2016.
ГОДИНА XI

БРОЈ 11

Цена овог броја је 200,00 динара.

ДЕСПОТОВАЦ 29.09.2016. године
Годишња претплата је 1.500,00 динара

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, 63/13,108/13,142/14 и 103/15), сачињава се
ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУН 2016. ГОДИНЕ
1. Остварени текући приходи и примања, као и извршени текући расходи и издаци за
период јануар – јун 2016. 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

280.032.528
279.711.229
321.299

2. Структура и врста прихода и примања и расхода и издатака је следећа:
1.
2.
3.
4.

5.

Укупно остварени текући приходи и примања од продаје
нефин. Имовине износе
Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку
нефинансијске имовине износе
Вишак прихода (р.бр.1- р. Бр.2) утврђен је у износу од
Кориговање вишка прихода:
А) Увећан за укључивање:
- нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих
година који је наменски коришћен за покриће расхода и
издатака текуће године, у износу од
- износа приватизационих примања, који се користи 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
В) Кориговани вишак прихода – суфицит износи
Буџетски суфицит, као разлика између укупног износа
текућих прихода, примања и пренетих средстава и укупног
износа текућих расхода и издатака утврђен је у износу од
и даје стање на жиро рачуну буџета са стањем на дан 30.06.
2016. године.

276.973.776
267.016.849
9.956.927

2.376.812
681.940

12.694.380
321.299

321.299
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3. Укупно планирани и остварени приходи, примања и пренета неутрошена средства
из ранијих година за период јануар – јун 2016. године према економској класификацији
износе у динарима:
Екон.
Врста прихода
Клас.
321
700
711
713
714
716
733
741
742
743
745
772

920
921

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
Трансфери
од
других
нивоа власти
Приходи од имовине
Приходи од продаје добара
и услуга
Новчане казне и одузета
имовинска корист
Мешовити и неодређени
приходи
Меморандумске ставке за
рефунд. Расхода
Укупни приходи (Кл.7)
Примања од
продаје
финансијске имовине
Примања
од
продаје
домаћ. акц.и ост.кап. у
корист Општине
Укупни приходи и
примања и
прен.неут.средства

Планирано
буџетом и
ребалансом

Остварење за
јануар – јун

%
Остварења

2.376.812

230.500.000

86.056.278

37,33

94.000.000
28.600.000
18.000.000

29.008.696
10.062.403
5.336.704

30,86
35,18
29,65

286.570.880

133.893.747

46,72

48.505.747

4.008.982

8,26

17.100.000

5.317.307

31,10

4.500.000

1.766.179

39,25

10.000.000

1.266.029

12,66

257.451
737.776.627

276.973.776

37,54

681.940

737.776.627

280.032.528

37,96

4. Укупно планирани и извршени расходи и издаци за период јануар-јун 2016. године
према економској класификацији износе у динарима:
Екон.
Врста расхода
Клас.
41
Расходи за запослене
411 Плате и додаци запослених
Социј. допринос на терет
412
послодаваца
413 Накнаде у натури
414 Социјал. давања запосл.
415 Накнаде за запослене
Награде бонуси и остали
416
расходи
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 11

Планирано
буџетом и
ребалансом
167.177.508
125.676.190

Извршење за
јануар-јун

%
Извршења

82.575.785
60.995.012

49,39
48,53

22.495.438

10.921.612

48,55

285.000
7.183.880
7.616.000

141.521
4.760.057
3.980.031

49,66
66,26
52,26

3.921.000

1.777.552

45,33
2
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42
421
422
423
424
425
426
44
441
444
45
451
46
463
464
465
47
472
48
481
482
483
484
485
49
499
51
511
512
515
54
541
61
611
62
621

Коришћење услуга и роба
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализовaне услуге
Текуће поправке и одржав.
Материјал
Отплата домаће камате
Отплате камата
Негативне курсне разлике
Текуће субвенције
Субвенц. јавним нефинан.
организацијама
Донације и трансфери
Донације и трансф. осталим
нивоима власти
Тек.дотац.здрав.установама
Остале тек.дот.и трансфери
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 елемнт.
Непогода
Накнаде штете за повр.или
штету од др.орг.
Средства резерве
Средства резерве
Основна средства
Зграде и грађев. објекти
Машине и опрема
Остала основна средства
Природна имовина
Земљиште
Отплата главнице
Отплата главнице домаћим
кредиторима
Набавка домаће
финансијске имовине
Набавка домаће
финансијске имовине
Укупни расходи и издаци:
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232.136.864
38.705.540
2.181.000
41.144.734
71.487.000
55.347.636
23.270.954
7.300.000
7.000.000
300.000
17.000.000

79.267.469
10.531.812
351.933
19.329.220
31.145.898
11.210.726
6.697.880
2.035.778
1.906.938
128.840
5.738.628

34,15
27,21
16,14
46,98
43,57
20,26
28,78
27,89
27,24
42,95
33,76

17.000.000

5.738.628

33,76

127.306.639

56.225.435

44,17

93.112.000

37.425.290

40,19

20.000.000
14.194.639

12.424.775
6.375.370

62,12
44,91

22.850.000

8.466.652

37,05

22.850.000

8.466.652

37,05

36.316.642

14.987.081

41,27

20.373.000

7.377.766

36,21

2.630.000

77.567

2,95

10.212.642

6.654.855

65,16

876.893

28,29

17.720.021
16.055.228
1.502.093
162.700

20,04
20,42
16,11
32,54

12.694.380

48,82

12.694.380

48,82

279.711.229

37,91

1.000
3.100.000
10.858.000
10.858.000
88.430.974
78.605.974
9.325.000
500.000
2.300.000
2.300.000
26.000.000
26.000.000
100.000
100.000
737.776.627
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5. Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Деспотовац за период јануар –
јун 2016. године садржи:
1. Табелу плана и остварења прихода, примања и пренетих неутрошених средстава
за период 01.01. 2016. до 30.06. 2016. године.
2. Табелу плана и извршења расхода и издатака за период 01.01. 2016. до
30.06.2016. 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-јун 2016. 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-јун 2016. године остварени су у
износу од 277.655.716,17 динара или 37,63% од планираних.
Због оваквог остварења прихода од планираних, расходи и издаци из буџета су се
сагласно члану 21. Одлуке о буџету општине за 2016. годину према буџетским
корисницима извршавали према приоритету и потребама, сразмерно оствареним
примањима буџета.
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.
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ИЗВЕШТАЈ
О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И ЗАДУЖИВАЊУ НА ДОМАЋЕМ И СТРАНОМ
ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТАЛА И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА ЗА
ПЕРИОД ЈАНУАР – ЈУН 2016. ГОДИНЕ
Општина Деспотовац у периоду јануар – јун 2016. 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 у износу од
30.000.000 динара или 385.464,39 евра отплаћиван кредит, и у наведеном периоду је
отплаћен кредит у износу од 3.623.647,16 динара, или 29.477,53 евра.
Од 11.11.2009. године почетак отплате кредита па са стањем на дан 30.06.2016.
године кредит је отплаћен у укупном износу од 33.887.593,09 динара или 299.537,80 евра.
Неотплаћени износ кредита са стањем на дан 30.06.2016. године износи
85.918,37евра, што по средњем курсу на наведени дан од 123,3115 динара, износи
10.594.723,08 динара.
Камата је у извештајном периоду плаћена у износу од 280.518,06 динара.
2. Банци Интеси, је по уговору о кредиту од 29.09.2008. године у износу од
59.983.006,89 динара или 783.096,60 евра отплаћиван кредит и у наведеном периоду је
отплаћен кредит у износу од 4.855.914,54 динара, или 39.543,60 евра.
Од 29.10.2010. године, почетак отплате кредита па са стањем на дан 30.06.2016.
године кредит је отплаћен у укупном износу од 42.394.170,44 динара, или 370.365,66 евра.
Неотплаћени износ кредита са стањем на дан 30.06.2016. године износи 412.725,01
евра, што по средњем курсу на наведени дан од 123,3115 динара, износи 50.893.740,07
динара.
Камата је у извештајном периоду плаћена у износу од 640.768,62 динара.
3. Банци Интеси, је по уговору о кредиту од 14.06.2011. године у износу од
30.000.000 динара или 296.747,38 евра отплаћиван кредит и у наведеном извештајном
периоду кредит је отплаћен у износу од 2.281.288,90 динара или 18.546,72 евра, а укупно је
отплаћен у износу од 13.209.831,55 динара или 111.280,32 евра.
Неотплаћени износ кредита са стањем на дан 30.06.2016. године износи 185.467,06
евра, што по средњем курсу на наведени дан од 123,3115 динара износи 22.870.221,37
динара.
Камата је у извештајном периоду плаћена у износу од 526.573,77 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 потпуности.
- 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.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 11
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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 потпуности.
- 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 1.558.525,38
динара, а камата у износу од 47.472,48 динара, а укупно отплаћен кредит износи
20.713.575,24 динара.
Неотплаћени износ кредита на дан 30.06.2016. године износи 581.807,57 динара.

ИЗВЕШТАЈ
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ЈУН 2016.ГОД.
У Одлуци о Буџету општине Деспотовац, за 2016.год. за сталну буџетску резерву
планирана су средства на апропријацији економске класификације 499 - средства резерве.
У члану 11. став 2. Одлуке средства сталне буџетске резерве опредељена су у износу
од 3.598.000,00 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 срества у износу од 100.000,00 динара.
Наведена средства су пренета на раздео 1-Скупштина општине, програм 15-локална
самоуправа, пројекат П-1-Заштита од елементарних непогода, функција 320-Услуге
противпожарне и ванредне заштите, позиција 20, економска класификација 424Специјализоване услуге.
За период јануар-јун 2016.год. искоришћена су средства сталне буџетске резерве у износу
од 100.000,00 динара, а неискоришћена средства износе 3.498.000,00 динара.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 11

6

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 11

Деспотовац 29.09.2016. године

ИЗВЕШТАЈ
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЦЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУН 2016.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 2016. годину, била су планирана средства
резерве у износу од 17.993.000 динара, на апропријацији економске класификације - 499.
Према члану 11. став 2. Одлуке, средства текуће буџетске резерве опредељена су у
износу од 14.395.000 динара.
На основу решења надлежног извршног органа (председника општине) из текуће
буџетске резерве коришћена су средства у износу од 7.035.000 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 Буцету за 2016.годину и то:
Раздео 1-Скупштина општине, програм 15-Локална самоуправа, програмска активност 0001
- функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 110 - Извршни и
законодавни органи, позиција 11, економска класификација, 481 - Дотације невладиним
организацијама у износу од 453.000,00 динара; позиција 13, економска класификација 483 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела у износу од 2.000.000,00 динара.
Програмска активност 0006 - информисање, функција 830 - услуге емитовања и штампања,
позиција 19, економска класификација 423 - Услуге по уговору у износу од 1.828.000,00
динара;
Програмска активност 0001 – стратешко, просторно и урбанистичко планирање, функција
132 - Опште услуге планирања и статистике позиција 33, економска класификација 511 Пројектно планирање у извосу од 100.000,00 динара.
Укупно повећање за раздео 1 - Скупштина општине износи 4.381.000,00 динара
Раздео 3 - Општинска управа, Програм 9 - Основно образовање Буџетски корисник
Основно образовање, програмска активност 0001 функционисање основних школа,
функција 912 - Основно образовање, позиција 67, економска класификација 4631 - текући
трансфери осталим нивоима власти у износу од 398.000,00 динара.
Раздео 3 - Општинска управа, програм 10 - Средње образовање Буџетски корисник
Техничка школа, програмска активност 0001 - функционисање средњих школа, функција
920 - Средње образовање, позиција 69, економска класификација 4631 - текући трансфери
осталим нивоима власти у износу од 296.000,00 динара.
Раздео 3 - Општинска управа, глава 3.01 - Култура, Буџетски корисник Центар за културу,
Програм 13 - развој културе, Програмска активност 0001 - функционисање локалних
установа култура, функција 820 - Услуге културе, позиција 103, економска класификација
425 - Текуће поправке и одржавање у износу од 206.000,00 динара.
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Раздео 3 - Општинска управа, глава 3.02 - Предшколско образовање, Буџетски КОРИСНИК
ПУ “Рада Миљковић“, Програм 8 - Предшколско образовање, програмска активност 0001 функционисање предшколских установа функција 911 - Предшколско образовање, позиција
115, економска класификација 414 - Социјална давања запосленима у износу од 894.000,00
динара.
Раздео 3 - Општинска управа, глава 3.03 - Јавна предузећа, дирекција, Буџетски КОРИСНИК
ЈП Дирекција за изградњу општине, Програм 1 - локални развој и просторно планирање,
програмска активност 0002 - уређивање грађевинског земљишта, функција 620 - развој
заједнице, позиција 142, економска класификација 483 - Новчане казне и пенали по решењу
судова и судских тела у износу од 400.000,00 динара.
Раздео 3 - Општинска управа, глава 3.06 - Туристичко спортска организација програм 14 развој спорта и омладине, програмска активност 0001 - подршка локалним спортским
организацијама удружењима и савезима, функција 810 - Услуге рекреације и спорта,
позиција 207, еклономска класификација 481- Дотације спортским организацијама у износу
од 120.000,00 динара; Програмска активност 0002 - подршка предшк.школск. и
рекреат.спорту и масов.физичкој култури, функција 810 - Услуге рекреације и спорта,
позиција 211, економска класификација 414-Социјална давања запосленима у износу од
170.000,00 динара; позиција 213, економска класификација 416 – Награде запосленима и
остали посебни расходи у износу од 100.000,00 динара; позиција 223 економска
класификација, 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела у износу од
70.000,00 динара.
Укупно повећање за главу 3.06 - Туристичко - спортска организација износи 460.000.00
динара.
За период јануар - јун 2016.год. Укупно су искоришћена средства текуће буџетске резерве у
износу од 7.035.000,00 динара, а неискоришћена средства износе 7.360.000,00 динара.

