014. године

II ОРГАНИЗАЦИЈА, УРЕЂЕЊЕ И НАДЛЕЖНОСТ ПРАВОБРАНИЛАШТВА
Члан 5.
Седиште Правобранилаштва је у Деспотовцу, улица Савеза бораца бб.
На згради у којој се налази седиште Правобранилштва, мора бити истакнут назив
Правобранилаштво општине Деспотовац као и застава Републике Србије у складу са
законом.
Члан 6.
Правобранилаштво има свој печат и штамбиљ.
Текст печата исписује се на српском језику ћириличним писмом.
Текст печата исписује се у концентричним круговима око грба Републике Србије.
У спољном кругу печата исписује се назив Републике Србије, а у првом следећем
кругу исписује се назив локалне самоуправе.
У следећем унутрашњем кругу исписује се назив Правобранилаштво општине
Деспотовац, а седиште истог исписује се на дну печата.
Члан 7.
Печат је округлог облика и израђује се од гуме, метала или другог одговарајућег
материјала, пречника 32mm.
Члан 8.
Број примерака печата, начин његове употребе, чувања и руковања, утврђује
општински правобранилац својим актом.
Члан 9.
Штамбиљ је правоугаоног облика, димензија 55cm х 28cm и служи за завођење
поште, поднесака и других докумената.
Штамбиљ садржи: текст назива органа, број предмета и датум пријема.
Члан 10.
Функцију Правобранилаштва обавља правобранилац општине Деспотовац.
Члан 11.
Правобранилаштво заступа општину Деспотовац, њене органе и организације,
месне заједнице и правна лица чије се финансирање обезбеђује у буџету општине или из
других средстава општине у поступцима пред судовима, управним и другим надлежним
органима, ради заштите њених имовинских права и интереса, као њихов законски
заступник.
Правобранилаштво прати и проучава правна питања од значаја за рад органа,
установа и правних лица које заступа, нарочито из области њихове надлежности, као и
питања у вези са применом закона и подзаконских аката која су, или могу бити, од значаја
за предузимање било које правне радње органа и правних лица које заступа, нарочито за
спречавање штетних имовинско правних и друштвено негативних последица пo правна
лица која заступа.
Правобранилаштво општине Деспотовац даје мишљења приликом закључивања
уговора које закључује то правно лице, посебно уговора из области имовинско-правних
односа, привредно правних уговора и даје правне савете свим органима јединице локалне
самоуправе које заступа.
Када је прописано да је у одређеном поступку или за предузимање само одређене
радње у поступку обавезно заступање странке од стране адвоката, правобранилаштво
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општине Деспотовац је овлашћено да предузима заступање под истим условима као и
адвокат.
Члан 12.
Трошкови заступања у поступцима пред судом, органом управе и другим
надлежним органом, признају се правобранилаштву по прописима о награди и накнади
адвоката, а тако остварени приходи у заступању представљају приход буџета општине.
Члан 13.
Органи општине, установе и друга правна лица која заступа правобранилаштво,
дужни су да обавесте правобранилаштво о правној ствари у којима је оно овлашћено да
предузима правне радње и правна средства ради остваривања њихових права и интереса,
односно права и интереса општине, и на његов захтев доставе списе и обавештења,
односно пруже податке и објашњења потребна за предузимање радњи од стране
правобранилаштва.
Када правобранилаштво везује законски рок за поступање, органи, установе и
друга правна лица из става 1. овог члана, дужни су да списе и обавештења доставе без
одлагања, односно податке и објашњења неодложно пруже.
Ако услед непоступања, односно неблаговременог поступања oргана Oпштине,
установе и другог правног лица и након достављене две писане ургенције, наступи штета
за општину или друге субјекте које заступа правобранилаштво, исто ће о томе обавестити
орган који врши надзор над радом тог субјекта, а од одговорног лица захтеваће накнаду
причињене штете.
Члан 14.
Правобранилаштво је овлашћено да покрене, односно поднесе иницијативу за
покретање поступка пред судом или другим надлежним органом, поводом питања из своје
надлежности.
Правобранилаштво поступа и по писменим налозима и захтевима субјеката које
заступа, и дужно је обавестити исте о свом правном мишљењу, односно предузетим
радњама, у року од 30 дана.
У случају да је правно мишљење потребно дати, односно радњу предузети у року
краћем од 30 дана, субјект који се обратио правобранилаштву, дужан је да то посебно
истакне и образложи у свом писменом захтеву, уз истицање да се захтев упућује као
приоритет, са тачно означеним роком за поступање који не може бити краћи од осам дана,
односно три дана када се ради о захтеву органа општине.
Уколико оцени, да се налогом односно захтевом субјекта које заступа, крши Устав,
закон или угрожавају имовинска права и интереси општине, правобранилаштво ће без
одлагања, а најкасније у року од три дана од дана пријема налога или захтева, писменим
путем обавестити подносиоца захтева или налога, о разлозима за одбијање поступања са
образложењем истих.
Ако заступани субјект и после обавештења из става 4, овог члана, остане при
издатом налогу или поднетом захтеву, Правобранилаштво ће поступити пo том налогу или
захтеву, с тим што у том случају не може трпети штетне последице.
Члан 15.
Правобранилаштво доставља Скупштини општине и председнику општине
извештај о поступању у предметима, односно извештај о раду Правобранилаштва најмање
једном годишње, а без одлагања на њихов захтев о поступању у појединим предметима,
као и субјектима које заступа кад то писмено затраже.

13

Службени гласник – број 11

___

______ Деспотовац, 02.12. 2014. године

Члан 16.
Правобранилаштво ће пре покретања поступка пред судом, органом управе или
другим надлежним органом, односно у поступку одговора на тужбу, предлог или други
акт којим је покренут поступак против заступаног субјекта, размотрити могућност
споразумног решавања спорног односа, на своју иницијативу или иницијативу супротне
стране.
Уколико правобранилаштво процени да нису испуњени материјални или формални
услови да се спорни однос реши споразумно или да предложено споразумно решење није
у интересу општине, о томе ће писмено обавестити субјекта кога заступа.
За сваки коначни споразум у поступку за алтернативно решавање спора у коме не
учествује
Правобранилаштво,
мора
бити
прибављено
правно
мишљење
Правобранилаштва.
Члан 17.
Послове из надлежности Правобранилаштва општине Деспотовац обавља
Правобра-нилац општине Деспотовац.
Правобранилац општине Деспотовац руководи радом и представља Правобранилаштво, а за свој рад и рад Правобранилаштва одговоран је Скупштини општине.
Члан 18.
Правобранилац општине Деспотовац остварује права из радног односа у складу са
прописима којима се уређује радни однос запослених у Општинској управи.

III

ПОСТАВЉЕЊЕ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА

Члан 19.
Правобраниоца општине Деспотовац на предлог Комисије за избор, именовања и
административне послове СО Деспотовац поставља Скупштина општине на период од пет
година, и исти може бити поново постављен.
Члан 20.
За Правобраниоца општине Деспотовац може бити постављен држављанин
Републике Србије који испуњава опште услове за рад у државним органима, који је
завршио правни факултет, положио правосудни испит и достојан је правобранилачке
функције.
Члан 21.
За Правобраниоца општине Деспотовац може бити постављено лице које поред
општих услова има радно искуство у правној струци после положеног правосудног испита
и то:
- десет година за општинског правобраниоца.
Члан 22.
Правобранилац општине Деспотовац доноси Правилник о систематизацији радних
места уз сагласност Општинског већа општине Деспотовац, План јавних набавки и остала
акта потребна за рад Правобранилаштва.
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Члан 23.
Правобранилаштво општине Деспотовац има једног запосленог за вршење
административно-техничких послова са ССС и познавањем дактилографије и рада на
рачунару.
У правобранилаштво може бити примљен дипломирани правник на обуку, без
заснивања радног односа, ради стицања радног искуства и услова за полагање
правосудног испита (волонтер).
Програм обуке правобранилачког волонтера утврђује Правобранилац општине
Деспотовац.
Правобранилачки волонтер може одређено време бити упућен на обуку у други
орган јединице локалне самоуправе.
Члан 24.
На заснивање радног односа, права, обавезе, стручно усавршавање, оцењивање и
одговорност запослених у Правобранилаштву примењују се прописи који уређују радне
односе запослених у Општинској управи.

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 25.
Ступањем на снагу ове одлуке, Општинско јавно правобранилаштво у Деспотовцу
наставља са радом као Правобранилаштво општине Деспотовац.
Општински јавни правобранилац, постављен до дана ступања на снагу ове одлуке
наставља са радом до постављења Правобраниоца општине Деспотовац у складу са овом
одлуком.
Члан 26.
Скупштина општине ће поставити Правобраниоца општине Деспотовацу року од
60 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 27.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о јавном
правобранилаштву општине Деспотовац бр.02-76/2009-01 од 16.06.2009. („Службени
гласник општине Деспотовац" број 3 /09).
Члан 28.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Деспотовац".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-94/2014-01 од 01.12.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Ненад Јовановић,с.р.