На основу члана 13 Статута општине Деспотовац („Службени гласник општине
Деспотовац“ бр.04/08 и 7/15), на седници одржаној 27.09.2016. године, Скупштина општине
доноси
ЗАКЉУЧАК
ПРИХВАТА СЕ Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Деспотовац, за
период јануар-јун 2016. године, број 400-359/2016-07 од 14.07.2016. године.
Извештај из претходног става објавити у ''Службеном гласнику општине
Деспотовац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 400-360/2016-01 од 27.09.2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Златко Марјановић с.р.
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На основу члана 35 став 7. Закона о планарању и изградњи („Службени гласник
Републике Србије“, број 72/2009, 81/2009 – измена, 64/2010 – одлука УС, 24/2011,
121/2012, 42/2013,50/2013, 54/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014) и члана 13. Статута
општине Деспотовац ("Службени гласник општине Деспотовац“, број 4/2008 и 7/2015),
Скупштина општине Деспотовац на седници одржаној дана 27.09.2016 године, донела је:
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ УЛИЦЕ ВУЛЕТА ПОПОВИЋАУ
ДЕСПОТОВЦУ
План детаљне регулације улице Вулета Поповића у Деспотовцу (у даљем
тексту: План), састоји се из:
 Текстуалног дела: правила уређења и правила грађења,
 Графичког дела,
 Документационог дела;
Правила уређења, правила грађења и графички део су делови Плана који се објављују, док
се документациони део не објављује, али се ставља на јавни увид.
I/ УВОД
1. ПОВОД И ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА
Изради Плана приступа се на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације улице
Вулета Поповића у Деспотовцу (Бpoj: 35-26/2013-01) од 29.11. 2013),
Основни циљеви израде плана су:
 Формирање нове регулације саобраћајнице Вулета Поповића у границама
захвата Плана,
 Дефинисање капацитета и стандарда стамбене изградње у оквиру захвата Плана,
 Дефинисање најрентабилнијег типа изграње у складу са могућношћу простора,
 Дефинисање решења паркирања.
2. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ
Правни основ
Правни основ за израду Плана је:
 Закон о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број
72/2009, 81/2009 – измена, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013,50/2013,
54/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014) и Одлука о изради Плана детаљне регулације
улице Вулета Поповића у Деспотовцу (Бpoj: 35-26/2013-01) од 29.11. 2013),
 Правилник о садржини, начину и поступку израде планских докумената(„Службени
гласник Републике Србије“, број 31/10, 69/10 и 16/11),
 Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу
(„Службени гласник Републике Србије“, број 50/2011).
Плански основ
Плански основ за израду Плана:
-Генерални урбанистички план Деспотовац 2005 („Службени гласник општине
Деспотовац“, број 2/1989,22/90 и 47/2003).
-Просторни План општине Деспотовац („Службени гласник општине Деспотовац“,
број 3/2009).
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 11
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Према Одлуци о изради Плана детаљне регулације улице Вулета Поповића број 3526/2013-1 од 29.11.2013. године, члан 7. Одлуке, за План детаљне регулације
улице Вулета Поповића надлежни орган донео је решење о неприступању израде
Стратешке процене утицаја на животну средину.
3. ОБУХВАТ ПЛАНА
Граница и површина обухвата плана
Граница плана обухвата целе катастарске парцеле број 2347, 2349, 2350/1, 2350/2,
2351 и део 2327 улице Вулета Поповића од улице Савеза бораца па до улице Деспота
Стефана Лазаревића.
Све катастарске парцеле припадају катастарској општини Деспотовац.
Планом се разрађује подручје од 3529,901m2 = 0,35299ha.
Граница обухвата Плана чини простор омеђен катастарским парцелама: од севера
идући ка југу граница иде источном међом катастарских парцела: 2299, 2300, 2304,
2326, 2325 и 2324 до укрштаја са улицом Савез бораца па по ширини регулације до
угла са друге стране до к.п. 2353. Граница даље иде на север по западним међним
линијама к.п. 2353 и 2352. Катастарске парцеле: 2351, 2347, 2350/2, 2350/1 и 2349
улазе у захват плана целим својим површинама, а са истока се граниче суседним
парцелама: 2352, 2354, 2342/3, 2348, 2330, 2329 и 2328 чијом западном међном линијом
граница плана иде до раскрснице са улицом Деспота Стефана Лазаревића.
Граница је приказана на свим графичким приказима, а у случају неподударности описа и
графике, меродавна је ситуација са графичког приказа (лист бр.2. Катастарскотопографска подлога са границом обухвата Плана).
Целокупна површина у обухвату плана је грађевинско земљиште.
Подручје Плана подељено је на површине јавне и остале намене.
Површина јавне намене је део улица Вулета Поповића у дужини и ширини из захвата
плана.
Површинае остале намене чине целе катастарске парцеле: 2351, 2347, 2349, 2350/1,
2350/2.
4. ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПРОСТОРА И НАЧИН КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА
У захвату Плана је констатовано следеће стање:
Простор у захвату Плана чине катастарске парцеле: 2347, 2349, 2350/1, 2350/2, 2351 и део
2327 улице Вулета Поповића од улице Савеза бораца па до улице Деспота Стефана
Лазаревића. Све катастарске парцеле припадају катастарској општини Деспотовац.
Простор плана се налази у оквиру градског језгра -изграђени део града- који због свог
положаја захтева реконструкцију јавних површина, али и површина које припадају осталом
земљишту.
5. УСЛОВИ ИЗ ПЛАНОВА ВИШЕГ РЕДА
Генерални урбанистички план Деспотовац 2005 („Службени гласник општине Деспотовац“,
број 2/1989, 22/90 и 47/2003):
Ц.3. ОСНОВНА КОНЦЕПЦИЈА СТАНОВАЊА И ПАРАМЕТРИ СТАМБЕНЕ ИЗГРАДЊЕ
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 11
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ПОДРУЧЈЕ I - садржи постојеће градско ткиво Деспотовца са постојећим зонама
становања, рада, централних садржаја, инфраструктуре и нове површине на којима се
планира развој градске територије према потребама за плански период. Ово подручје
представља грађевинско земљиште Деспотовца које ће бити изграђено, односно приведено
одређеној намени у планском периоду.
Приликом израде Детаљних урбанистицких планова посебну пажњу треба обратити на
рационално коришћење земљишта у циљу очувања и унапређења вредности природне и
створене средине кроз правилан однос изграђених и слободних површина, адекватно
дефинисање уређења простора и доследно спровођење потребних мера заштите животне
средине.
Зоне колективног становања са пословним простором у приземљу планиране су у зони
центра делимично на слободним неизграђеним просторима и у зонама реконструкције
центра.
У стамбеним зонама Деспотоваца обезбеђене су потребне површине за стамбену изградњу
за 7000 становника и око 10% резервисаног земљишта за развој после 2005.године.
Максимална спратност за колективну градњу је:
П+4, односно П+4+Пк ( приземље и четири спрата и поткровље).
11. Грађевинска парцела мора да има приступ на градску саобраћајницу и површину и
облик који омогућавају изградњу, уређење и коришћење простора , а у складу са
одговарајућим урбанистичким планом.
а) Да величина парцеле буде у зависности од типа објекта:
самостални објекат...............................мин.3,5ара
двојни стамбени објекат...................... мин.5,0ара
објекти у низу........................................мин 2,0ара
Стационарни саобраћај: Паркинг простор за путничка возила уз објекте колективног
становања препоручује се примена норматива 0,9-1,0 паркинг места по стану. Пешачки
саобраћај: Пешачење, као далеко најзаступљенији вид кретања у Деспотовцу, мора добити
одговарајуци третман кроз мрежу тротоара и пешачких стаза адекватне ширине, безбености
и атрактивности. Уз све изграђене савремене коловозе потребно је изградити или
реконструисати тротоаре по динамици и редоследу који произилазе из захтева
безбедности и оптерећења пешачким токовима.
6. ПОДЛОГЕ КОРИШЋЕНЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
За потребе израде Плана коришћенa је подлога:
 Катастарско-топографска подлога, размера 1 : 500, оверен код службе за катастар
непокретности Деспотовац;
II/ ПЛАН
1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
1.1. ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА УРБАНИСТИЧКЕ ЗОНЕ
Површина Плана је 0,3530ha.
Укупна површина Плана је грађевинско подручје у оквиру кога су: јавно и остало
земљиште.
Јавне површине чине: саобраћајница са паркинг простором са десне стране саобраћајнице и
обострани тротоари.
Преостале површине чине остало земљиште.
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Површине јавне намене
Јавна површина је 0,1689ha (47,85%) и састоје се од: саобраћајнице са тротоарима и
паркингом за двадесет возила.
Површина остале намене
Површина остале намене обухвата простор Плана од 0,1841ha (52,15%).
Површина остале намене је:
А) Зона становања средњих густина са могућим пословањем у приземљу.
Правила грађења и уређења се спроводе према наведеним наменама у простору.
1.2. УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИНФРАСТРУКТУРНЕ ОБЈЕКТЕ И МРЕЖЕ
1.2.1. Јавне саобраћајне површине
Постојеће стање
Део улице Вулета Поповића у Деспотовцу на површини захвата плана је у стању неопходне
реконструкције.
Планско решење
Планирани део саобраћајнице је пројектован као градска саобраћајница ширине 6,00м са
једностраним паркингом ширине 2,50 м. Тротоари су двострани са променљивим
ширинама. (прилог Лист бр.4/ Саобраћај, регулација и нивелација са аналитичкогеодетским елементима).
Регулација мирујућег саобраћаја
Паркирање се предвиђа са десне стране улице Вулета Поповића. Планирано је двадесет
паркинг места дуж коловоза. Дато у прилогу: бр.4 Саобраћај, регулација и нивелација са
аналитичко-геодетским елементима).
1.2.2. Електроенергетска мрежа
У границама захвата План детаљне регулације улице Вулета Поповића у Деспотовцу се не
планира нова трафостаница нити вод кабловске мреже 10kv. Изградња нове ТС (типа у
згради) вршила би се код изградње новог вишепородичног објекта са вршном снагом преко
135kW. За објекте са вршном снагом до 135kW било би довољно техничко решење
изградње подземног кабловског вода 1 kv са прикључком на ТС 10/0,4 kv „Хански поток“, а
према условима ЕД-погон Ћуприја.
1.2.3. Телекомуникациона мрежа
У границама захвата План детаљне регулације улице Вулета Поповића постоји изграђена
телекомуникациона инфраструктура. Сви нови прикључци се одређују за сваку локацију
посебно према новим условима јавног предузећа.
1.2.4. Водоводна мрежа
У границама захвата План детаљне регулације улице Вулета Поповића постоји изграђена
водоводна инфраструктура. Прикључење нових објеката вршити према условима
надлежног јавног предузећа.
1.2.5. Канализациона мрежа
У границама захвата План детаљне регулације улице Вулета Поповића постоји изграђена
канализациона мрежа. Прикључење нових објеката вршити према условима надлежног
јавног предузећа.
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1.2.6. Систем прикупљања и евакуације отпадака
За прикупљање отпада у обухвату Плана користити: контејнере (надземне и подземне),
канте, корпе и сл.
Простор за одлагање отпада се поставља ван јавних површина, са директним
приступом са јавне површине. Уколико се планирају отворени платои, судове поставити на
ограђеним бетонираним или асвалтираним платоима визуелно скриваним зеленилом или на
други начин, са падом max 2,0%, без степеника ради могућег гурања.
За депоновање отпадака неорганског састава, нпр. папира, картонске амбалаже, PET
амбалаже и сл, ради вршења рециклаже, препорука је набавка судова од 5m 3 и поставити их
у складу са напред наведеним нормативима. Њихово пражњење се врши према склопљеном
уговору са овлашћеном службом за одвоз.
Све просторе за депоновање отпада максимално удаљити од јавних површина мах 25 m,
а минимално 5 m. Потребно је обезбедити директан и несметан приступ специјалних возила
површини за смеће. Истовремено је важно да контејнери буду визуелно одвојени и
скривени како не би нарушавали амбијент.
Не планирати изградњу просторије за смеће – смећара.
Одлагање отпада у подземним контејнерима је могуће по истим условима – на осталом
земљишту са планираним капацитетима подземних складишта према потребама и
одабраном произвођачу.
Сакупљање, пражњење и одвоз отпада врши се организовано, без задржавања отпада
према склопљеном уговору са овлашћеном службом за одвоз.
1.2.7. Уређење слободних површина
У складу са општом концепцијом организације уређења и коришћења простора у комплексу
који се Планом разрађује, подизање нових зелених површина се не планира. У оквиру
Плана код реализације изградње појединих парцела предвидети површине за зеленило мин.:
10% од укупне површине парцеле.
1.2.8. Посебни услови којима се површине и објекти јавне намене чине прнступачним
особама са инвалидитетом, у складу са стандардима прнступачности
Омогућити неометано и континуално кретање лица са посебним потребама у складу са
Правилником о условима за планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним
кретањем хендикепираних и инвалидних лица ("Службени гласник Републике Србије", бр.
18/97).
У складу са стандардима приступачности осигурати услове за несметано кретање и приступ
особама за инвалидитетом на следећн начин:
 на свим прелазима висинску разлику између тротоара и коловоза неутралисати
обарањем ивичњака;
 минималне ширине рампи за приступ објектима морају бити 90 cm, а нагиб од 1:20
(5%) до 1:1 (8%),
 избегавати различите нивое пешачких простора, а када је промена неизбежна,
савладавати je и рампом поред степеништа.
1.3. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ, УСЛОВИ И ПРОПИСИ КОЈЕ ЈЕ ПОТРЕБНО
ИСПУНИТИ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ИЗГРАДЊУ
Осим општих принципа и параметара Законом, Правилником и Планом дефинисаних
приликом спровођења кроз ''Информацију о локацији" и "Локацијских услова", одређују се
следећи додатни критеријуми:
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 У случајевима када су у потпуности примењена правила и параметри утврђени
Планом могуће је извршити корекцију облика парцеле или формирати нову уколико не
постоји сукоб интереса заинтересованих корисника путем Пројекта парцелације или
препарцелације.
 Нови изграђени објекти морају својим изгледом, габаритом, спратношћу,
материјалима и положајем према регулационој и грађевинској линији имати позитивне
амбијенталне и архитектонске карактеристике савремене архитектуре.
1.4. ОПШТИ УСЛОВИ О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОД РАЗЛИЧИТИХ
ВИДОВА ЗАГАЂЕЊА
Према Одлуци о изради Плана детаљне регулације „Улице Вулета Поповића“ бр. 3526/2013-1 од 29.11.2013. године, члан 7. Одлуке, за План детаљне регулације „Улице Вулета
Поповића“ надлежни орган донео је решење о неприступању израде Стратешке процене
утицаја на животну средину.
У оквиру граница Плана не планирају се садржаји који негативно утичу на квалитет воде,
ваздуха и тла, као и на стварање прекомерне буке. При изградњи објеката обавезна је
примена свих прописа, смерница и стручних искустава за заштиту људи, земљишта, вода и
материјалних добара.
1.5. ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ И
ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА
У оквиру граница Плана не планирају се садржаји који негативно утичу на квалитет
воде, ваздуха и тла, као и на стварање прекомерне буке.
При изградњи објеката обавезна је примена свих прописа, смерница и стручних искустава
за заштиту људи и материјалних добара.
1.5.1. Заштита од елементарних непогода
У случају природних несрећа, техничких катастрофа и евентуалног ратног разарања,
људи и материјална добра склањају се у склоништа и друге заштитне објекте, у складу са
Правилником о техничким нормативима за изградњу склоништа ("Сл. лист СФРЈ", бр.
55/83).
У поступку спровођења Плана, приликом издавања грађевинске дозволе обавезна је
примена свих прописа, смерница и стручних искуства као и Уредбе о организовању и
функционисању цивилне заштите ("Службени гласник РС", бр. 21/92).
Објекти морају бити реализовани у складу са Правилником о техничким нормативима
за електричне инсталације ниског напона ("Службени лист СФРЈ", бр. 53/88, 54/88 и 28/95)
и Правилником за заштиту објеката од атмосферског пражњења ("Службени лист СРЈ", бр.
11/96).
Заштита становништва и материјалних добара од ратних разарања обезбеђује се према
Закону о одбрани ("Сл. гласник РС", бр. 116/07 и 88/09) и Уредби о организовању и
функционисању цивилне заштите ("Сл. гласник РС", бр. 21/92).
На предметном подручју забрањена је употреба техника и технологија које могу
угрозити окружење. На површинама јавне намене обавезна је употреба атестираних
инфраструктурних објеката и мрежа, а њихова уградња мора бити извршена од стручних и
овлашћених лица.
1.5.2. Заштита од земљотреса
Подручје Плана, спада у зону VIII степена MCS. Ha поменутом подручју није било
катастрофалних потреса, али се не искључује могућност јачих удара.
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Основну меру заштите од земљотреса представља примена принципа асеизмичког
пројектовања објеката, односно примена сигурносних стандарда и техничких прописа о
градњи на сеизмичким подручјима.
Ради заштите од потреса, објекти морају бити реализовани и категорисани према
Правилнику о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким
подручјима ("Службенн лист СФРЈ", бр.31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90).
1.5.3. Заштита од пожара
Објекти морају бити реализовани према одговарајућим техничким противпожарним
прописима, стандардима и нормативима у складу с Правилником о техничким нормативима
за хидрантску мрежу за гашење пожара (''Службени лист СФРЈ'' бр. 30/91), Правилником о
техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна
возила у близини објекта повећаног ризика од пожара (“Службени лист СРЈ”, бр.8/95),
Законом о заштити од пожара (“Службени гласник РС”, бр. 111/09) и другим прописима
који уређују ову област.
1.5.4. Заштита од поплава
Подручје Плана није у непосредној близини површинске воде.
За заштиту од поплава потребно је правилно и по прописима планирати и изводити
инфраструктуру (водовод, канализацију и остало) да оне не би биле узрочник појаве
подземне воде.
1.6. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ
Сви новопланирани објекти морају да задовољавају све прописе везане за енергетску
ефикасност објеката. (Правилник о енергетској ефикасности зграда и Правилник о
условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда
(„Службени гласник РС“, бр. 61/2011)). Правилником о енергетској ефикасности зграда
ближе се прописују енергетска својства и начин израчунавања топлотних својстава објеката
високоградње, као и енергетски захтеви за нове и постојеће објекте. У оквиру правилника
дати су параметри за постизање енергетске ефикасности планираних објеката. Стимулисати
коришћење локалних извора енергије и обновљивих - алтернативних извора енергије као и
максимално поштовање еколошких стандарда.
2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
2.1. Општа правила парцелације, регулације и изградње
Положај парцеле је утврђен регулационом линијом у односу на јавне површине и
разделним границама парцеле према суседима. Грађевинска парцела мора имати директан
приступ на јавну површину.
Дозвољено је формирање грађевинских парцела спајањем или дељењем катастарских
парцела и делова катастарских парцела у складу са Правилником и дефинише се пројектом
парцелације/ препарцелације.
За постојеће објекте чији су параметри (индекс заузетости парцеле, спратност, итд)
мањи од Планом датих вредности, могућа је доградња, надградња и друга врста
проширења, до испуњења Планом датих параметара, према правилима грађења.
Забрањена је изградња објеката који угрожавају и негативно утичу на квалитет животне
средине.
2.2. Облик и величина парцела
Грађевинска парцела треба да има облик правоугаоника или трапеза, односно, облик
који омогућава изградњу објекта у складу са правилима уређења и правилима грађења. Све
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грађевинске парцеле морају имати обезбеђен колски приступ на улицу Вулета Поповића,
директно или преко прилаза.
Код постојећих парцела чија је површина до 5% мања од минималне дозвољене
површине, а чије проширење није могуће из разлога постојеће изграђености у простору,
дозвољава се изградња објеката на тим парцелама, према условима грађења за одређену
намену.
Нове грађевинске парцеле формирају се применом правила парцелације,
препарцелације и исправке граница суседних парцела, у складу са Законом (члан 65).
Ширина грађевинских парцела дефинисана је регулационом линијом и постојећим
међним линијама. За објекте у низу минимална ширина парцеле је 6,00м. За објекте (први и
задњи) у прекинутом низу ширина парцеле је 8,00 м.
Минимална ширина парцеле за слободностојеће вишепородичне стамбене објекте је 15
м уз поштовање прописаних одстојања од суседа. За мање ширине парцела могуће је
градити објекте у континуалном или прекинутом низу поштујући прописана одстојања од
суседа.
2.3. Општи услови за изградњу објеката
Урбанистички параметри су дефинисани на нивоу целина и односе се на све објекте у
граници планског документа.
Сви услови изградње појединачних парцела дати планом, у случају спајања парцела,
остају као изведена величина из свих услова сваке од спојених парцела.
Максималне висине дефинисане правилима грађења, односе се на висину слемена код
косих кровова, односно висину венца код равних и кровова са нагибом кровних равни
мањим од 10%.
За објекте који у приземљу имају нестамбену намену (пословање и делатности) кота
приземља може бити максимално 0,20 m виша од коте тротоара (висина до 1,20 m савладава
се унутар објекта). Кота пода приземља стамбеног објекта може бити највише 1,20 m виша
од коте терена.
Објекат се поставља на парцели тако да остварује одговарајућу везу са приступним
саобраћајницама и омогућује функционалан саобраћај унутар грађевинске парцеле, са
приступом простору за паркирање.
Простор за паркирање у оквиру грађевинске парцеле одређује се на основу норматива
за паркирање: једно паркинг место = један стан и 70 м2 пословног простора = једно паркинг
место. Ова паркинг места се могу користити само у функцији објекта за који су намењени, а
у оквиру исте грађевинске парцеле.
2.4. Облик и величина парцела
Грађевинска парцела треба да има облик правоугаоника или трапеза, односно, облик који
омогућава изградњу објекта у складу са правилима уређења и правилима грађења.
Положај објекта на парцели
Положај објекта одређен је грађевинском линијом према јавној површини како је приказано
на графичком приказу бр. 4 Саобраћај, регулација и нивелација.
2.5. Ограђивање грађевинских парцела
Појединачне грађевинске парцеле за колективно становање се не ограђују. Уколико постоји
нека оправдана потреба могу се ограђивати живом зеленом оградом, или транспарентном
оградом висине до 1,4m, или пуном оградом до висине од 0,90м (рачунајући од коте
тротоара).
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2.6. Становање средњих густина са пословањем у градском подручју
Услови грађења
Пожељна је изградња објеката у низу.
Максимална спратност објеката је до П+4.
Могућа је изградња подрумске етаже уколико гомеханичка испитивања то дозвољавају.
Пословни простор у приземљу, а спратови стамбени.
Пословни простор може бити: комерцијалне услуге, занатске услуге, трговина, сервисне
услуге, здравство, образовање, дечије установе, култура, забава, рекреација.
Забрањено је планирати: производна занимања, складишта, радионице, перионице возила.
Уколико је постојећи објекат на међи, за нови објекат нису потребне сагласности суседа.
За непрекинути низ улаз у задњи део парцеле је преко пасажа ширине мин. 4,0 м.
Минимална висина пасажа код вишеспратних објеката је минимално 4,5 м висина, а која
омогућава пролаз противпожарног возила.
У случају изградње објеката у непрекинутом низу спратности до П+4, објекти се
постављају до граница суседних (бочних) парцела, осим првог и последњег објекта
непрекинутог низа који су од граница суседних (бочних) парцела које не додирују удаљени
минимално 2,5 m.
Минимална величина грађевинске парцеле износи 450 m2
Најмања ширина грађевинске парцеле је: 20,00m за слободностојећи објекат, 12,00m за
објекат у прекинутом низу и 10,00m за објекат у непрекинутом низу.
Максимална висина објекта до 18,0м.
Индекс изграђености: 1,6
Индекс заузетости: 50%
При изградњи објеката који се граде у непрекинутом низу, на новом објекту се оставља
светларник исте величине, који мора да се усклади са светларником суседног објекта.
За објекте који су међусобно удаљени мање од 5,0m не могу се на суседним странама
отварати наспрамни отвори за осветљење стамбених просторија. У таквим ситуацијама
могуће је на овим странама поставити отвире само помоћних просторија.
2.7. Услови изградње помоћних објеката
Не дозвољава се изградња помоћних објеката.
2.8. Мере енергетске ефикасности изградње
Сви новопланирани објекти морају да задовољавају прописе везане за енергетску
ефикасност објеката (Правилник о енергетској ефикасности зграда ("Службени гласник
РС", бр. 61/11). Овим правилником ближе се прописују енергетска својства и начин
израчунавања топлотних својстава објеката високоградње, као и енергетски захтеви за нове
и постојеће објекте.
Енергетска својства и начини израчунавања топлотних својстава утврђују се за
стамбене зграде са једним станом; стамбене зграде са два или више станова; управне и
пословне зграде; зграде намењене образовању и култури; зграде намењене здравству и
социјалној заштити; зграде намењене туризму и угоститељству; зграде намењене спорту и
рекреацији; зграде намењене трговини и услужним делатностима; зграде мешовите намене;
зграде за друге намене које користе енергију.
Енергетска ефикасност зграде је остварена ако су обезбеђени минимални услови
комфора садржани у Правилнику, а при томе потрошња енергије за грејање, хлађење,
припрему топле санитарне воде, вентилацију и осветљење, не прелази дозвољене
максималне вредности по m2 садржане у Правилнику.
При пројектовању термотехничких система потребно је предвидети елементе система
грејања, климатизације и вентилације са високим степеном корисности, у складу са
Правилником. Системе централног грејања потребно је пројектовати и изводити тако да
буде омогућена централна и локална регулација и мерење потрошње енергије за грејање.
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Мере енергетске ефикасности градње за планиране објекте
Приликом пројектовања објеката неопходно је обратити пажњу на оријентацију и
функционални концепт зграде у циљу коришћења природе и природних ресурса предметне
локације, пре свега енергије сунца, ветра и околног зеленила. Потребно је обратити пажњу
на топлотно зонирање зграде, односно груписати просторије у згради у складу са њиховим
температурним захтевима; зоне са вишим температурним захтевима пројектовати тако да
могу максимално да искористе природне потенцијале локације.
Приликом пројектовања предвидети облик зграде којим се може обезбедити што је
могуће енергетски ефикаснији однос површине и запремине омотача зграде у односу на
климатске факторе и намену зграде. Потребно је обезбедити максимално коришћење
природног осветљења, као и коришћење пасивних добитака топлотне енергије зими,
односно заштите од прегревања у току лета адекватним засенчењем. Предвидети систем
природне вентилације (вентилациони канали, прозори, врата, други грађевински отвори)
тако да губици топлоте у зимском периоду и топлотно оптерећење у летњем периоду буде
што мање.
У зависности од намене објекта, предвидети одговарајућу термичку масу за постизање
топлотног комфора у зимском и летњем периоду - повећати термичку инерцију објекта.
Потребно је применити висок квалитет топлотне изолације целокупног термичког омотача
(у складу са постојећим стандардима и прописима). Највеће допуштене вредности
коефицијената пролаза топлоте Umax [W/(m2×K)], елемената термичког омотача зграде,
односно елемената између две суседне термичке зоне, садржане су у Табели 3.4.1.3
Правилника.
Структуру и омотач објекта предвидети тако да се омогући максимално коришћење
пасивних и активних соларних система. У случају коришћења падавина, подземне и
отпадне воде за потребе заливања, спољне употребе, грејања и хлађења зграде, техничке
просторије (резервоар и пумпно постројење) које се користе, уколико су укопане не
урачунавају се у индекс заузетости парцеле.
2.10. УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА НА КОМУНАЛНУ И ОСТАЛУ ИНФРАСТРУКТУРУ
Прикључење инсталација инфраструктурних мрежа објеката вршиће се према условима
надлежних јавних предузећа.
III. ГРАФИЧКИ ДЕО ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
Лист бр. 1 Катастарско-топографска подлога са границом Плана................Р 1:500
Лист бр. 2 Режим коришћења земљишта......................................................... Р 1:500
Лист бр. 3 План намене површина ...................................................................Р 1: 500
Лист бр. 4 Саобраћај, регулација и нивелација................................................Р 1: 500
IV. ДОКУМЕНТАЦИОНИ ДЕО ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
-Одлука о изради План детаљне регулације улице Вулета Поповића у Деспотовцу (Бpoj: 3526/2013-01) од 29.11. 2013),
-Графички прилог „Извод из Генералног плана Деспотовца 2020.“
-Услови надлежних институција:
1. ЈП ЕПС-ПД „Електросрбија“ д.о.о.-Краљево погон Ћуприја: Податци о ЕЕО -број 4337/1
од 26.08.2014.године,
2. Услови – Дирекција Деспотовац, број: 02-209-1/14; датум:02.09.2014.г.
3. Телеком Србија Регија Крагујевац-Извршна јединица „Јагодина“: број 253394/2-2014 од
29.08.2014.године;
4. Услови –ЕМС- број III-18-04-163/1 од 28.08.2014.године;
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5. Еколошки услови - Агенција за заштиту животне средине број 1310/2014 од
14.08.2014.године.
6. Услови издати од стране „Железнице Србије“ Београд - број 13/14-1304 од
05.08.2014.године;
7. Услови издати од стране Министарства унутрашњих послова Сектора за ванредне
ситуације у Јагодини 07/15 број: 217-7709/14 од 25.07.2014. г;
-Извештај комисије за планове Општине Деспотовац о извршеној стручној контроли
Нацрта План детаљне регулације улице Вулета Поповића у Деспотовцу.
Примедбе пристигле у току јавног увида
Став обрађивача по примедбама на План;
Извештај комисије за планове Скупштине општине Општине Деспотовац о обављеном
јавном увиду Нацрта плана.
Oбразложење Плана.
V СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
Информација о локацији и Локацијски услови се издаје на основу Плана детаљне
регулације, и издаје је надлежни општински орган у складу са одредбама овог Плана
Грађевинску дозволу издаје надлежни општински орган на основу техничке
документације у складу са одредбама овог Плана.
На основу дефинисане границе грађевинског земљишта јавне намене, на целом
подручју Плана, могућа је парцелација и препарцелација грађевинског земљишта остале
намене на начин предвиђен Законом.
У фази пројектовања потребно је урадити геолошка истраживања, која ће дефинисати
дубину и начин фундирања објеката, као и заштиту суседних објеката и постојеће
инфраструктуре.
У току извођења радова и при коришћењу објекта, водити рачуна о техничким и
еколошким условима на суседним парцелама, као и о безбедности објеката изграђених на
њима (при ископу темеља, одводњавању површинске воде, изношењу шута, смећа и др).
VI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
План детаљне регулације је оверен потписом председника и печатом Скупштине
општине Деспотовац и урађен је у пет аналогних и четири дигитална примерка, од којих се
два примерка налазе у Одељењу за имовинско-правне послове урбанизам, грађевинарство и
заштиту животне средине општинске управе општине Деспотовац и по један примерак
Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Републичком геодетском
заводу и обрађивачу плана.
Права на непосредан увид у донети План имају правна и физичка лица, на начин и под
условима које ближе прописује министар надлежан за послове урбанизма.
План детаљне регулације ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
"Службеном гласнику општине Деспотовац".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 350-48-1/ 2016-01 од 27.09.2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Златко Марјановић с.р.
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На основу чланова 20 и 32 Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр.
129/07 и 83/2014 – други закон) и чланова 8 и 13 Статута општине Деспотовац („Службени
гласник општине Деспотовац“ бр. 4/08 и 7/15), Скупштина Општине Деспотовац, на
седници одржаној 27.09.2016. године, доноси
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ТУРИЗМА ОПШТИНЕ
ДЕСПОТОВАЦ
Члан 1.
Приступа се изради Стратегије развоја туризма Општине Деспотовац за период
2017-2022. године.
Члан 2.
Стратегија развоја туризма Општине Деспотовац за период 2017-2022. године ( у
даљем тексту: Стратегија) је плански документ који ће бити увезан и усаглашен са
Стратегијом одрживог развоја општине Десптовац и другим планским документима и који
ће дати прецизне индикаторе за детаљније планове.
Члан 3.
Стратегија развоја туризма општине Деспотовац (у даљем тексту: Стратегија), јесте
плански документ одрживог развоја туризма општине Деспотовац који даје смернице и
подстицаје за будући развој, израђен по методологији и координацији Регионалне Агенције
за економски развој Шумадије и Поморавља из Крагујевца.
Члан 4.
Циљеви израде Стратегије јесу реафирмација туризма као битне привредне и
културне делатности која ће допринети развоју општине Деспотовац и развој одрживог
туризма.
Члан 5.
Ради спровођења ове Одлуке образује се Радни тим који ће бити одговоран за израду
и инплементацију Стратегије.
Радни тим чине координатор радног тима и чланови.
Члан 6.
Чланови радног тима јесу представници локалне самоураве, јавних предузећа и
установа чији је оснивач општина Деспотовац, удружења грађана, невладиних организација
и Регионалне Агенције за економски развој Шумадије и Поморавља из Крагујевца.
Председник општине Деспотовац именује и разрешава координатора и чланове
Радног тима, посебним решењем.
Члан 7.
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.
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Члан 8.
Стручне и административне послове Радног тима за израду Стратегије обављаће
Одељење за привреду, јавне делатности, финансије и буџетске фондове општинске управе
општине Деспотовац општине Деспотовац у сарадњи са Регионалном Агенцијом за
економски развој Шумадије и Поморавља из Крагујевца.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Деспотовац“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број : 332-8/2016-01 од 27.09.2016. године,
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
др Златко Марјановић с.р.