15

Службени гласник – број 11

___

______ Деспотовац, 02.12. 2014. године

На основу члана 9. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом
16/2002, 115/2005. и 107/2009), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/07) и чл.13. Статута Општине Деспотовац („Службени гласник
Општине Деспотовац“, број 4/08), Скупштина општина Деспотовац на седници одржаној
дана 01.12. 2014. године доноси:
О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРУЖАЊУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ
ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ
Члан 1.
У Одлуци о пружању новчане помоћи породици са децом (''Општински службени
гласник'', бр. 6/04, 5/2005) и (''Службени гласник Општине Деспотовац“ бр. 6/2006 и
9/2011), у члану 12. брише се став 3.
Члан 2.
Ову Одлуку објавити у ''Службеном гласнику Општине Деспотовац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 56-386/2014-01 од 01.12.2014. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Ненад Јовановић,с.р.
На основу чланова 20. и 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр.
129/07), и члана 8. и 13. Статута општине Деспотовац („Службени гласник општине
Деспотовац“ бр. 4/08), Скупштина Општине Деспотовац, на седници одржаној 01.12.2014.
године, доноси
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДЕ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ
ДЕСПОТОВАЦ
Члан 1.
Приступа се изради Стратегије одрживог развоја Општине Деспотовац за период
2015-2020 година.
Члан 2.
Стратегија одрживог развоја Општине Деспотовац је суштински важан документ који
ће бити увезан и усаглашен са националним и регионалним стратегијама који ће дати
смернице за развој секторских стратегија као и прецизне индикаторе за детаљније
планове.
Члан 3.
Под Стратегијом одрживог развоја општине Деспотовац (у даљем тексту Стратегија),
подразумева се општи стратешки плански документ развоја општине који даје смернице и
подстицаје за будући развој, израђен по методологији Регионалне Агенције за економски
развој Шумадије и Поморавља из Крагујевца а у складу са процедуром Европске Уније.
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Члан 4.
Циљ израде Стратегије је дефинисање визије одрживог развоја општине Деспотовац,
одређивање потенцијалних предности и развојних праваца општине, одржавање
стабилнијег економског раста и запошљавања, обезбеђење социјалног напретка и
смањење сиромаштва, промовисање иновација, ефикасне заштите животне средине и
унапређење свеобухватног квалитета живота грађана општине Деспотовац.
Члан 5.
Кроз процес припреме израде Стратегије промовисаће се интегрални партиципативни
приступ планирању локалног развоја, међусекторска сарадња и размена информација,
укључивање и координација јавног, приватног и цивилног сектора у процесу одлучивања
и партнерство међу институцијама, јавним предузећима, установама и Регионалне
Агенције за економски развој Шумадије и Поморавља.
Члан 6.
Ради спровођења ове Одлуке Председник општине Деспотовац именоваће Радни
тим, који ће бити одговоран за израду и инплементацију Стратегије.
Члан 7.
Радни тим из члана 6. ове Одлуке бројаће 15 или више чланова и биће састављен
од представника локалне самоураве, општинских јавних педузећа и установа, удружења
грађана, невладиних организација и Регионалне Агенције за економски развој Шумадије и
Поморавља из Крагујевца.
Члан 8.
Током израде Стратегије, у организацији и уз помоћ Регионалне Агенције за
економи развој Шумадије и Поморавља, биће организовани форуми за стручне и јавне
расправе, округли столови и радионице, на којима ће се усаглашавати предложена
решења. У њихов рад могу бити укључени сви заинтересовани учесници, како би се
обезбедила партиципација и транспарентност у процесу одлучивања као и правовремено
обавештавање јавности.
Члан 9.
Рок за израду Стратегије је 6 (шест) месеци од дана ступања на снагу ове
Одлуке.
Члан 10.
Стручне и административне послове Општинског Форума за израду Стратегије
обављаће Општинска управа општине Деспотовац у сарадњи са Регионалном Агенцијом
за економски развој Шумадије и Поморавља из Крагујевца.
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Деспотовац“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број : 30-5/2014-01 од 01.12.2014. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Ненад Јовановић,с.р.
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На основу члана 20. и 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Србије'' број 129/07), члан 4., 7. 35. и 39. Закона о прекршајима (''Службени
гласник Републике Србије'', број 65/2013) и члана 13. Статута Општине Деспотовац
(''Службени гласник Општине Деспотовац'', број
4/2008), Скупштина општине
Деспотовац, на седници одржаној 01.12. 2014. године, донела је
ОДЛУКУ
О РАДНОМ ВРЕМЕНУ

Члан 1.
Овом Одлуком уређује се распоред, почетак и завршетак радног времена
угоститељских, трговинских, занатских и других објеката на територији општине
Деспотовац.
Члан 2.
Циљ Одлуке је да се омогући нормално задовољавање потреба грађана као и
потреба предузећа и других субјеката, за чије је нормално пословање неопходна услуга
угоститељских, трговинских, занатских и других објеката.
Члан 3.
Под радним временом, у смислу ове Одлуке подразумева се време у коме објекти
могу обављати своју делатност.
Распоред радног времена мора бити истакнут на улазу или на другом видном месту
објекта у коме се обавља делатност односно послови из члана 1. ове Одлуке.
Члан 4.
Сваког дана могу радити од 00 – 24 часа и то:
- хотели и мотели, осим ресторанског дела ,
- бензинске пумпе, осим ресторанског дела,
- продајни објекти за хлеб и пецива,
- продавнице прехрамбене робе,
- апотеке,
- такси службе и
- аутомеханичарске, аутоелектричарске и вулканизерске радње.
Остали објекти из члана 1. ове Одлуке као и ресторански делови хотела, мотела и
бензинских пумпи могу радити:
а) у периоду од 01. априла до 31. августа (летњи период) од 06,00 до 02,00 часа, а
петком и суботом и у дане државних и верских празника прописаних Законом од 06,00 до
03,00 час.
б) у периоду од 01. септембра до 31. марта (зимски период) од 06,00 до 01,00 часа,
а петком и суботом и у дане државних и верских празника прописаних Законом од 06,00
до 02,00 часа.
в) ноћни барови и дискотеке могу радити сваког дана од 07,00 до 04,00 часа.
Члан 5.
Објекти из члана 4 став 1. ове Одлуке
обавештавају Општинску управу Деспотовац.