На основу чланова 20 и 32 Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр.
129/07 и 83/2014 –други закон) и чланова 8 и 13 Статута општине Деспотовац („Службени
гласник општине Деспотовац“ бр. 4/08 и 7/15), Скупштина Општине Деспотовац, на
седници одржаној 27.09.2016. године, доноси

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕГИЈЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ
РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Члан 1.
Приступа се изради Стратегије
Деспотовац за период 2017-2022. године.

пољопривреде и руралног развоја

Општине

Члан 2.
Стратегија пољопривреде и руралног развоја Општине Деспотовац за период
2017-2022. године ( у даљем тексту: Стратегија) је плански документ који ће бити увезан и
усаглашен са Стратегијом одрживог развоја општине Деспoтовац и Стрaтегијом
пољопривреде и руралног развој Републике Србије за период 2014-2024. године и који ће
дати прецизне индикаторе за детаљније планове.
Члан 3.
Стратегија пољопривреде и руралног развоја општине Деспотовац (у даљем тексту:
Стратегија), јесте плански документ пољопривреде и руралног развоја општине који даје
смернице и подстицаје за будући развој, израђен по методологији и координацији процеса
од стране Регионалне Агенције за економски развој Шумадије и Поморавља из Крагујевца.
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Члан 4.
Циљеви израде Стратегије јесу анализа постојећих ресурса, дефинисање визије
пољопривреде и одрживог руралног развоја општине Деспотовац и развојних могућности
како би се повећала продуктивност и конкурентност заснована на природним ресурсима и
потребама тржишта.
Члан 5.
Ради спровођења ове Одлуке образује се Радни тим који ће бити одговоран за израду
и инплементацију Стратегије.
Радни тим чине координатор радног тима и чланови.
Члан 6.
Чланови радног тима јесу представници локалне самоураве, јавних предузећа и
установа чији је оснивач општина Деспотовац, удружења грађана, невладиних организација
и Регионалне Агенције за економски развој Шумадије и Поморавља из Крагујевца.
Председник општине Деспотовац именује и разрешава чланове Радног тима,
посебним решењем.
Члан 7.
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 8.
Стручне и административне послове Радног тима за израду Стратегије обављаће
Одељење за привреду, јавне делатности, финансије и буџетске фондове општинске управе
општине Деспотовац у сарадњи са Регионалном Агенцијом за економски развој Шумадије и
Поморавља из Крагујевца.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Деспотовац“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број : 320-104/2016-01 од 27.09.2016. године.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
др Златко Марјановић с.р.
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На основу чланова 20 и 32 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/07,83/2014), чланова 5 и 6 Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“,
број 15/2016), чланова 2. и 3. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“,
број 88/2011), као и чланова 8 и 13 Статута општине Деспотовац (Службени гласник
општине Деспотовац број 04/08 и 7/15), на седници Скупштине општине Деспотовац која
је одржана дана 27.09. 2016. године, донета је:
ОДЛУКА
О ПРОМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ КОМУНАЛНО СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„СТАН“ ЈП ДЕСПОТОВАЦ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Усклађивање оснивачког акта
Члан 1.
Овом Одлуком, у циљу усклађивања са одредбама Закона о јавним предузећима,
врше се промена Одлуке о оснивању – Одлуке о промени оснивачког акта Комунално
стамбеног предузећа ''СТАН'' из Деспотовца (''Службени гласник /општине Деспотовац'',
број 08/2013 које је уписано у регистар Агенције за привредне решењем број БД
108042/2013 од 08.10.2013. године, ( у даљем тексту: КСП ''Стан'' ЈП).
Циљ оснивања јавног предузећа
Члан 2.
Комунално стамбено предузеће ''СТАН'' ЈП је основано ради обезбеђивања трајног
обављања делатности снабдевање водом за пиће крајњих корисника, као и пружање услуга
пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода,управљање гробљима,
управљање јавним паркиралиштима, управљање пијацама, одржавање чистоће на
површинама јавне навмене,одржавање јавних зелених површина,димничарских услуга, као
и редовног задовољавања потреба корисника производа и услуга.
Предмет одлуке
Члан 3.
Овом Одлуком, у складу са Законом о јавним предузећима, регулисана су права и
обавезе оснивача и КСП ''СТАН''ЈП у обављању делатности од општег интереса из члана 2.
ове Одлуке, а нарочито:
- назив, седиште и матични број оснивача;
- пословно име и седиште КСП ''СТАН“ЈП;
- претежна делатност КСП ''СТАН“ЈП;
- права, обавезе и одговорности оснивача према Комунално стамбеном предузећу
''СТАН''ЈП и КСП ''СТАН'' ЈП према оснивачу;
- услови и начин утврђивања и распоређивања добити, односно начину покрића
губитака и сношењу ризика;
- условима и начину задуживања КСП ''СТАН'' ЈП;
- заступање КСП ''СТАН'' ЈП;
- износ основног капитала, као и опис, врста и вредност неновчаног улога;
- органи КСП ''СТАН''ЈП;
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- податак о уделима оснивача у основном капиталу израженог у процентима;
- имовина која се не може отуђити;
- располагање стварима у јавној својини која су пренета у својину КСП ''СТАН'' ЈП у
складу са законом;
- заштита животне средине и
- друга питања од значаја за несметано обављање делатности за коју је оснивано.
КСП ''СТА'' ЈП.
II ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ
Оснивач јавног предузећа
Члан 4.
Оснивач Комунално стамбено предузеће ''СТАН“ЈП је: Општина Деспотовац.
Општина Деспотовац, улица Милосава Здравковића Ресавца број 4 матични број:
07186177
Права оснивача остварује Скупштина општине Деспотовац.
Правни статус јавног предузећа
Члан 5.
Комунално стамбено предузеће ''СТАН''ЈП има статус правног лица, са правима,
обававезама и одговорностима утврђеним законом.
Комунално стамбено предузеће ''СТАН''ЈП у правном промету са трећим лицима има
сва овлашћења и иступа у своје име и за свој рачун.
Одговорност за обавезе јавног предузећа
Члан 6.
Комунално стамбено предузеће ''СТАН''ЈП за своје обавезе одговара целокупном
својом имовином.
Оснивач не одговара за обавезе Комунално стамбеног предузећа ''СТАН''ЈП, осим у
случајевима прописаним законом.
Оснивач је дужан да обезбеди да се делатност од општег интереса из члана 2. ове
Одлуке обавља у континуитету.
Заступање и представљање јавног предузећа
Члан 7.
Комунално стамбено предузеће ''СТАН''ЈП заступа и представља директор.
III

ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ
Пословно име јавног предузећа
Члан 8.

Комунално стамбено предузеће ''СТАН''ЈП послује под следећим пословним именом:
Комунално стамбено предузеће ''СТАН''ЈП Деспотовац.
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Скраћено пословно име је КСП „СТАН“ ЈП Деспотовац.
О промени пословног имена одлучује Надзорни одбор Комунално стамбеног
предузећа ''СТАН''ЈП, уз сагласност оснивача.
Седиште јавног предузећа
Члан 9.
Седиште Комунално стамбеног предузећа ''СТАН''ЈП је у Деспотовцу улица Павла
Ивића број 1.
О промени седишта Комунално стамбеног предузећа ''СТАН''ЈП '' одлучује Надзорни
одбор, уз сагласност оснивача.
Печат, штамбиљ и знак јавног предузећа
Члан 10.
Комунално стамбено предузеће ''СТАН''ЈП” поседује свој печат и штамбиљ са
исписаним текстом на српском језику и ћириличким писмом.
Печат је округлог облика и садржи пуно пословно име и седиште Комунално
стамбеног предузећа ''СТАН''ЈП
Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи пуно пословно име, седиште Комунално
стамбеног предузећа ''СТАН''ЈП и место за датум и број.
Комунално стамбено предузеће ''СТАН''ЈП има свој знак који садржи назив и
седиште предузећа а који је дефинисан Статутом.
Упис јавног предузећа у регистар
Члан 11.
Комунално стамбено предузеће ''СТАН'' ЈП се за обављање своје делатности од
општег интереса, утврђене овом одлуком, уписује у регистар у складу са законом којим се
уређује правни положај привредних друштава и поступак регистрације.
Унутрашња организација јавног предузећа
Члан 12.
Комунално стамбено предузеће ''СТАН''ЈП послује као јединствена радна целина.
Актом директора Комунално стамбеног предузећа ''СТАН''ЈП уређује се унутрашња
организација и систематизација послова.
IV

ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Претежна делатност
Члан 13.

Претежна делатност Комунално стамбеног предузећа ''СТАН''ЈП је:
- 36.00 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
Осим наведене претежне делатности, Комунално стамбено предузеће ''СТАН''ЈП ће
се бавити и другим делатностима, као што су:
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01.30. - Гајење садног материјала
(гајење украсних биљака, укључујући биљке с бусеном)
(делатност расадника, осим расадника са пошумљавањем)
35.22. - Дистрибуција гасовитих горива гасоводом
35.23. - Трговина гасовитим горивима преко гасоводне мреже
37.00. - Уклањање отпадних вода
38.11. - Скупљање отпада који није опасан
38.21. - Третман и одлагање отпада који није опасан
39.00. - Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања
отпадом
41.10. - Разрада грађевинских пројеката
41.20. - Изградња стамбених и нестамбених зграда
42.11. - Изградња путева и аутопутева
42.21. - Изградња цевовода
42.91. - Изградња хидротехничких објеката
43.11. - Рушење објеката
43.12. - Припрема градилишта
43.21. - Постављање електричних инсталација
43.22. - Поставњаље водоводних, канализационих, грејних и
климатизационих система
43.31. - Малтерисање
43.32. - Уградња столарије
43.33. - Постављање подних и зидних облога
43.34. - Бојење и застакљивање
43.39. - Остали завршни радови
43.91. - Кровни радови
43.99. - Остали непоменути специфични радови
46.22. - Трговина на велико цвећем, садницама и луковинама
46.71. - Трговина на велико чврстим, течним и гасовитим горивима
и сличним производима
(ћумур, угаљ, кокс, огревно дрво и нафта)
46.77. - Трговина на велико отпацима и остацима
(трговина на велико старим папиром)
46.90. - Неспецијализована трговина на велико
47.51. - Трговина на мало текстилом у специјализованим продавницама
47.70. - Трговина на мало осталом робом у специјализованим продавницама
47.76. - Трговина на мало цвећем, садницама, семењем ђубривима,
кућним љубимцима и храном за кућне љубимце у специјализованим
продавницама
49.31. - Градски и приградски копнени превоз путника
49.39. - Остали превоз путника у копненом саобраћају
49.41. - Друмски превоз терета
52.21. - Услужне делатности у копненом саобраћају
(пратеће активности у вези са коришћењем (наплата и одржавање)
путева, мостова, тунела, паркиралишта или гаража, паркиралишта
за бицикле и сл.)
56.30. - Услуге припремања и послуживања пића
(барови)
68.10. - Куповина и продаја властитих некретнина
(куповину и продају властитих некретнина
стамбених зграда и станова)
68.20. - Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање
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њима као што су:
(стамбене зграде и станови)
(организовање извођења грађевинских пројеката у сврхе властитог
пословања)
71.11. - Архитектонска делатност
(израда нацрта и планова пројеката)
71.12. - Инжењерске делатности и техничко саветовање
(пројектима за нискоградњу, хидроградњу и саобраћај)
81.10. - Услуге одржавања објеката
81.21. - Услуге редовног чишћења зграда
81.22. - Услуге осталог чишћења зграда и опреме
81.29. - Услуге осталог чишћења
81.30. - Услуге уређења и одржавања околине
93.21. - Делатност забавних и тематских паркова
96.03. - Погребне и сродне активности
96.09. - Остале непоменуте личне услужне делатности
Комунално стамбено предузеће ''СТАН''ЈП '' може без уписа у регистар да врши и
друге делатности које служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности
испуњава услове предвиђене законом.
Оснивач и Јавно предузеће могу поједина права и обавезе у обављању делатности из
става 2. овог члана уредити уговором у складу са законом.
О промени делатности КСП ''СТАН''ЈП , као и о обављању других делатности које
служе обављању претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у
складу са законом.
Услови за обављање делатности као делатности од општег интереса
Члан 14.
Комунално стамбено предузеће ''СТАН''ЈП може да отпочне обављање делатности
кад надлежни државни орган утврди да су испуњени услови за обављање те делатности у
погледу:
1) техничке опремљености;
2) кадровске оспособљености;
3) безбедности и здравља на раду;
4) заштите и унапређења животне средине и
5) других услова прописаних законом.
Оснивачка права и улагање капитала јавног предузећа
Члан 15.
Комунално стамбено предузеће ''СТАН''ЈП може, уз претходну сагласност оснивача,
основати друштво капитала за обављање делатности од општег интереса из члана 2. ове
Одлуке, као и друштво капитала за обављање делатности која није делатност од општег
интереса, у складу са Законом о привредним друштвима.
Комунално стамбено предузеће ''СТАН''ЈП може улагати капитал у већ основана
друштва капитала, уз претходну сагласност оснивача.
На одлуку Надзорног одбора из става 1. и 2. овог члана сагласност даје Скупштина
општине.
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ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Основни капитал
Члан 16.

Укупан уписан новчани основни каиптал КСП „СТАН“ ЈП Деспотовац износи 1.000
динара (словима:једнахиљада динара)
Укупан уписан и уплаћен новчани капитал КСП „СТАН“ ЈП Деспотовац износи
1.000 динара(словима:једнахиљада динара) и то је удео оснивача Општине Деспотовац и
чини 100% удела.
Укупан основни капитал КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац је удео оснивача општине
Деспотовац и чини 100% удела.
Имовина јавног предузећа
Члан 17.
Имовину КСП „СТАН'' ЈП Деспотовац чине право својине на покретним и
непокретним стварима, новчана средства и хартије од вредности и друга имовинска права,
која су пренета у својину КСП „СТАН'' ЈП Деспотовац у складу са законом, укључујући и
право коришћења на стварима у јавној својини.
Стварима у јавној својини које је Оснивач уложио у КСП „СТАН'' ЈП Деспотовац
преносом права коришћења, без преноса права својине, Јавно предузеће не може да
располаже, нити да их даље уступа на коришћење, без сагласности Оснивача.
Јавно предузеће управља и располаже својом имовином у складу са законом,
оснивачким актом и Статутом.
Члан 18.
Средства у јавној својини могу се улагати у капитал КСП „СТАН'' ЈП Деспотовац , у
складу са законом и актима Скупштине општине.
По основу улагања средстава из става 1. овог члана општина стиче уделе у КСП
„СТАН'' ЈП Деспотовац, као и права по основу тих удела.
Капитал у КСП „СТАН'' ЈП Деспотовац подељен на уделе уписује се у регистар.
Повећање и смањење оснивачког капитала
Члан 19.
О повећању или смањењу основног капитала КСП „СТАН'' ЈП Деспотовац одлучује
Скупштина општине Деспотовац као оснивач у складу са законом.
Средства јавног предузећа
Члан 20.
Комунално стамбено предузеће „СТАН'' ЈП Деспотовац, у обављању својих
делатности, стиче и прибавља средства из следећих извора:
– продајом производа и услуга;
– из кредита;
– из донација и поклона;
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– из буџета оснивача и буџета Републике Србије, буџета аутономне покрајине и
– из осталих извора, у складу са законом.
Расподела добити
Члан 21.
Комунално стамбено предузеће „СТАН'' ЈП Деспотовац је дужно да део остварене
добити уплати у буџет општине, по завршном рачуну за претходну годину.
Висина и рок за уплату добити из става 1. овог члана утврђује се у складу са законом
и Одлуком о буџету општине за наредну годину.
Одлуку о распореду добити доноси Надзорни одбор уз сагласност Скупштине
општине.
Члан 22.
Комунално стамбено предузеће „СТАН“ ЈП Деспотовац може се задуживати под
условима и на начин предвиђен законом и програмом пословања.
Одлуку о задужењу доноси Надзорни одбор уз сагласност Скупштине општине.
Начела за одређивање цене услуга
Члан 23.
Елементи за образовање цена производа и услуга КСП „СТАН'' ЈП Деспотовац
уређују се посебном одлуком, коју доноси Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у
складу са законом.
Висина накнаде за испоруку воде формира се у складу са начелима прописаним
законом којим је уређена комунална делатност, и то:
1) начелом „потрошач плаћа'';
2) начелом „загађивач плаћа'';
3) начелом довољности цене да покрије пословне расходе;
4) начелом усаглашености цена комуналних услуга са начелом приступачности и
5) начелом непостојања разлике у ценама између различитих категорија потрошача,
сем ако се разлика заснива на различитим трошковима обезбеђивања комуналне
услуге.
Цене производа и услуга предузећа
Члан 24.
Елементи за одређивање цена комуналних услуга су :
1) пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима;
2) расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре и
набавку опреме, према усвојеним програмима и плановима вршиоца комуналне делатности
на које је јединица локалне самоуправе дала сагласност;
3) добит вршиоца комуналне делатности.
Средства која су намењена за финансирање обнове и изградње објеката комуналне
инфраструктуре исказују се посебно и могу се употребити само за те намене.
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Усвајање захтева за измену цена
Члан 25.
Комунално стамбено предузеће „СТАН'' ЈП Деспотовац је обавезно да захтев за
измену цена производа и услуга укључи у свој годишњи програм пословања.
Када се значајније промене вредности елемената, који су укључени у методологију
за обрачунавање цена, КСП „СТАН'' ЈП Деспотовац може током пословне године да
поднесе оснивачу детаљно образложен захтев за одобрење измене цена комуналних услуга,
заједно са изменама годишњег програма пословања.
Измене годишњег програма пословања са предлогом за измену цена се достављају се
Скупштини општине.
Унапређење рада и развоја предузећа
Члан 26.
Унапређење рада и развоја КСП „СТАН'' ЈП Деспотовац заснива се на дугорочном
и средњорочном плану рада и развоја.
Плановима и програмом рада из става 1. ове Одлуке, утврђују се пословна политика
и развој, КСП „СТАН'' ЈП Деспотовац одређују се непосредни задаци и утврђују средства и
мере за њихово извршавање.
Планови и програми рада КСП „СТАН'' ЈП Деспотовац морају се заснивати на
законима којима се уређују одређени односи у делатностима којима се бави Јавно
предузеће , Стратегији управљања водом и Водопривредном основом Републике Србије.
Планови и програми
Члан 27.
Планови и програми КСП „СТАН'' ЈП Деспотовац су:
- годишњи програма пословања,
- средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа,
- дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа,
- финансијски планови и
- други планови и програми КСП „СТАН'' ЈП Деспотовац
(посебни програми за
коришћење субвенције, гаранције или других средстава).
Комунално стамбено предузеће „СТАН“ ЈП Деспотовац уместо годишњег може да
донесе трогодишњи програм пословања који се ревидира сваке календарске године и
доставља на начин и у року из става 3 овог члана.
Планови и програми из става 1. алинеја 1, 2, 3. и 4. овог члана, достављају се
Скупштини општине најкасније до 1. децембра текуће године за наредну годину.
Планови и програми се сматрају донетим када на њих сагласност да Скупштина
општине.
Члан 28.
Годишњи, односно трогодишњи програм пословања КСП „СТАН'' ЈП Деспотовац
садржи, нарочито:
1) планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама;
2) планиране набавке;
3) план инвестиција;
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4) планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка;
5) елементе за целовито сагледавање цена производа и услуга;
6) план зарада и запошљавања и
7) критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и
репрезентацију.
Измене и допуне годишњег, односно трогодишњег програма пословања могу се
вршити искључиво из стратешких и општих интереса или уколико се битно промене
околности у којима јавно предузеће послује.
Комунално стамбено предузеће „СТАН'' ЈП Деспотовац уколико користи или
намерава да користи средства из буџета (субвенције,гаранције или друга средства) дужно је
да за та средства предложи посебан програм који садржи намену и динамику коришћења
средстава.
Посебан програм се сматра донетим када на њега сагласност да Општинско веће.
Члан 29.
Ако Надзорни одбор КСП „СТАН'' ЈП Деспотовац до почетка календарске године не
донесе годишњи, односно трогодишњи програм пословања, до доношења тог програма
зараде запосленима се обрачунавају и исплаћују на начин и под условима утврђеним
годишњим, односно трогодишњим програмом пословања за претходну годину.
Члан 30.
Комунално стамбено предузеће „СТАН'' ЈП Деспотовац је дужно да Скупштини
општине доставља тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег
програма пословања.
Извештај из става 1. овог члана доставља се у року од 30 дана од дана истека
тромесечја.
VI

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА
Права оснивача
Члан 31.