који раде од 00 до 24 часа о томе,

18

Службени гласник – број 11

___

______ Деспотовац, 02.12. 2014. године

Члан 6.
Угоститељски, трговински и занатски објекти могу у оквиру прописаног радног
времена радити и краће, али не краће од 8 часа.
Ноћни барови и дискотеке могу радити и краће од 8 часова.
Предузећа, односно власници и оснивачи објеката сами одређују којег дана у
недељи објекат неће бити отворен.
Члан 7.
У дане Нове године, Српске нове године и дане вашара,
могу радити и дуже и то:
- у Деспотовцу 21. и 22. јула и 31. октобра;
- у Ресавици 6. августа (Дан рудара) и 9. августа;
- у Великом Поповићу 28. јуна и 28. августа и
- у Медвеђи 02. августа.

угоститељски објекти

Угоститељски објекти могу радити и дуже у дане када месне заједнице или
Општина Деспотовац организују културне или спортске манифестације.
Члан 8.
За контролу спровођења ове Одлуке надлежни су МУП, Комунална инспекција и
тржишна инспекција.
Члан 9.
За непридржавање радног времена утврђеног овом Одлуком, могу се изрећи
новчане казне и то:
1. Правном лицу од 50.000,00 - 1.000.000,00 динара
2. Одговорном лицу у правном лицу и физичком лицу од 5.000,00 - 75.000,00
динара,
3. Предузетнику од 10.000,00 - 250.000,00 динара.
Члан 10.
Наплаћене казне чине приход буџета Општине Деспотовац и уплаћују се на жиро
рачун број 840-743351843-13.
Члан 11.
За понављање прекршаја и казни из члана 9 из ове Одлуке надлежном органу за
прекршаје подноси се захтев за изрицање мере забране обављања делатности у складу са
Законом о прекршајима.
Члан 12.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о радном времену број 1314/2010-01 од 16.06. 2010. године ('' Службени гласник општине Деспотовац'' број
4/2010) са свим изменама и допунама.
Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања а објавиће се у
''Службеном гласнику општине Деспотовац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 13-352/2014-01 од 01.12.2014. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Ненад Јовановић,с.р.
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На основу члана 32. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник
Републике Србије'', број 62/2006 и 41/2009), члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“ број 129/07) и чланa 13. Статута општине
Деспотовац (Службени гласник Општине Деспотовац“ бр.4/08), Скупштина општине
Деспотовац, на седници одржаној 01.12. 2014. године, донела је

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПРОГРАМА ЗА УРЕЂЕЊЕ – КОМАСАЦИЈЕ ЗЕМЉИШТА
ЗА ДЕЛОВЕ КАТАСТАРСКИХ ОПШТИНА ВИТАНЦЕ, МИЛИВА, ПЛАЖАНЕ,
ГРАБОВИЦА, ВЕЛИКИ ПОПОВИЋ, МЕДВЕЂА И ЈАСЕНОВО У ОПШТИНИ
ДЕСПОТОВАЦ
Члан 1.
Приступа се изради Програма уређења – комасације земљишта за делове
катастарских општина Витанце, Милива, Плажане, Грабовица, Велики Поповић, Медвеђа
и Јасеново у општини Деспотовац (у даљем тексту: Програм).
Члан 2.
Циљ израде Програма уређења – комасације земљишта је укрупњавање и
обликовање катастарских парцела, изградње мреже пољских путева, уређење водотока и
др. како би се заштитом и уређењем омогућило рационално коришћење пољопривредног
земљишта.
Члан 3.
Граница Програма обухвата делове катастарских општина Витанце, Милива,
Плажане, Грабовица, Велики Поповић, Медвеђа и Јасеново у општини Деспотовац, који
гравитирају на реку Ресаву и пут Деспотовац – Свилајнац у површини око 2.000 хектара а
тачне границе комасације утврдиће се самим Програмом.
Члан 4.
Програм уређења пољопривредног земљишта комасацијом садржи: границе
комасационог подручја, циљеве уређења земљишта комасацијом, врсте и обим
комасационих радова и друго.
Члан 5.
Рок за израду Програма је 70 дана од дана закључења уговора, односно од дана
преузимања геодетске документације.
Члан 6.
Средства за израду Програма обезбеђују се у Буџету општине Деспотовац а за
реализацију израде закључиће се посебан уговор у коме ће се дефинисати обавезе између
Општине Деспотовац, субјекта који врши израду Програма.
Члан 7.
Пројектни задатак за израду програма донеће председник Општине на предлог
надлежних служби Општинске управе Деспотовац.