По основу учешћа у основном капиталу КСП „СТАН'' ЈП Деспотовац општина, као
оснивач има следећа права:
- право управљања у КСП „СТАН'' ЈП Деспотовац на начин утврђен Статутом
Јавног предузећа;
- право на учешће у расподели добити Јавног предузећа;
- право да буду информисани о пословању Јавног предузећа;
- право да учествују у расподели ликвидационе или стечајне масе, након престанка
Јавног предузећа ликвидацијом или стечајем , а по измирењу обавеза и
- друга права у складу са законом.
Обезбеђење општег интереса
Члан 32.
Ради обезбеђења општег интереса у делатности за коју је КСП „СТАН'' ЈП
Деспотовац основано, Скупштина општине даје сагласност на:
- Статут КСП „СТАН'' ЈП Деспотовац;
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- давање гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за послове
који нису из оквира делатности од општег интереса;
- располагање средствима у јавној својини која су пренета у својину КСП „СТАН''
ЈП Деспотовац , веће вредности, која је у непосредној функији обављања делатности од
општег интереса,утвђених оснивачким актом,
- улагања капитала;
- статусне промене;
- акт о процени вредности капитала и исказивању тог капитала у акцијама, као и на
програм и одлуку о својинској трансформацији и
- акт о ценама производа и услуга,
- акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места и
- друге одлуке којима се уређује обављање делатности од општег интереса у складу
са законом и овом одлуком.
Члан 33.
Општинско веће даје сагласност на:
1. висину стимулативног дела зараде за рад директора и извршног директора јавног
предузећа и
2. претходну сагласност на повећање броја запослених.
Континуирано и квалитетно пружање услуга
Члан 34.
КСП „СТАН'' ЈП Деспотовац је дужно да делатност од општег интереса за коју је
основано обавља на начин којим се обезбеђује редовно, континуирано и квалитетно
пружање услуга крајњим корисницима.
Несметано функционисање постројења и опреме
Члан 35.
КСП „СТАН'' ЈП Деспотовац је дужно да предузима мере и активности за редовно
одржавање и несметано функционисање постројења и других објеката неопходних за
обављање своје делатности, у складу са законима и другим прописима којима се уређују
услови обављања делатности од општег интереса због које је основано.
Поремећај у пословању
Члан 36.
У случају поремећаја у пословању КСП „СТАН'' ЈП Деспотовац, Скупштина
општине предузеће мере којима ће обезбедити услове за несметан рад и пословање
предузећа у обављању делатности од општег интереса, у складу са законом, а нарочито :
- разрешење Надзорног одбора и директора;
-промену унутрашње организације КСП „СТАН“ ЈП Деспотовац;
- ограничење у погледу права располагања појединим срдствима у јавној својини и
- друге мере одређене законом којим се уређују услови и начин обављања
делатности од општег интереса и овом Одлуком.
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Члан 37.
У случају поремећаја у пословању услед више силе у КСП „СТАН“ ЈП Деспотовац
Општинско веће предузеће мере којима ће обезбедити услове за несметан рад и пословање
предузећа у обављању делатности од општег интереса, у складу са законом, а нарочито
промену унутрашње организације Јавног предузећа.
О предузетим мерама Општинско веће обавестиће Скупштину општине на првој
наредној седници.
VII

ПОСЛОВАЊЕ ПОД ТРЖИШНИМ УСЛОВИМА
Пословање под тржишним условима
Члан 38.

Комунално стамбено предузеће „СТАН“ ЈП Деспотовац послује по тржишним
условима, ради стицања добити, у складу са законом.
Пружање услуга корисницима са територије других општина
Члан 39.
У обављању своје претежне делатности, КСП „СТАН“ ЈП Деспотовац своје
производе и услуге може испоручивати, односно пружати и корисницима са територије
других општина и градова, под условом да се ни на који начин не угрожава редовно,
континуирано и квалитетно снабдевање крајњих корисника са територије општине
Деспотовац.
Испоруку производа и пружање услуга из става 1. овог члана КСП „СТАН“ ЈП
Деспотовац обавља уз сагласност Скупштине општине Деспотовац, у складу са посебно
закљученим уговорима.
VIII

ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Органи јавног предузећа
Члан 40.
Органи КСП „СТАН“ ЈП Деспотовац су надзорни одбор и директор.

1) Надзорни одбор
Састав Надзорног одбора
Члан 41.
Надзорни одбор КСП „СТАН“ ЈП Деспотовац има три члана, од којих је један
председник.
Председника и чланове надзорног одбора КСП „СТАН“ ЈП Деспотовац, од којих је
један члан из реда запослених, именује Скупштина општине, на период од четири године,
под условима, на начин и по поступку утврђеним законом, статутом општине и овом
Одлуком.
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Члан надзорног одбора из реда запослених предлаже се на начин и по постпку који је
утврђен Статутом КСП „СТАН“ ЈП Деспотовац
Члан 42.
Представник запослених у надзорном одбору мора испуњавати Законом прописане
услове и додатна два услова и то:
1) да није био ангажован у вршењу ревизије финансијских извештаја предузећа у
последњих пет година и
2) да није члан руководећих органа политичке странке.
Члан 43.
Надзорни одбор, директор и извршни директор,уколико је изабран од стране
директора,не могу предлагати представника запослених у надзорном одбору.
Престанак мандата чланова Надзорног одбора
Члан 44.
Мандат председнику и члановима Надзорног одбора престаје истеком периода на
који су именовани, оставком или разрешењем.
Председник и чланови Надзорног одбора разрешавају се пре истека периода на који
су именовани, уколико:
1) КСП „СТАН“ ЈП Деспотовац;не достави годишњи, односно трогодишњи програм
пословања у роковима прописаним законом;
2) Надзорни одбор пропусти да предузме неопходне мере пред надлежним органима
у случају постојања основане сумње да одговорно лице јавног предузећа делује на штету
јавног предузећа несавесним понашањем или на други начин;
3) се утврди да делује на штету КСП „СТАН“ ЈП Деспотовац несавесним понашањем
или на други начин;
4) у току трајања мандата буде осуђен на условну или безусловну казну затвора.
Председник и чланови Надзорног одбора којима је престао мандат, дужни су да
врше своје дужности до именовања новог надзорног одбора, односно именовања новог
председника или члана надзорног одбора, а најдуже шест месеци.
Надлежност Надзорног одбора
Члан 45.
Надзорни одбор:
1) доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран
је за њихово спровођење;
2) доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања Јавног предузећа,
усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја из тачке 1)
овог члана;
3)Доноси посебан програм коришћења средстава из буџета (субвенције,гаранције
или друга средства).
4) усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег програма
пословања;
5) усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих
активности;
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6) усваја финансијске извештаје;
7) доноси Статут Јавног предузећа и акт о унутрашњем уређењу;
8) надзире рад директора;
9) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске
извештаје и политику управљања ризицима;
10) доноси одлуку о расподели добити Јавног предузећа, односно начину покрића
губитка;
11) доноси инвестиционе програме и критеријуме за инвестициона улагања;
12) даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са овим
законом, статутом и одлуком оснивача;
13) доноси одлуку о давању или одузимању прокуре;
14) закључује уговор о раду са директором, у складу са законом којим се уређују
радни односи;
15) доноси одлуку о располагању (прибављање и отуђење) средствима у јавној
својини која су пренета у својину Јавног предузећа, велике вредности, која је у непосредној
функцији обављања делатности од општег интереса, утврђених оснивачким актом;
16) доноси одлуку о висини цена услуга;
17) одлучује о улагању капитала Јавног предузећа;
18) одлучује о статусним променама Јавног предузећа;
19) одлучује о оснивању зависних друштава капитала;
20) одлучује о смањењу и повећању капитала Јавног предузећа;
21) одлучује о издавању, продаји и куповини удела;
22) доноси акт о исплати стимулације директора и извршног директора;
23) врши друге послове у складу са законом, овом одлуком и Статутом.
Одлуке из става 1. тач. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 10), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21 и 22) овог
члана Надзорни одбор доноси уз сагласност Скупштине општине, односно другог
надзорног органа.
Одлуке из става 1. тач. 17), 18) и 19) овог члана Надзорни одбор доноси уз претходну
сагласност Скупштине општине.
Одлуке из става 1. тач. 22) овог члана Надзорни одбор доноси уз претходну
сагласност Општинског већа.
Члан 46.
Надзорни одбор одлучује већином гласова својих чланова.
Надзорни одбор не може пренети право на одлучивање о питањима из свог
делокруга на директора или другог запосленог у Јавном предузећу.
Члан 47.
Председник и чланови Надзорног одбора КСП „СТАН“ ЈП Деспотовац имају право
на одговарајућу накнаду за рад у надзорном одбору.
Висина накнаде из става 1. овог члана, утврђује се у складу са подзаконским актима.
2) Директор
Члан 48.
Директора предузећа именује Скупштина општине на период од четири године, а на
основу спроведеног јавног конкурса.
Директор КСП „СТАН“ ЈП Деспотовац заснива радни однос на одређено време.
Директор предузећа је функционер који обавља јавну функцију.
Директор не може имати заменика.
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Надлежности директора
Члан 49.
Директор предузећа:
1) представља и заступа КСП „СТАН“ ЈП Деспотовац
2) организује и руководи процесом рада;
3) води пословање КСП „СТАН“ ЈП Деспотовац;
4) одговара за законитост рада КСП „СТАН“ ЈП Деспотовац за реализацију одлука и
других аката органа општине;
5) предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја КСП
„СТАН“ ЈП Деспотовац и одговоран је за њихово спровођење;
6) предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања КСП „СТАН“ ЈП
Деспотовац и одговоран је за његово спровођење;
7) предлаже финансијске извештаје;
8) предлаже посебне програме коришћења средстава из буџета општине
(субвенције, гаранције или коришћење других средства);
9) извршава одлуке Надзорног одбора;
10) бира извршног директора;
11) закључује уговоре о раду са извршним директором, у складу са законом којим се
уређује радни однос;
12) доноси акт о систематизацији;
13) предлаже Надзорном одбору доношење акта о исплати стимулације извршном
директору;
14) предлаже Надзорном одбору доношење одлука и других аката;
15) одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у
складу са законом, колективним уговором и Статутом предузећа;
16) доноси план набавки за текућу годину;
17) доноси одлуке у поступцима јавних набавки и набавки на које се не примењује
закон о јавним набавкама и
18) врши друге послове одређене законом, овом Одлуком и Статутом.
Услови за избор директора
Члан 50.
За директора КСП „СТАН“ ЈП Деспотовац, може бити именовано лице које
испуњава Законом и Статутом прописане услове.
Извршни директор
Члан 51.
Директор може бирати извршног директора за вођење послова из одређених области
од значаја за успешно функционисање КСП „СТАН“ ЈП Деспотовац.
Извршни директор за свој рад одговара директору.
Извршни директор обавља послове у оквиру овлашћења које му је одредио директор,
у складу са овом Одлуком и Статутом КСП „СТАН“ ЈП Деспотовац.
Извршни директор не може имати заменика.
Извршни директор мора бити у радном односу у КСП „СТАН“ ЈП Деспотовац
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Члан 52.
За извршног директора КСП „СТАН“ ЈП Деспотовац бира се лице које испуњава
услове утврђене Законом и Статутом.
Зарада директора и извршног директора
Члан 53.
Директор и извршни директор имају право на зараду, а могу имати и право на
стимулацију, у складу са подзаконским актом.
Одлуку о исплати стимулације директора и извршног директора доноси Надзорни
одбор КСП „СТАН“ ЈП Деспотовац , уз сагласност Општинског већа.
Одлука о исплати стимулације извршног директора доноси се на предлог директора.
Поступак именовања директора
Члан 54.
Директор јавног предузећа именује се након спроведеног јавног конкурса, у складу
са важећим прописима.
Јавни конкурс спроводи Комисија за спровођење конкурса за избор директора.
Мандат директора
Члан 55.
Мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком или
разрешењем.
Поступак за именовање директора покреће се шест месеци пре истека периода на
који је именован, односно у року од 30 дана од дана подношења оставке или разрешења.
Оставка директора
Члан 56.
Оставка се у писаној форми подноси Скупштини општине.
Разрешење
Члан 57.
Предлог за разрешење директора КСП „СТАН“ ЈП Деспотовац, подноси Општинско
веће.
Предлог из става 1. овог члана може поднети и Надзорни одбор КСП „СТАН“ ЈП
Деспотовац.
Предлог за разрешење мора бити образложен у складу са Законом.
Члан 58.
Скупштина општине може разрешити директора КСП „СТАН“ ЈП Деспотовац под
условима, на начин и по поступку прописаним законом.
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Суспензија директора
Члан 59.
Уколико у току трајања мандата против директора буде потврђена оптужница,
Скупштина општине доноси решење о суспензији директора КСП „СТАН“ ЈП Деспотовац
Суспензија траје док се поступак правноснажно не оконча.
Вршилац дужности директора
Члан 60.
Скупштина општине може именовати вршиоца дужности директора до именовања
директора јавног предузећа по спроведеном јавном конкурсу или у случају суспензије
директора.
Период обављања функције вршиоца дужности директора не може бити дужи од
једне године.
Исто лице не може бити два пута именовано за вршиоца дужности директора.
Вршилац дужности директора мора испуњавати услове за именовање директора
јавног предузећа прописаних Законом и Статутом.
Вршилац дужности има сва права, обавезе и овлашћења која има директор јавног
предузећа.
IХ ПОРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД ВИШЕ СИЛЕ
Поремећаји у пословању
Члан 61.
У случају поремећаја у пословању КСП „СТАН“ ЈП Деспотовац, Скупштина
општине , може предузети мере прописане законом, ради обезбеђења услова за несметано
функционисање и обављање делатности од општег интереса, а нарочито:
– промену унутрашње организације КСП „СТАН“ ЈП Деспотовац;
– разрешење Надзорног одбора и директора и именовање привременог органа КСП
„СТАН“ ЈП Деспотовац
– ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној својини;
– друге мере одређене законом којим се одређују делатности од општег интереса.
За време ратног стања или непосредне ратне опасности, у складу са одлуком Владе,
Скупштина општине може у КСП „СТАН“ ЈП Деспотовац утврдити организацију за
извршавање послова од стратешког значаја за Републику Србију или општину Деспотовац.
Остваривање права на штрајк
Члан 62.
У јавном предузећу право на штрајк остварује се у складу са законом.
У случају да у јавном предузећу нису обезбеђени услови за остваривање редовног
процеса рада услед више силе, Скупштина општине и Општинско веће из надлежности
утврђене чланом 36 ове Одлуке, ако оцени да могу наступити штетне последице за живот и
здравље људи или њихову безбедност и безбедност имовине или друге штетне неотклоњиве
последице, поступа у складу са законом.
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Унутрашња организација
Члан 63.
Статутом, општим актима и другим актима КСП „СТАН“ ЈП Деспотовац ближе се
уређују унутрашња организација Јавног предузећа, делокруг органа и друга питања од
значаја за рад и пословање Јавног предузећа, у складу са законом и овом одлуком.
Радни односи
Члан 64.
Права, обавезе и одговорности запослених из радног односа уређују се колективним
уговором у складу са законом и актима оснивача.
Колективни уговор КСП „СТАН“ ЈП Деспотовац '' мора бити сагласан са законом,
општим и посебним колективним уговором.
Безбедност и здравље запослених на раду
Члан 65.
Права, обавезе и одговорности у вези са безбедношћу и здрављем на раду остварују
се у складу са законом и прописима донетим на основу закона, а ближе се уређују
колективним уговором, општим актима КСП „СТАН“ ЈП Деспотовац или уговором о раду.
Заштита животне средине
Члан 66.
КСП „СТАН“ ЈП Деспотовац је дужно да у обављању своје делатности обезбеђује
потребне услове за заштиту и унапређење животне средине и да спречава узроке и отклања
штетне последице које угрожавају природне и радом створене вредности човекове средине.
Статутом КСП „СТАН“ ЈП Деспотовац детаљније се утврђују активности предузећа
ради заштите животне средине, сагласно закону и прописима оснивача који регулишу
област заштите животне средине.
Јавност рада предузећа
Члан 67.
КСП „СТАН“ ЈП Деспотовац дужно је да на својој интернет страници објави:
1) радне биографије чланова Надзорног одбора, директора и извршног директора;
2) организациону структуру;
3) годишњи, односно трогодишњи програм пословања, као и све његове измене и
допуне, односно извод из тог програма ако јавно предузеће има конкуренцију на тржишту;
4) тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма
пословања;
5) годишњи финансијски извештај са мишљењем овлашћеног ревизора;
6) друге информације од значаја за јавност.
Доступност информација
Члан 68.
Доступност информација од јавног значаја у КСП „СТАН“ ЈП Деспотовац врши у
складу са одредбама закона који регулише област слободног приступа информацијама од
јавног значаја.
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Пословна тајна
Члан 69.
Пословном тајном сматрају се исправе и подаци утврђени одлуком директора или
Надзорног одбора КСП „СТАН“ ЈП Деспотовац чије би саопштавање неовлашћеном лицу
било противно пословању Јавног предузећа и штетило би његовом пословном угледу и
интересима.
X СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ
Општи акти
Члан 70.
Општи акти КСП „СТАН“ ЈП Деспотовац су Статут и други општи акти утврђени
законом.
Статут је основни општи акт КСП „СТАН“ ЈП Деспотовац .
Други општи акти Јавног предузећа морају бити у сагласности са Статутом КСП
„СТАН“ ЈП Деспотовац .
Појединични акти које доносе органи и овлашћени појединци у Јавном предузећу,
морају бити у складу са општим актима КСП „СТАН“ ЈП Деспотовац.
XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 71.
КСП „СТАН“ ЈП Деспотовац дужно је да Статут и друга општа акта усагласи са
законом и овом Одлуком у року од 90 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 72.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о промени оснивачког акта
Комунално стамбеног предузећа „СТАН“ ЈП Деспотовац од 26.02.2013 и 09.09.2013 године
објављена у Службеном гласнику општине Деспотовац, број 3/2013, 8 /2013.
Члан 73.
Ова Одлука ступа на снагу осмог да од дана објављивања у Службеном гласнику
општине Деспотовац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-147/2016-01 од 27.09.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Златко Марјановић с.р.
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На основу члана 20. и 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/07 и 83/2014), члана 5, 6, и 79. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС“, број 15/2016), члана 67. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“,
број 36/2009, 88/2010, 91/2010 и 14/2016) и члана 8. и 13. Статута општине Деспотовац
(Службени гласник општине Деспотовац'', број 4/08 и 7/2015), на седници Скупштине
општине Деспотовац, одржаној дана 27.09.2016. године донета је следећа:
О Д Л У К А
О ПРОМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ, РАЗВОЈ ТУРИЗМА И
УГОСТИТЕЉСТВО „РЕСАВСКА ПЕЋИНА“ ДЕСПОТОВАЦ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Усклађивање оснивачког акта
Члан 1.
Овом Одлуком врши се промена Одлуке о оснивању – Одлуке о промени оснивачког
акта Јавног предузећа за заштиту природе, развој туризма и угоститељство „Ресавска
пећина“ Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'', број 3/2013) и уписано у
регистар Агенције за привредне регистре, Решењем бр. БД. 23793/2013 од 11.03. 2013.
године, ради усклађивања са одредбама Закона о јавним предузећима.
Оснивање јавног предузећа
Члан 2.
Ради заштите и очувања заштићених подручја, споменика природе „Ресавска
пећина“ и морфо-хидролошког комплекса споменика природе „Лисине“, оснива се Јавно
предузеће за заштиту природе, развој туризма и угоститељство „Ресавска пећина“
Деспотовац, (у даљем тексту: (ЈП „Ресавска пећина“).
Циљеви оснивања
Члан 3.
ЈП „Ресавска пећина“ оснива се у циљу.
- заштите, очувања и унапређења, геолошке, предеоне, морфо-хидролошке и друге
разноврстности;
- усклађивања људских активности, економских и друштвених развојних планова,
програма, основа и пројеката са одрживим коришћењем ових споменика природе и
очувањем природних еко система и природне равнотеже;
- одрживог коришћења и управљања овим заштићеним подручјима и њиховим
очувањем;
- благовременог спречавања људских активности и делатности које могу довести до
поремећаја са негативним последицама на споменицима природе; и
- утврђивање и праћење стања на споменицама природе и унапређења стања
нарушених делова на споменицима природе.
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Предмет одлуке
Члан 4.
Овом Одлуком, у складу са Законом о јавним предузећима, регулисана су права и
обавезе оснивача и ЈП „Ресавска пећина“ у обављању делатности од општег интереса, а
нарочито:
1) називу, седишту и матичном броју оснивача;
2) пословном имену и седишту ЈП „Ресавска пећина“;
3) претежној делатности ЈП „Ресавска пећина“;
4) правима, обавезама и одговорностима оснивача према ЈП „Ресавска пећина“ и ЈП
„Ресавска пећина“ према оснивачу;
5) условима и начину утврђивања и распоређивања добити, односно начину покрића
губитка и сношењу ризика;
6) условима и начину задужења;
7) заступању ;
8) износу основног капитала, као и опису, врсти и вредности неновчаног улога;
9) податак о уделима оснивача у основном капиталу израженог у процентима;
10) органима и њиховој надлежности;
11) имовини која се не може отуђити;
12) о располагању стварима у јавној својини која су пренета у својину ЈП „Ресавска
пећина“ у складу са законом;
13) заштити животне средине;
14) другим питањима која су од значаја за несметано обављање делатности за коју се
оснива ЈП „Ресавска пећина“.
II ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ
Оснивач јавног предузећа
Члан 5.
Оснивач ЈП „Ресавска пећина“ је:
Општина Деспотовац, улица Милосава Здравковића број 4, матични број 07186177.
Права оснивача остварује Скупштина општине Деспотовац.
Правни статус јавног предузећа
Члан 6.
ЈП „Ресавска пећина“ има статус правног лица, са правима, обавезама и
одговорностима утврђеним законом.
ЈП „Ресавска пећина“ у правном промету са трећим лицима има сва овлашћења и
иступа у своје име и за свој рачун.
Одговорност за обавезе јавног предузећа
Члан 7.
ЈП „Ресавска пећина“ за своје обавезе одговара целокупном својом имовином.
Оснивач не одговара за обавезе ЈП „Ресавска пећина“ осим у случајевима
прописаним законом.
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Оснивач је дужан да обезбеди да се делатност од општег интереса из члана 3. ове
Одлуке обавља у континуитету.
Заступање и представљање јавног предузећа
Члан 8.
ЈП „Ресавска пећина“ заступа и представља директор.
III

ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ
Пословно име јавног предузећа
Члан 9.

ЈП „Ресавска пећина“ послује под следећим пословним именом:
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ, РАЗВОЈ ТУРИЗМА И
УГОСТИТЕЉСТВО „РЕСАВСКА ПЕЋИНА“ ДЕСПОТОВАЦ.
Скраћено пословно име је ЈП „Ресавска пећина“ Деспотовац.
О промени пословног имена одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача.
Седиште јавног предузећа
Члан 10.
Седиште ЈП „Ресавска пећина“ је у Деспотовцу, улица Церска број 3.
О промени седишта ЈП „Ресавска пећина“ одлучује Надзорни одбор, уз сагласност
оснивача.
Печат, штамбиљ и знак јавног предузећа
Члан 11.
ЈП „Ресавска пећина“ поседује свој печат и штамбиљ са исписаним текстом на
српском језику и ћириличним писмом.
Печат је округлог облика и садржи пуно пословно име и седиште ЈП „Ресавска
пећина“ .
Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи пуно пословно име, седиште ЈП
„Ресавска пећина“ са остављеним местом за датум и број.
ЈП „Ресавска пећина“ има свој знак који садржи назив и седиште, а који ће бити
дефинисан Статутом.
Упис јавног предузећа у регистар
Члан 12.
ЈП „Ресавска пећина“ се за обављање своје делатности од општег интереса,
утврђене овом одлуком, уписује у регистар у складу са законом којим се уређује правни
положај привредних друштава и поступак регистрације, у складу са законом.
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Унутрашња организација јавног предузећа
Члан 13.
ЈП „Ресавска пећина“ Деспотовац послује као јединствена радна целина.
Актом директора ЈП „Ресавска пећина“ уређује се унутрашња организација и
систематизација послова.
IV

ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Претежна делатност
Члан 14.
Претежна делатност ЈП „Ресавска пећина“ је:

91.04. Делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштита природних вредности.
Осим претежне делатности, ЈП „Ресавска пећина“ ће се бавити и другим
делатностима, као што су:
47.11. Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићем
и дуваном;
47.24. Трговина на мало хлебом, тестенином, колачима и слаткишима у специјализованим
Продавницама;
47.29. Остала трговина на мало храном у специјализованим продавницама;
47.61. Трговина на мало књигама у специјализованим продавницама;
47.62. Трговина на мало новинама и канцеларијским материјалом у специјализованим
продавницама;
47.63. Трговина на мало музичким и видео записима у специјализованим продавницама;
47.78. Остала трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама;
49.39 Остали превоз путника у копненом саобраћају;
55.10. Хотели и лични смештај;
55.20. Одмаралишта и слични објекти за краћи боравак;
55.30. Делатност кампова, ауто-кампова и кампова за туристичке приколице;
35.90. Остали смештај;
56.10. Делатност ресторана и покретних угоститељских објеката;
56.21. Катеринг;
56.29. Остале услуге припремања и послуживања хране;
56.30. Услуге припремања и послуживање пића;
73.11. Делатност рекламних агенција;
73.20. Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења;
79.11. Делатност путничких агенција;
91.03. Заштита и одржавање непокретних културних добара, културно
историјских локација, зграда и сличних туристичких споменика и
93.29. Остале забавне и рекреативне делатности.
ЈП „Ресавска пећина“ може без уписа у регистар да врши и друге делатности које
служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове
предвиђене законом.
О промени делатности ЈП „Ресавска пећина“ као и о обављању других делатности
које служе обављању претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз сагласност
оснивача, у складу са законом.
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Услови за обављање делатности као делатности од општег интереса
Члан 15.
ЈП „Ресавска пећина“ може да отпочне обављање делатности кад надлежни државни
орган утврди да су испуњени услови за обављање те делатности у погледу:
1) техничке опремљености;
2) кадровске оспособљености;
3) безбедности и здравља на раду;
4) заштите и унапређења животне средине и
5) других услова прописаних законом.
Оснивачка права и улагање капитала
Члан 16.
ЈП „Ресавска пећина“ може, уз претходну сагласност оснивача, основати друштво
капитала за обављање делатности од општег интереса и друштво капитала за обављање
делатности која није делатност од општег интереса.
ЈП „Ресавска пећина“ може улагати капитал у већ основана друштва капитала, уз
претходну сагласност оснивача.
V

ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Основни капитал
Члан 17.

Укупан уписан неновчани основни капитал ЈП „Ресавска пећина“ износи 8.800,00
динара (словима; Осамхиљадеосамстотина динара), а састоји се у основним средствима.
Укупан унет неновчани основни капитал ЈП „Ресавска пећина“ износи 8.800,00
динара (словима; Осамхиљадеосамстотина динара), а састоји се у основним средствима
Укупан уписан и унет основни капитал у износу од 8.800 динара је удео оснивача
Општине Деспотовац и чини 100% удела.
Имовина јавног предузећа
Члан 18.
Имовину ЈП „Ресавска пећина“ чине право својине на покретним и непокретним
стварима, новчаним средствима и хартијама од вредности и друга имовинска права која су
пренета у својину ЈП „Ресавска пећина“ у складу са законом, укључујући и право
коришћења на стварима у јавној својини.
ЈП „Ресавска пећина“ може користити средства у јавној и другим облицима својине,
у складу са законом, одлуком оснивача и посебним уговором којим се регулишу међусобни
односи, права и обавезе ЈП „Ресавска пећина“ са једне и општине, као оснивача, са друге
стране.
Члан 19.
Средства у јавној својини могу се улагати у капитал ЈП „Ресавска пећина“ у складу
са законом и актима Скупштине општине.
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По основу улагања средстава из става 1. овог члана општина стиче уделе у ЈП
„Ресавска пећина , као и права по основу тих удела.
Капитал у ЈП „Ресавска пећина“ подељен на уделе уписује се у регистар.
Повећање и смањење оснивачког капитала
Члан 20.
О повећању или смањењу основног капитала ЈП „Ресавска пећина“ одлучује
Скупштина општине, као оснивач у складу са законом.
Средства јавног предузећа
Члан 21.
ЈП „Ресавска пећина“, у обављању својих делатности, стиче и прибавља средства из
следећих извора:
– Средства оснивача;
– Накнаде за коришћење заштићеног подручја;
– Приходе остварене делатности и управљања споменицима природе;
– Средствима обезбеђеним за реализацију програма, планова и пројеката у области
заштите споменика природе;
– Средстава из буџета Републике Србије;
– Донације и поклоне и помоћи и
– Других извора у складу са важећим прописима.
–
Начела за одређивање цене услуга
Члан 22.
Елементи за образовање цена производа и услуга ЈП „Ресавска пећина“ уређују се
посебном одлуком, коју доноси Надзорни одбор, уз сагласност надлежног Министарства, у
складу са законом.
Цене производа и услуга предузећа
Члан 23.
Елементи за одређивање цене производа и услуга су:
1) пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима;
2) расходи за чување, изградњу и реконструкцију објеката инфраструктуре и
набавку опреме, према усвојеним програмима и плановима вршиоца делатности на које је
оснивач дао сагласност;
3) добит вршиоца делатности.
Средства која су намењена за очување, заштиту и унапређење споменика природе и
инфраструктуре за потребе споменика природе, исказују се посебно и могу се употребити
само за те намене.
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Усвајање захтева за измену цена
Члан 24.
ЈП „Ресавска пећина“ је обавезно да захтев за измену цена производа и услуга
укључи у свој годишњи програм пословања, у складу са чланом 26. ове Одлуке.
Унапређење пословања и развоја предузећа
Члан 25.
Унапређење пословања и развоја ЈП „Ресавска пећина“ Деспотовац заснива се на
дугорочном и средњорочном плану пословне стратегије и развоја.
Плановима и програмом пословања из става 1. овог члана, утврђују се пословна
политика и развој ЈП „Ресавска пећина“, одређују се непосредни задаци и утврђују средства
и мере за њихово извршавање.
Планови и програми пословања ЈП „Ресавска пећина“ морају се заснивати на
законима којима се уређују одређени односи у делатностима којима се бави, стратегијом
развоја туризма на подручју општине Деспотовац и стратегијом заштите споменика
природе.
Планови и програми
Члан 26.
ЈП „Ресавска пећина“ доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и
развоја.
За сваку календарску годину ЈП „Ресавска пећина“ дужно је да донесе годишњи
програм пословања и достави га Скупштини општине, ради давања сагласности, најкасније до
1. децембра текуће године за наредну годину.
Изузетно, ЈП „Ресавска пећина“ уместо годишњег, може да донесе трогодишњи програм
пословања, који се ревидира сваке календарске године и доставља на начин и у року из става
2. овог члана.
Годишњи, односно трогодишњи програм пословања се сматра донетим, када на њега
сагласност да Скупштина општине.
Члан 27.
Годишњи, односно трогодишњи програм пословања садржи, нарочито:
1) планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама;
2) планиране набавке;
3) план инвестиција;
4) планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка;
5) елементе за целовито сагледавање цена производа и услуга;
6) план зарада и запошљавања;
7) критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и
репрезентацију.
Измене и допуне годишњег, односно трогодишњег програма пословања могу се вршити
искључиво из стратешких и државних интереса или уколико се битно промене околности у
којима ЈП „Ресавска пећина“ послује.
Сагласност из члана 26. став 4. ове одлуке не може се дати ако ЈП „Ресавска пећина“
изменама и допунама предлаже повећање средстава за одређене намене, а која је већ
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утрошило у висини која превазилази висину средстава за те намене из усвојеног годишњег,
односно трогодишњег програма пословања.
ЈП „Ресавска пећина“ уколико користи или намерава да користи средства из буџета
(субвенције, гаранције или друга средства) дужно је да за та средства предложи посебан
програм.
Посебан програм садржи намену и динамику коришћења средстава.
Посебан програм се сматра донетим када на њега сагласност да Општинско веће.
ЈП „Ресавска пећина“ доноси програм и план управљања заштићеним подручјем у
складу са законом.
Програм и план управљања се сматра донетим, када на њега сагласност да надлежно
Министарство.
Члан 28.
ЈП „Ресавска пећина“ доставља Општинском већу тромесечне извештаје о реализацији
годишњег, односно трогодишњег програма пословања.
Извештај се доставља у року од 30 дана од дана истека тромесечја.
VI

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА
Права оснивача
Члан 29.

По основу учешћа у основном капиталу ЈП „Ресавска пећина“ општина, као оснивач
има следећа права:
- право управљања на начин утврђен законом и Статутом;
- право на учешће у расподели добити;
- право да буду информисани о пословању;
- право да учествују у расподели ликвидационе или стечајне масе, након престанка
ЈП „Ресавска пећина“, стечајем или ликвидацијом, а по измирењу обавеза и
- друга права у складу са законом.
Обезбеђење општег интереса
Члан 30.
Ради обезбеђивања заштите општег интереса у ЈП „Ресавска пећина“ Скупштина
општине даје сагласност на:
1) статут;
2) давање гаранција, авала, јемстава, залога и других средстава обезбеђења за послове који
нису из оквира делатности од општег интереса;
3) располагање (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у
својину ЈП „Ресавска пећина“, велике вредности, која је у непосредној функцији обављања
делатности од општег интереса, утврђених оснивачким актом;
4) акт о општим условима за испоруку производа и услуга;
5) улагање капитала;
6) задужење;
7) статусне промене;
8) акт о процени вредности капитала, као и на програм и одлуку о својинској
трансформацији;
9) акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места и
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10) друге одлуке, у складу са законом којим се одређује обављање делатности од општег
интереса и овом Одлуком.
Континуирано и квалитетно пружање услуга
Члан 31.
ЈП „Ресавска пећина“ је дужно да делатност од општег интереса за коју је основано
обавља на начин којим се обезбеђује стално, континуирано и квалитетно пружање услуга
крајњим корисницима.
Несметано функционисање постројења и опреме
Члан 32.
ЈП „Ресавска пећина“ је дужно да предузима мере и активности за редовно
одржавање, очување и унапређење споменика природе и других објеката, несметано
функционисање постројења и других објеката неопходних за обављање своје делатности, у
складу са законима и другим прописима којима се уређују услови обављања делатности од
општег интереса због које је основано.
Поремећај у пословању
Члан 33.
У случају поремећаја у пословању ЈП „Ресавска пећина“, Скупштина општине
предузима мере којима ће се обезбедити услови за несметано обављање делатности од општег
интереса, у складу са законом, а нарочито:
1) промену унутрашње организације;
2) разрешење органа које именује и именовање привремених органа;
3) ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној својини;
4) друге мере одређене законом којим се уређују услови и начин обављања делатности од
општег интереса и овом Одлуком.
Члан 34.
За време ратног стања или непосредне ратне опасности Општинско веће, може у ЈП
„Ресавска пећина“, утврдити организацију за извршавање послова од стратешког значаја за
општину Деспотовац.
О предузетим мерама Општинско веће обавештава Скупштину општине на првој
наредној седници.
VII

ПОСЛОВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ И РАСПОДЕЛА ДОБИТИ И ЗАДУЖЕЊЕ
Пословање под тржишним условима
Члан 35.
ЈП „Ресавска пећина“ послује по тржишним условима, у складу са законом.
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Расподела добити
Члан 36.
Добит ЈП „Ресавска пећина“ утврђује се и распоређује у складу са законом, Статутом,
програмом пословања и годишњим финансијским извештајем.
ЈП „Ресавска пећина“ дужно је да део остварене добити уплати у буџет општине
Деспотовац, по завршном рачуну за претходну годину.
Висина и рок за уплату добити из става 1. овог члана утврђује одлуком о буџету за
наредну годину.
Одлуку о расподели добити доноси Надзорни одбор, уз сагласност Скупштине
општине.
Задужење
Члан 37.
ЈП „Ресавска пећина“ се може задуживати под условима и на начин предвиђен
законом и програмом пословања.
Одлуку о задужењу доноси Надзорни одбор. На одлуку Надзорног одбора о задужењу
ЈП „Ресавска пећина“, сагласност даје Скупштина општине.
VIII

ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Органи јавног предузећа
Члан 38.
Органи ЈП „Ресавска пећина“ су:
1) Надзорни одбор
2) директор

1) Надзорни одбор
Састав Надзорног одбора
Члан 39.
Надзорни одбор има председника и два члана које именује Скупштина општине, на
период од четири године, под условима, на начин и по поступку утврђеним законом.
Један члан Надзорног одбора именује се из реда запослених, на начин и по поступку
који је утврђен законом и Статутом ЈП „Ресавска пећина“ Деспотовац.
Услови за чланове Надзорног одбора
Члан 40.
На услове за именовање и престанак мандата председника и чланова Надзорног
одбора примењују се одредбе закона којим се уређује положај јавних предузећа.
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Мандат чланова Надзорног одбора
Члан 41.
Мандат председнику и члановима Надзорног одбора престаје истеком периода на који
су именовани, оставком или разрешењем.
Председник и чланови Надзорног одбора разрешавају се пре истека периода на који су
именовани, уколико:
1) ЈП „Ресавска пећина“ не достави годишњи, односно трогодишњи програм пословања у
роковима прописаним чланом 26. ове Одлуке;
2) Надзорни одбор пропусти да предузме неопходне мере пред надлежним органима у
случају постојања основане сумње да одговорно лице ЈП „Ресавска пећина“ делује на штету
ЈП „Ресавска пећина“ несавесним понашањем или на други начин;
3) се утврди да делује на штету ЈП „Ресавска пећина“ несавесним понашањем или на други
начин;
4) у току трајања мандата буде осуђен на условну или безусловну казну затвора.
Председник и чланови Надзорног одбора којима је престао мандат, дужни су да врше
своје дужности до именовања новог Надзорног одбора, односно именовања новог
председника или члана Надзорног одбора, а најдуже шест месеци.
Надлежност Надзорног одбора
Члан 42.
Надзорни одбор:
1) доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за
њихово спровођење;
2) доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања, усклађен са дугорочним и
средњорочним планом пословне стратегије и развоја из тачке 1. овог члана;
3) доноси посебан програм коришћења средстава из буџета ( субвенције, гаранције или
друга средства);
4) усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег програма
пословања;
5) усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих
активности;
6) усваја финансијске извештаје;
7) надзире рад директора;
8) доноси статут;
9) доноси одлуку о давању гаранција, авала, јемстава, залога и других средстава обезбеђења
за послове који нису из оквира делатности од општег интереса;
10) доноси акт о ценама, тарифни систем односно одлуку о накнадама за коришћење
заштићеног подручја;
11) доноси одлуку о располагању (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која
су пренета у својину јавног предузећа, велике вредности, која је у непосредној функцији
обављања делатности од општег интереса, у складу са законом и овом Одлуком;
12) доноси акт о општим условима за испоруку производа и услуга;
13) доноси одлуку о задужењу;
14) доноси акт о о процени вредности капитала, као и програм и одлуку о својинској
трансформацији;
15) одлучује о статусним променама, оснивању других правних субјеката и улагању
капитала;
16) доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка;
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17) закључује уговоре о раду са директором, у складу са законом којим се уређују радни
односи;
18) доноси акт о исплати стимулације директора;
19) врши друге послове у складу са законом и Статутом.
Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје надлежности на
директора или друго лице у ЈП „Ресавска пећина“.
Одлуку из става 1. тачка 10) овог члана Надзорни одбор доноси уз сагласност надлежног
Министарства.
Одлуке из става 1. тач. 1), 2), 4), 6), 8), 9), 11), 12), 13), 14) и 16), овог члана Надзорни
одбор доноси уз сагласност Скупштине општине.
Одлуку из става 1. тачка 15) овог члана Надзорни одбор доноси уз претходну сагласност
Скупштине општине.
Одлуку из става 1. тачка 3) , 5) и 18) овог члана Надзорни одбор доноси уз сагласност
Општинског већа.
Накнада за рад
Члан 43.
Председник и чланови Надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад
у Надзорном одбору.
Висину накнаде из става 1. овог члана, утврђује Општинско веће у складу са
подзаконским актима.
2) Директор
Члан 44.
Директора ЈП „Ресавска пећина“ именује Скупштина општине на период од четири
године, а на основу спроведеног јавног конкурса у складу са законом и Статутом.
Директор ЈП „Ресавска пећина“ заснива радни однос на одређено време.
За директора ЈП „Ресавска пећина именује се лице које испуњава услове у складу са
законом и Статутом.
Директор предузећа је функционер који обавља јавну функцију
Директор не може имати заменика.
Надлежности директора
Члан 45.
Директор ЈП „Ресавска пећина“:
1) представља и заступа ЈП „Ресавска пећина“;
2) организује и руководи процесом рада;
3) води пословање ЈП „Ресавска пећина“;
4) одговара за законитост рада ЈП „Ресавска пећина“;
5) предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и
одговоран је за њихово спровођење;
6) предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања и одговоран је за
његово спровођење;
7) предлаже финансијске извештаје;
8) предлаже доношење посебног програма коришћења средстава из буџета;
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9) извршава одлуке Надзорног одбора;
10) бира представнике ЈП „Ресавска пећина“ у скупштини друштва капитала чији је
једини власник ЈП „Ресавска пећина“;
11) доноси акт о систематизацији;
12) предлаже Надзорном одбору доношење одлука и других аката из његовог
делокруга;
13) одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у
складу са законом и Статутом;
14) врши друге послове одређене законом, овом Одлуком и Статутом.
На избор представника ЈП „Ресавска пећина“ у скупштини друштва капитала из тачкe
10) овог члана сагласност даје Скупштина општине.
Зарада директора
Члан 46.
Директор има право на зараду, а може имати право на стимулацију, у складу са
подзаконским актом.
Акт о исплати стимулације директора доноси Надзорни одбор, уз сагласност
Општинског већа.
Мандат директора
Члан 47.
Мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком или
разрешењем.
Поступак за именовање директора покреће се шест месеци пре истека периода на
који је именован, односно у року од 30 дана од дана подношења оставке или разрешења.
Оставка се у писаној форми подноси Скупштини општине.
Разрешење директора
Члан 48.
Предлог за разрешење директора може поднети Општинско веће и Надзорни одбор
преко Општинског већа.
Предлог за разрешење мора бити образложен у складу са законом.
Члан 49.
Скупштина општине може разрешити директора под условима, на начин и по
поступку у складу са законом.
Суспензија директора
Члан 50.
Уколико у току трајања мандата против директора буде потврђена оптужница,
Скупштина општине доноси решење о суспензији.
Суспензија траје док се поступак правноснажно не оконча.
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На сва питања о суспензији директора сходно се примењују одредбе о удаљењу са
рада прописане законом којим се уређује област рада.
Вршилац дужности директора
Члан 51.
Вршилац дужности директора може се именовати до именовања директора ЈП
„Ресавска пећина“ по спроведеном јавном конкурсу.
Период обављања функције вршиоца дужности директора не може бити дужи од једне
године.
Исто лице не може бити два пута именовано за вршиоца дужности директора.
Вршилац дужности директора мора испуњавати услове за именовање директора ЈП
„Ресавска пећина“ у складу са законом и Статутом.
Вршилац дужности има сва права, обавезе и овлашћења која има директор ЈП
„Ресавска пећина“.
IХ ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Остваривање права на штрајк
Члан 52.
Штрајк је прекид рада који запослени организују ради заштите својих
професионалних и економских интереса по основу рада.
У ЈП „Ресавска пећина“ право на штрајк запослени остварују у складу са законом.
У случају штрајка радника ЈП „Ресавска пећина“, мора се обезбедити минимум
процеса рада у обављању делатности од општег интереса.
Минимум процеса рада посебном одлуком утврђује Надзорни одбор, уз сагласност
оснивача.
Унутрашња организација
Члан 53.
Статутом, општим актима и другим актима ЈП „Ресавска пећина“ ближе се уређује
унутрашња организација, делокруг органа и друга питања од значаја за рад и пословање ЈП
„Ресавска пећина“, у складу са законом и овом Одлуком.
Радни односи
Члан 54.
Права, обавезе и одговорности запослених из радног односа уређују се општим
актом ЈП „Ресавска пећина“ у складу са законом, актима оснивача и посебним уговорима.
Безбедност и здравље запослених на раду
Члан 55.
Права, обавезе и одговорности у вези са безбедношћу и здрављем на раду остварују
се у складу са законом и прописима донетим на основу закона, општим актима ЈП
„Ресавска пећина“ или уговором о раду.
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Заштита животне средине
Члан 56.
ЈП „Ресавска пећина“ је дужно да у обављању своје делатности обезбеђује потребне
услове за заштиту и унапређење животне средине и да спречава узроке и отклања штетне
последице које угрожавају природне и радом створене вредности човекове средине.
Статутом ЈП „Ресавска пећина“ детаљније се утврђују активности предузећа ради
заштите животне средине, сагласно закону и прописима оснивача који регулишу област
заштите животне средине.
Јавност рада предузећа
Члан 57.
Рад ЈП „Ресавска пећина“ је јаван.
За јавност рада ЈП „Ресавска пећина“ Деспотовац одговоран је директор.
ЈП „Ресавска пећина“ је дужно да на својој интернет страници објави:
1) радне биографије чланова Надзорног одбора и директора;
2) организациону структуру;
3) годишњи, односно трогодишњи програм пословања, као и све његове измене и
допуне, односно извод из тог програма ако ЈП „Ресавска пећина“ има конкуренцију на
тржишту;
4) тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма
пословања;
5) годишњи финансијски извештај са мишљењем овлашћеног ревизора;
6) друге информације од значаја за јавност.
Доступност информација
Члан 58.
Доступност информација од јавног значаја ЈП „Ресавска пећина“ врши у складу са
одредбама закона који регулише област слободног приступа информацијама од јавног
значаја.
Пословна тајна
Члан 59.
Пословном тајном сматрају се исправе и подаци утврђени одлуком директора или
Надзорног одбора ЈП „Ресавска пећина“ чије би саопштавање неовлашћеном лицу било
противно пословању ЈП „Ресавска пећина“ и штетило би његовом пословном угледу и
интересима.
X СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ
Општи акти
Члан 60.
Општи акти ЈП „Ресавска пећина“ су Статут и други општи акти утврђени законом.
Статут је основни општи акт ЈП „Ресавска пећина“.
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Други општи акти ЈП „Ресавска пећина“ морају бити у сагласности са Статутом ЈП
„Ресавска пећина“.
Појединични акти које доносе органи у ЈП „Ресавска пећина“, морају бити у складу
са општим актима ЈП „Ресавска пећина“ Деспотовац.
XI

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 61.

ЈП „Ресавска пећина“ је дужно да Статут и остала општа акта усагласи са законом
и овом Одлуком у року од 90 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 62.
Чланови Надзорног одбора који не испуњавају услове за именовање у складу са
законом, разрешиће се, а нови бити именовани, најкасније у року од шест месеци од дана
ступања на снагу закона.
Члан 63.
Директор који је изабран на јавном конкурсу у складу са одредбама Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12, 116/13 – аутентично тумачење и 44/14 др. закон), наставља са радом до истека мандата.
Члан 64.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о промени оснивачког акта
Јавног предузећа за заштиту природе, развој туризма и угоститељство „Ресавска пећина“
Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'', број 3/2013) .
Члан 65.
Ова Одлука ступа на снагу осмог да од дана објављивања у ''Службеном гласнику
општине Деспотовац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-148/2016-01 од 27.09.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Др Златко Марјановић с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број
129/07 и 83/14- други закон), члана 13. Закона о здравственој заштити (''Службени гласник
РС'', 107/05, 72/09 – други закон, 88/10 и 99/10), члана 42. Закона о правима пацијената
(''Службени гласник РС'', број 45/13) и члана 13. Статута Општине Деспотовац (''Службени
гласник Општине Деспотовац'', број 4/2008 и 7/2015), Скупштина општине Деспотовац на
седници одржаној 27.09.2016. године, донела је
ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ
ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
I Образује се Савет за здравље општине Деспотовац, као посебно радно тело
Скупштине општине Деспотовац.
II У Савет за здравље се одређују:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Марјановић др Златко, из реда локалне самоуправе, за председника
Милошевић Дејан, из реда Дома здравља Деспотовац, за члана
Стојановић др Бранимир, из реда Дома здравља Деспотовац, за члана
Радовановић Драгана, из реда Завода за јавно здравље Ћуприја, за члана
Несторовић Сава, биолог, из Златова, за члана
Илић Јелена из Пањевца, из реда младих, за члана
Николић Миленко, из Миливе, из реда грађана – корисника услуга, за члана
Вуксановић Момчило, из Деспотовца, из реда пензионера, за члана
Мирковић др Мирјана, из Деспотовца, из реда приватне праксе, за члана
Панић Никола из Републичког фонда здравственог осигурања, за члана.
III Задаци Савета су да:

1. Прати и координира рад установа примарне здравствене заштите, чији је оснивач
локална самоуправа;
2. Спроводи мере у области заштите права пацијената и то:
- разматра приговоре о повреди појединачних права пацијената на основу
достављених и прикупљених доказа и утврђених чињеница;
- о утврђеним чињеницама обавештава подносиоца приговора и директора
здравствене установе, односно оснивача приватне праксе на коју се приговор односи и даје
одговарајуће препоруке;
- разматра извештаје саветника пацијената, прати остваривање права пацијената и
предлаже мере за заштиту и промоцију права пацијената;
3. Подстиче сарадњу свих здравствених установа са територије општине и
међусекторску сарадњу.
4. Прати здравствено стање становништва и изради нацрт Стратегије јавног
здравља општине.
5. Унапређује односе са републичким и регионалним институцијама у области
здравства, установама и организацијама.
6. Предузима и друге активности у циљу унапређења система здравствене заштите и
здравља становништва.
IV Савет за здравље обавља послове и задатке у складу и на начин утврђен
одредбама.
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V Ова Одлука ступа на снагу осам дана од дана објављивања у Службеном гласнику
општине Деспотовац.
VI Ступањем на снагу ове Одлукa, престаје да важи Одлука о образовању Савета за
здравље општине Деспотовац, број 02-206/2013-01 од 24.12.2013. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-139/2016-01 од 27.09.2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУППШТИНЕ ОПШТИНЕ,
др Златко Марјановић с.р.