20

Службени гласник – број 11

___

______ Деспотовац, 02.12. 2014. године

Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања а објавиће се у
''Службеном гласнику Општине Деспотовац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 461-13/2014-01 од 01.12.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Ненад Јовановић, с.р.

На основу члана 20. и 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',
број 129/07), члана 2. и 9. Закона о комуналним делатностима (''Службени гласник
Републике Србије'', број 88/2011) и члана 8. и 13. Статута општине Деспотовац
(''Службени гласник Општине Деспотовац'', број 4/08), Скупштина општине Деспотовац,
на седници одржаној 01.12. 2014. године, донела је

ОДЛУКУ
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О ПОВЕРАВАЊУ ПОСЛОВА
САКУПЉАЊА И ОДЛАГАЊА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА

1. Престаје да важи Одлука о поверавању послова сакупљања и одлагања
комуналног отпада, број 352-35/2012-01 од 25.10. 2012. године, објављена у ''Службеном
гласнику Општине Деспотовац'', број 16/2012).
2. Обавезује се ПД А.С.А. ''Врбак'' д.о.о. Лапово да уклони судове за комунални
отпад – контејнере са територије општине Деспотовац, у року од седам дана од дана
ступања на снагу ове Одлуке. Уколико ПД А.С.А. ''Врбак'' д.о.о. Лапово не изврши ову
обавезу у датом року, овлашћује се КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац, да уклони судове за
комунални отпад овог Предузећа о трошку ПД А.С.А. ''Врбак'' д.о.о. Лапово.
3. Ова Одлука објавиће се у ''Службеном гласнику Општине Деспотовац'', а
примењиваће се од 15.12. 2014. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 352-21/2014-01 од 01.12.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Ненад Јовановић,с.р.
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На основу члана 2. и 9. Закона о комуналним делатностима (''Службени гласник
Републике Србије'', број 88/2011), члана 20. и 32. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', број 129/07), и члана 8. и 13. Статута општине Деспотовац
(''Службени гласник Општине Деспотовац'', број 4/08), Скупштина општине Деспотовац,
на седници одржаној 01.12. 2014. године, донела је

ОДЛУКУ
О ПОВЕРАВАЊУ ПОСЛОВА САКУПЉАЊА, ИЗНОШЕЊА И ОДЛАГАЊА
КОМУНАЛНОГ ОТПАДА
1. Општина Деспотовац поверава Комунално стамбеном предузећу ''Стан'' ЈП
Деспотовац сакупљање и изношење кућног и комуналног отпада који се категорише као
сличан кућном отпаду, а који се сакупља од физичких и правних лица, привредних и
индустријских субјеката и других институција на територији општине Деспотовац, почев
од 15.12. 2014. године.
2. Одлагање кућног и комуналног отпада који се категорише као сличан
комуналном отпаду поверава се, односно поверено је А.С.А. ЕКО д.о.о. Београд, а
међусобна права и обавезе регулисани су Уговором о одлагању неопасног отпада, број
352-5/08-02, закључен 13.06. 2008. године.
3. Ова Одлука објавиће се у ''Службеном гласнику општине Деспотовац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 352-20/2014-01 од 01.12.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Ненад Јовановић,с.р.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број
129/07) и члана 13. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине
Деспотовац'' број 4/2008), Скупштина општине Деспотовац на седници одржаној 01.12.
2014. године, донела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ОСНОВНОГ ДОКУМЕНТА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ПРОЈЕКТА
ПРИОРИТЕТА У ОБЛАСТИ СНАБДЕВАЊА ВОДОМ И КОМУНАЛНИХ
ОТПАДНИХ ВОДА У ПОМОРАВСКОМ ОКРУГУ

I
УСВАЈА СЕ Основни документ за имплементацију Пројекта приоритета у области
снабдевања водом и комуналних отпадних вода у Поморавском округу.
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II
Изворни текст Основног документа број P2013_01.005 од 05.06. 2014. године
представља саставни део ове Одлуке.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се у ''Службеном гласнику
Општине Деспотовац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 325-24/2014-01 од 01.12.2014. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Ненад Јовановић,с.р.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије'', број 129/07), члана 13. Статута Општине Деспотовац (''Службени гласник
Општине Деспотовац'', број 4/2008), Скупштина општине Деспотовац, на седници
одржаној 01.12. 2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Годишњи план рада Предшколске установе ''Рада
Миљковић'' Деспотовац, за радну 2014/2015. годину, број 813 од 08.09. 2013. године а који
је усвојио Управни одбор Установе, 08.09. 2013. године.
2. Решење доставити: Предшколској установи ''Рада Миљковић'' Деспотовац и
архиви Скупштине општине Деспотовац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-81/2014-01 од 01.12.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Ненад Јовановић,с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије'', број 129/07), члана 13. Статута Општине Деспотовац (''Службени гласник
Општине Деспотовац'', број 4/2008), Скупштина општине Деспотовац, на седници
одржаној 01.12.2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм о измени и допуни Програма пословања
са финансијским планом ЈП Дирекција за изградњу општине Деспотовац за 2014. годину,
број 03-170/14. од 12.11. 2014. године, који је усвојио Надзорни одбор Одлуком број 03170-1/14 од 12.11. 2014. године.
2. Решење доставити: ЈП Дирекција за изградњу општине Деспотовац, Служби
Буџета Општинске управе Деспотовац и архиви Скупштине општине Деспотовац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-106/2014-01 од 01.12.2014. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Ненад Јовановић,с.р.
На основу члана 32.став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'', број 129/07), члана 42. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник
РС'', број 119/2012) и члана 13. став 1. тачка 9. Статута Општине Деспотовац (''Службени
гласник општине Деспотовац'', број 4/2008), Скупштина општине Деспотовац, на седници
одржаној 01.12. 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА ЈП ''РЕСАВСКА ПЕЋИНА''
ДЕСПОТОВАЦ
1. РАЗРЕШАВА СЕ Милица Петровић, мастер економиста из Поповњака, в.д.
директор Јавног предузећа за заштиту природе и развој туризма и угоститељство
''Ресавска пећина'' Деспотовац,
2. Решење објавити у ''Службеном гласнику Општине Деспотовац''.
3. Решење доставити: Именованој, ЈП ''Ресавска пећина'' Деспотовац и архиви
органа општине.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-108/2014-01 од 01.12.2014. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Ненад Јовановић,с.р.

24

Службени гласник – број 11

___

______ Деспотовац, 02.12. 2014. године

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број
129/07), члана 21, 25, 31, 32 и 33. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'',
број 119/2012), члана 13. Статута Општине Деспотовац (''Службени гласник општине
Деспотовац'', број 4/2008), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 01.12.
2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈП ''РЕСАВСКА ПЕЋИНА'' ДЕСПОТОВАЦ
1. ИМЕНУЈЕ СЕ Милица Петровић, мастер економиста из Поповњака, за
директора Јавног предузећа за заштиту природе и развој туризма и угоститељство
''Ресавска пећина'' Деспотовац, на период од четири године.
2.Именована је дужна да ступи на рад у року од осам дана од дана објављивања
Решења у ''Службеном гласнику Републике Србије''.
3. Решење објавити у ''Службеном гласнику Републике Србије'', ''Службеном
гласнику Општине Деспотовац'' и на интернет страници Општине Деспотовац.
4. Решење доставити: Именованој, ЈП ''Ресавска пећина'' Деспотовац и архиви
органа Општине.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 112-117/2014-01 од 01.12. 2014. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Ненад Јовановић,с.р.
На основу члана 17. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник Републике
Србије'', број 119/2012), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС''
број 129/07) и члана 13. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине
Деспотовац'', број 4/2008), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 01.12.
2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I Разрешава се Стеван Џелатовић, дужности председника
Надзорног одбора
Комунално стамбеног предузећа ''Стан'' ЈП Деспотовац, због подношења писане оставке.
II Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Деспотовац''.
III Решење доставити: Стевану Џелатовићу, КСП ''Стан'' Деспотовац и архиви
Скупштине општине Деспотовац.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-83/2014-01 од 01.12.2014. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Ненад Јовановић ,с.р.
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На основу члана 12. став 3. и члана 13. Закона о јавним предузећима (''Службени
гласник Републике Србије'', број 119/2012), члана 32. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'' број 129/07) и члана 13. Статута општине Деспотовац
(''Службени гласник општине Деспотовац'', број 4/2008), Скупштина општине Деспотовац,
на седници одржаној 01.12. 2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ
I Именује се Славољуб Милетић, дипл.инг. електротехнике из Витанца, за
председника Надзорног одбора Комунално стамбеног предузећа ''Стан'' ЈП Деспотовац.
II Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Деспотовац''.
III Решење доставити: Именованом, КСП ''Стан'' Деспотовац и архиви Скупштине
општине Деспотовац.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-133/2014-01 од 01.12.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Ненад Јовановић ,с.р.

На основу члана 17. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник Републике
Србије'', број 119/2012), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС''
број 129/07) и члана 13. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине
Деспотовац'', број 4/2008), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 01.12.
2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I Разрешава се Драгица Стојановић, дужности члана Надзорног одбора Комунално
стамбеног предузећа ''Стан'' ЈП Деспотовац, због подношења писане оставке.
II Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Деспотовац''.
III Решење доставити: Драгици Стојановић, КСП ''Стан'' Деспотовац и архиви
Скупштине општине Деспотовац.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-110/2014-01 од 01.12.2014. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Ненад Јовановић ,с.р.
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На основу члана 12. став 3. и члана 13. Закона о јавним предузећима (''Службени
гласник Републике Србије'', број 119/2012), члана 32. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'' број 129/07) и члана 13. Статута општине Деспотовац
(''Службени гласник општине Деспотовац'', број 4/2008), Скупштина општине Деспотовац,
на седници одржаној 01.12. 2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ
I
Именује се Богојевић Драган из Војника, инг. грађевинарства, за члана
Надзорног одбора Комунално стамбеног предузећа ''Стан'' ЈП Деспотовац, из реда
запослених.
II Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Деспотовац''.
III Решење доставити: Именованом, КСП ''Стан'' Деспотовац и архиви Скупштине
општине Деспотовац.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-118/2014-01 од 01.12.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Ненад Јовановић ,с.р.

На основу члана 17. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник Републике
Србије'', број 119/2012), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС''
број 129/07) и члана 13. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине
Деспотовац'', број 4/2008), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 01.12.
2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ
I Разрешава се Јанковић Војкан, дипл.економиста, дужности члана Надзорног
одбора ЈП ''Топлик-Деспотовац'' Деспотовац, због подношења оставке.
II Решење објавити у ''Службеном гласнику Општине Деспотовац''.
III Решење доставити: Јанковић Војкану, ЈП ''Топлик-Деспотовац'' Деспотовац и
архиви Скупштине општине Деспотовац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-82/2014-01 од 01.12.2014.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Ненад Јовановић ,с.р.
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На основу члана 12. став 3. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник
Републике Србије'', број 119/2012), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'' број 129/07) и члана 13. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник
општине Деспотовац'', број 4/2008), Скупштина општине Деспотовац, на седници
одржаној 01.12. 2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ
I Именује се Дамјан Крстовић, дипл.правник из Деспотовца, за члана Надзорног
одбора ЈП ''Топлик-Деспотовац'' Деспотовац.
II Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Деспотовац''.
III Решење доставити: Именованом, ЈП ''Топлик-Деспотовац'' Деспотовац и архиви
Скупштине општине Деспотовац.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-132/2014-01 од 01.12.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Ненад Јовановић ,с.р.

На основу члана 6. ст. 5. до 7. и члана 7а Закона о порезима на имовину
(„Службени гласник РС“, бр. 26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009,
101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-УС и 47/2013), и члана 33.Статута општине Деспотовац
(''Службени гласник општине Деспотовац'' бр.4/08), Општинско веће општине Деспотовац на
седници одржаној 01.12. 2014. године, донело је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ
НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2015. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих
непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији општине
Деспотовац.
Члан 2.
На територији општине Деспотовац одређене су четири зонe за утврђивање пореза
на имовину, у зависности од комуналне опремљености и опремљености јавним објектима,
саобраћајној повезаности са централним деловима општине Деспотовац, односно са
радним зонама и другим садржајима у насељу, и то: прва, друга, трећа и четврта, с тим да
је прва утврђена као најопремљенија зона.
Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину
за 2015. годину на територији општине Деспотовац износе:
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Групе непокретности
1. Грађевинско земљиште
2. Станови
3. Куће за становање
4. Пословне зграде и други (надземни
и подземни) грађевински објекти који
служе
за обављање делатности
5. Гараже и гаражна места
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прва
5.500,00
55.000,00
55.000,00
79.920,00

Назив зоне
друга
трећа
4.400,00
3.300,00
44.000,00 33.0000,00
44.000,00 33.0000,00
67.800,00 38.400,00

28.000,00 22.400,00

16.800,00

четврта
2.200,00
22.000,00
22.000,00
36.120,00

11.200,00

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Деспотовац'', а примењиваће се од 01. јануара 2015. године.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 43-84/14-02 од 01.12.2014. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Ненадовић Дејан, дипл.социолог,с.р.
ЗАПИСНИК
О РАДУ ОПШТИНСКЕ КОМИСИЈЕ
НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ВИТАНЦЕ ОДРЖАНИХ 30.11.2014. ГОДИНЕ

Седница Комисије почела је у 12,00 часова, 02. 12. 2014. године у згради
Општинске управе Општине Деспотовац у Малој сали.
Седници Општинске комисије присуствују:
1. Грујић Горан, председник Комисије
2. Аврамовић Никола, члан
3. Милојковић Драгиша, члан
4. Милић Радмила, члан
5. Стефановић Душан, члан
Секретар комисије Богосављевић Властимир.
Комисија је утврдила да је:
- од укупно 1 бирачког одбора у Месној заједници Витанце примила изборни
материјал од 1 бирачког одбора.
Комисија је утврдила да није било битних повреда одредаба Одлуке о месним
заједницама и није поништила гласање на овом бирачком месту.
На основу изборног материјала примљеног од бирачког одбора утврђено је:
 да је за изборе предато укупно гласачких листића 808,
 да је остало неупотребљено гласачких листића 513,
 да према изводу из бирачког списка има уписаних бирача 808,
 да је према изводу из бирачког списка на изборе изашло бирача 295,
 да је број гласачких листића који се налазе у гласачкој кутији 295,
 да је било неважећих гласачких листића 7,
 да је било важећих гласачких листића 288,
 да су кандидати добили следећи број гласова:
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Андрејевић Станиша
Богдановић Раденко
Бранковић Предраг
Вулић Саша
Илић Дарко
Јовановић Живорад
Јовановић Славиша
Марјановић Горан
Милетић Бора
Милорадовић Марко
Милошевић Бранко-Ђерга
Милутиновић Горан
Нешић Саша
Огњановић Горица
Огњановић Томислав
Петровић Драган
Рајић Славиша
Стаматовић Дејан
Стојадиновић Зоран
Стојадиновић Раде-Сентић

144
143
126
104
95
82
118
90
120
67
161
64
85
87
89
90
89
79
112
154

На основу утврђених резултата Општинска комисија у складу са чланом 29.
Одлуке о месним заједницама и Статута Месне заједнице, расподељује мандате и то
следећим кандидатима:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Андрејевић Станиша
Богдановић Раденко
Бранковић Предраг
Вулић Саша
Јовановић Славиша
Милетић Бора
Милошевић Бранко-Ђерга
Стојадиновић Зоран
Стојадиновић Раде-Сентић

Чланови Општинске комисије НИСУ ИМАЛИ примедбе на утврђивање резултата
избора.
Резултате избора саопштити јавности и објавити
заједнице и ''Службеном гласнику општине Деспотовац''.

на огласној табли Месне

Комисија је 02.12. 2014. године у 13,15 часова завршила рад.
Број: 013-15-31/2014-01.
Секретар Општинске комисије,
Властимир Богосављевић, дипл.прав.,с.р.
1.
2.
3.
4.

Председник Општинске комисије,
Горан Грујић, дипл.прав.,с.р.

Чланови Комисије:
Аврамовић Никола, члан,с.р.
Милојковић Драгиша, члан,с.р.
Милић Радмила, члан,с.р.
Стефановић Душан, члан,с.р.
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САДРЖАЈ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Одлука о престанку функције председника СО-е
Одлука о престанкцу функције заменика председника СО-е
Одлука о избору председника СО-е
Одлука о избору заменика председника СО-е
Одлука о престанку функције члану Општинског већа Општине
Одлука о избору члана Општинског већа Општине Деспотовац
Извештај о извршењу Одлуке о Буџету општине Деспотовац за период
јануар-септембар 2014. године
8. Закључак о усвајању Извештаја о извршењу Одлуке о буџету Општине
Деспотовац за период јануар – септембар 2014. године
9. Одлука о правобранилаштву Општине Деспотовац
10. Одлука о измени Одлуке о пружању новчане помоћи породици са
децом
11. Одлука о приступању изради Стратегије одрживог развоја Општине
Деспотовац
12. Одлука о радном времену
13. Одлука о приступању изради Програма за уређење – комасације
земљишта за делове катастарских општина Витанце, Милива, Плажане,
Грабовица, Велики Поповић, Медвеђа и Јасеново у Општини Деспотовац
14. Одлука о стављању ван снаге Одлуке о поверавању послова сакупљања и
одлагања комуналног отпада
15. Одлука о поверавању послова сакупљања, изношења и одлагања
комуналног отпада
16. Одлука о усвајању основног документа за имплементацију Пројекта
приоритета у области снабдевања водом и комуналних отпадних вода у
Поморавском округу
17. Решење о давању сагласности на Годишњи план рада П.У. ''Рада
Миљковић'' Деспотовац за радну 2014/2015. годину
18. Решење о давању сагласности на Програм о измени и допуни Програма
пословања са финансијским планом ЈП Дирекција за изградњу општине
Деспотовац за 2014. годину
19. Решење о разрешењу в.д. директора ЈП ''Ресавска пећина'' Деспотовац
20. Решење о именовању директора ЈП ''Ресавска пећина'' Деспотовац
21. Решење о разрешењу председника Надзорног одбора КСП ''Стан'' ЈП
22. Решење о именовању председника Надзорног одбора КСП ''Стан'' ЈП
23. Решење о разрешењу члана Надзорног одбора КСП ''Стан'' ЈП
24. Решење о именовању члана Надзорног одбора КСП ''Стан'' ЈП
25. Решење о разрешењу члана Надзорно одбора ЈП ''Топлик Деспотовац''
26. Решење о именовању члана Надзорног одбора ЈП ''Топлик Деспотовац''
27. Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих
непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину
28. Записник о раду Општинске комисије на утврђивању резултата избора за
чланове Савета Месне заједнице Витанце одржаних 30.11. 2014. године
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Оснивач:
Скупштина општине Деспотовац

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