На основу члана 32 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' 129/07 и
83/14-други закон) и члана 13 Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине
Деспотовац'', број 4/2008 и 7/2015), Скупштина општине Деспотовац на седници одржаној
27.09.2016. године, донела је
ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Члан 1.
У циљу унапређења нивоа опште безбедности на територији општине Деспотовац,
јачања поверења између заједница по питању безбедности и сигурности, откривања ставова
и проблема заједнице по питањима безбедности и осећаја безбедности, координације,
консултовања, комуникације и одређивања приоритетних питања за решавање проблема,
образује се Савет за безбедност општине Деспотовац (у даљем тексту: Савет)
Овом Одлуком уређује се надлежност Савета, састав, именовање, права и дужности
чланова Савета, начин рада и одлучивања, средства за рад Савета као и друга питања од
значаја за рад Савета.
Члан 2.
Савет се образује као радно тело Скупштине општине Деспотовац.
Савет је у свом раду независтан и самосталан.
Савет ради и одлучује на седницама.
Савет је за свој рад одговоран Скупштини општине Деспотовац којој подноси
Извештај о раду са финансијским извештајем, најмање једном годишње.
Члан 3.
Савет је надлежан да:
1) Изради Анализу стања безбедности у локалној заједници, и у том циљу да
прикупља информације од надлежних органа и организација и врши испитивање јавног
мнења ради идентификовања кључних проблема грађана у локалној заједници и
утврђивања приоритета по питању безбедности у области: безбедности људи и имовине,
насилничког криминала (вршњачко насиље, насиље у породици, хулиганизам и други
облици насиља), болести зависности, јавног реда и мира, комулног реда, спречавања
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дискриминације, заштите животне средине, безбедности саобраћаја, спречавања и
сузбијања других асоцијалних и девијантних понашања у свим областима живота и рада,
колективне безбедности становништва и други, као и осећаја сигурности и других
проблема везаних за квалитет живота;
2) Изради Стратегију за безбедност у локалној заједници, ради на спровођењу и
прати спровођење Стратегије;
3) Подноси Извештај о свом раду Скупштини општине Деспотовац;
4) Доноси мишљења, препоруке, предлоге мера и закључке;
5) Прати спровођење пројеката који се односе на безбедност у локалној заједници;
6) Промовише превенцију и значај безбедности у општини Деспотовац и активности
које се спроводе ради њеног постизања и успоставља партнерске односе са одговарајућим
субјектима;
7) Упознаје јавност са улогом и деловањем Савета.
Члан 4.
Савет чине лица која се у Савет именују по функцији, односно пословима које врше.
У Савет се могу именовати и лица која својим пословима могу допринети
безбедности у општини Деспотовац.
Члан 5.
Савет чине:
1) Председник општине Деспотовац
2) Начелник Полицијске станице Деспотовац
3) Председник Скупштине општине Деспотовац
4) Командир Полицијске станице Деспотовац
5) Командант ИВП Пасуљанске ливаде
6) Председник Основног суда Деспотовац
7) Основни Јавни тужилац Основног јавног тужилаштва Деспотовац
8) Судија Прекршајног суда у Јагодини – Одељења у Деспотовцу
9) Начелник Општинске управе Деспотовац
10) Директор Дома здравља ''Деспотовац'' Деспотовац
11) Директор Центра за социјални рад ''Деспотовац'' Деспотовац
12) Директор Основне школе ''Деспот Стефан Високи'' Деспотовац
13) Директор Техничке школе Деспотовац
14) Начелник Штаба за ванредне ситуације општине Деспотовац
Члан 6.
Председник општине је председник Савета по функцији.
Начелник Полицијске станице је заменик председника Савета по функцији.
Члан 7.
Председник општине Деспотовац решењем именује и разрешава чланове Савета.
Члан 8.
Административне, стручне и техничке послове за потребе Савета обавља секретар
Савета кога из реда запослених у Општинској управи одређује председник општине
Деспотовац.
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Члан 9.
Ради ефикаснијег рад, Савет може да образује радне групе за разматрање питања из
области безбедности у општини Деспотовац.
Радне групе имају руководиоца из реда Савета и најмање два члана из области за
које се група образује, који се могу именовати из реда стручне јавности.
Члан 10.
Рад Савета је јаван.
Када се на седници Савета разматрају питања из њихове надлежности, у раду Савета,
по позиву, могу учествовати, без права одлучивања, представници општинских и
републичких предузећа, установа, органа и организације.
Члан 11.
Савет може да ради и пуноважно одлучује ако седници присуствује већина од
укупног броја чланова Савета.
Председник Савета сазива седнице по потреби.
Седницама председава председник Савета, а у случају отсутности седницама
председава заменик председника.
Одлуке из своје надлежности Савет доноси концензусом присутних чланова Савета,
које потписује председавајући и оверавају се печатом председника општине Деспотовац.
О раду Савета води се записник кога потписује председавајући.
Члан 12.
Средства за рад Савета обезбеђују се у Буџету општине Деспотовац, а могу се
обезбеђивати и из других извора у складу са Законом.
Чланови Савета за рад у Савету не примају надокнаду.
Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику
општине Деспотовац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 8-6-3/2016-01 од 27.09.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Златко Марјановић с.р.
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На основу чланова 32 и 45 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Србије'', број 129/2007 и 83/14 – други Закон), чланова 13 и 32 Статута општине
Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'', број 4/2008 и 7/2015) и члана 28
Пословника о раду Скупштине општине Деспотовац, (''Службени гласник општине
Деспотовац'', број 4/2008 и 7/2015), на седници одржаној 27.09.2016 године, Скупштина
општине Деспотовац, донела је

О Д Л У К У
1. БИРАЈУ СЕ за чланове Општинског већа општине Деспотовац, и то:
- Милановић Срђан, мастер правник, из Равне Реке
- Поповић Дејан, дипл.инж.рударства, из Деспотовца
- Панић Миодраг, пензионер, из Стењевца
- Никић Обрадовић Милена, рач. техн., из Дворишта
2. Одлуку доставити: именованима и архиви органа Општине.
3. Одлуку објавити у ''Службеном гласнику општине Деспотовац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-145-1/2016-01 од 27.09.2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Златко Марјановић с.р.
На основу члана 46 став 1. и 4. Закона о локалним изборима (''Службени гласник
Републике Србије'', број 129/07 и 54/11), члана 32 Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Србије'', број 129/07 и 83/14-други закон) и члана 13
Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'', број 4/2008 и
7/15), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 27.09.2016. године, доноси

О Д Л У К У
1. УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата одборника Срђана Милановића из Равне Реке,
са изборне листе ''Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена
Србија (ЈС) – Драган Марковић Палма, Нова Србија (НС) – носилац листе др Мирослав
Павковић'', због избора на функцију члана Општинског већа општине Деспотовац.
2. УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата одборника Миодрага Панића из Стењевца, са
изборне листе ''Александар Вучић – Србија побеђује'', због избора на функцију члана
Општинског већа општине Деспотовац.
2. Одлуку доставити: Именованом, Изборној комисији општине Деспотовац и
архиви органа општине.
3. Одлуку објавити у ''Службеном гласнику општине Деспотовац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-150/2016-01 од 27.09.2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Златко Марјановић с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије'', број 129/07, 83/14-други закон), члана 13. Статута општине Деспотовац
(''Службени гласник општине Деспотовац'', број 4/08 и 7/15), члана 36. Одлуке о месним
заједницама (''Службени гласник општине Деспотовац'', број 7/08, 1/09 и 2/12), а на предлог
Комисије за избор, именовања и административне послове, Скупштина општине
Деспотовац, на седници одржаној 27.09.2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ
1. Именују се у Општинску комисију за спровођење избора за чланове савета месних
заједница на подручју општине Деспотовац:
-

Аврамовић Никола, за председника Комисије;
Крстовић Дамјан, за заменика председника Комисије;
Грујић Горан, за члана Комисије;
Стефановић Душан, заменик члана Комисије;
Милојковић Драгиша, за члана Комисије;
Зечевић Славко, за заменика члана Комисије;
Богојевић Сања, за члана Комисије;
Милошевић Никола, за заменика члана Комисије;
Милутиновић Владимир, за члана Комисије;
Петровић Милена, за заменика члана Комисије.

2. За секретара Комисије именује се Богосављевић Властимир, а за заменика
секретара Томовић Бојан.
3. Задатак Комисије је да у складу са позитивним прописима обави све радње за
потребе избора и спроведе поступак избора за чланове савета месних заједница на подручју
општине Деспотовац.
4. Решење доставити: именованима, председнику Општине и архиви органа
Општине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-130/2016-01 од 27.09.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
др Златко Марјановић
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На основу члана 32 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број
129/07, 83/2014 други закон) и чланова 24 и 43 Закона о јавним предузећима (''Службени
гласник РС'', број 15/16), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној
27.09.2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА
КСП ''СТАН'' ЈП ДЕСПОТОВАЦ
1. ИМЕНУЈЕ СЕ Владан Јовковић, магистар економских наука из Свилајнца, за
директора КСП ''Стан''ЈП Деспотовац, на период од четири године.
2. Именовано лице је дужно да ступи на функцију директора КСП ''Стан'' ЈП
Деспотовац у року од осам дана од дана објављивања овог решења у Службеном гласнику
општине Деспотовац.
3. Решење објавити у ''Службеном гласнику Републике Србије'' и ''Службеном
гласнику Општине Деспотовац'' .
4. Решење доставити: Именованом, КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац и архиви органа
општине.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 06-36-8/2016-01 од 27.09.2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Златко Марјановић с.р.
На основу члана 18. Закона о јавним службама (''Службени гласник Републике
Србије'', број 42/91, 71/94, 79/05-други закон, 81/05 –испр.др.закона, 83/05 – испр.др.закона
и 83/14-др.закон), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије'', број 129/07, 83/14 – други закон), члана 13. Статута Општине Деспотовац
(''Службени гласник Општине Деспотовац'', број 4/2008 и 7/2015), Скупштина општине
Деспотовац на седници одржаној 27.09.2016 године, донела је

РЕШЕЊЕ
1. Именује се Ана Богдановић, дипломирани економиста, из Грабовца, за
директора ''Туристичко-спортске организације Деспотовац'' Деспотовац, на период од 4
године.
2. Решење доставити: именованој, ''Туристичко-спортској организацији Деспотовац''
Деспотовац и архиви Скупштине општине Деспотовац.
3. Решење објавити у Службеном гласнику општине Деспотовац.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-93-1 /2016-01 од 27.09.2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Златко Марјановић с.р.
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На основу чланова 132 и 134 Закона о здравственој заштити (''Службени гласник
Републике Србије'', број 107/05, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013-19) и на
основу члана 32 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'',
број 129/07 и 83/14 - други закон), на предлог Комисије за избор именовања и
административне послове, Скупштина општине Деспотовац на седници одржаној
27.09.2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
1. ИМЕНУЈЕ СЕ Душан Шикања, стоматолог специјалиста оралне хирургије из
Деспотовца за вршиоца дужности директора Дома здравља ''Деспотовац'' у Деспотовцу, на
период од шест месеци.
2. Решење доставити: именованом, Дому здравља ''Деспотовац'' Деспотовац и архиви
органа Општине.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-129/2016-01 од 27.09.2016.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
др Златко Марјановић с.р.

На основу члана 12. Закона о управљању миграцијама (''Службени гласник РС'', број
107/2012), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07 и
83/14-други закон) и члана 13. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине
Деспотовац'', број 4/2008 и 7/15), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној
27.09.2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ
1. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Савета за миграције општине Деспотовац (у даљем
тексту: Савет) и то:
-

Ненадовић Дејан из Деспотовца
Стојановић Слободан из Миливе
Тимотијевић Предраг из Деспотовца

2. Решење доставити: именованима и архиви органа Општине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-02-131/2016-01 од 27.09.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
др Златко Марјановић с.р.
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На основу члана 12. Закона о управљању миграцијама (''Службени гласник РС'', број
107/2012), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07 и
83/14-други закон) и члана 13. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине
Деспотовац'', број 4/2008 и 7/15), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној
27.09.2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ
1. ИМЕНУЈУ СЕ чланови Савета за миграције општине Деспотовац (у даљем тексту:
Савет) и то:
- Николић Никола, председник општине Деспотовац
- Кривошић Ђуро из Миливе и
- Миленковић Бранкоиз Миливе
2. Именовани чланови су обавезни да извршавају надлежности Савета одређене
законом и решењем Скупштине општине Деспотовац о образовању Савета, број 09-97/201301 од 14.05.2013. године.
3. Решење доставити: именованима и архиви органа Општине.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-132/2016-01 од 27.09.2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
др Златко Марјановић с.р.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број
129/07 и 83/14 – други закон), члан 13. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник
општине Деспотовац'', број 4/08 и 7/15) и члана 2. Одлуке о оснивању Савета за борбу
против наркоманије (''Службени гласник Општине Деспотовац'', број 8/2008), Скупштина
општине Деспотовац, на седници одржаној 27.09.2016 године, донела је

РЕШЕЊЕ
1. Разрешавају се чланови Савет за борбу против наркоманије и то:
-

Николић Никола, председник Савета
Антић Миодраг из Деспотовца, члан
Лаишић Ксенија из Деспотовца, члан
Матић Дејан из Ресавице, члан
Аврамовић Бојан из Плажана, члан
Обрадовић Стамена из Деспотовца, члан
Матић Драган из Плажана, члан
Остојић Горан из Ресавице, члан
Стевановић Мирјана из Плажана,члан
Милојевић Горан из Миливе, члан и
Радисављевић Небојша из Параћина, члан
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2. Решење доставити: именованима и архиви Органа Општине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-133/2016-01 од 27.09.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Златко Марјановић с.р.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број
129/07 и 83/14 – други закон), члан 13. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник
општине Деспотовац'', број 4/08 и 7/15) и члана 2. Одлуке о оснивању Савета за борбу
против наркоманије (''Службени гласник Општине Деспотовац'', број 8/2008), Скупштина
општине Деспотовац, на седници одржаној 27.09.2016 године, донела је

РЕШЕЊЕ
1. Именују се чланови Савет за борбу против наркоманије и то:
-

Милојковић Горан из Јеловца, за председника Савета
Симић Томица из Деспотовца, за члана
Јовановић Првослав из Медвеђе, за члана
Лукић-Милошевић Славица из Деспотовца, за члана
Стојадиновић Ненад из Стењевца, за члана
Нешић Данијел из Деспотовца, за члана
Аксентијевић Зоран из Ресавице, за члана
Богдановић Ивица из Плажана, за члана
Стојковић Вера из Деспотовца, за члана
Живановић Лука из Деспотовца, за члана

2. Именовани чланови су обавезни да извршавају надлежности Савета одређене
законом и решењем Скупштине општине Деспотовац о образовању Савета, број 02-1021/2013-01 од 14.05.2013. године.
3. Решење доставити: именованима и архиви Органа Општине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-134/2016-01 од 27.09.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Златко Марјановић с.р.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 11

66

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 11

Деспотовац 29.09.2016. године

На основу чланова 17 и 18 Статута општине Деспотовац (''Службени гласник
Општине Деспотовац'', број 4/2008 и 7/15) и чланова 36 и 47 Пословника о раду Скупштине
општине Деспотовац (''Службени гласник Општине Деспотовац'', број 4/2008 и 7/15),
Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 27.09.2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ
I) БИРАЈУ СЕ чланови Одбора за питања локалне самоуправе и то:
1. Марјановић др Златко из Деспотовца , председник одбора
2. Миливојевић Животије из Језера члан из реда грађана
3. Радисављевић Топлица из Деспотовца, члан из реда одборника
4. др Драган Радосављевић из Војника, члан из реда одборника
5. Мијајловић Милорад из Деспотовца, члан из реда одборника
6. Николић Лела из Великог Поповића, члан из реда грађана
7. Петровић Дејан из Деспотовца, члан из реда грађана
II) Решење доставити: именованима и архиви Скупштине општине Деспотовац.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-136/2016-01 од 27.09.2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Златко Марјановић с.р.
На основу чланова 17 и 18 Статута општине Деспотовац (''Службени гласник
Општине Деспотовац'', број 4/2008 и 7/15) и чланова 36 и 47 Пословника о раду Скупштине
општине Деспотовац (''Службени гласник Општине Деспотовац'', број 4/2008 и 7/15),
Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 27.09.2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I) БИРАЈУ СЕ чланови Одбора за буџет и финансије и то:
1. Ћеловић Бранка из Ресавице, председник одбора
2. Николић Ана из Великог Поповића, члан из реда одборника
3. Богосављевић Владан из Липовице, члан из реда одборника
4. Ђорђевић Слађан из Буковца, члан из реда одборника
5. Јефтић Срђан из Ресавице, члан из реда грађана
6. Марковић Лазар из Богаве, члан из реда одборника
7. Павковић др Мирослав из Деспотовца, члан из реда одборника
II) Решење доставити: именованима и архиви Скупштине општине Деспотовац.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-137/2016-01 од 27.09.2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Златко Марјановић с.р.
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Деспотовац 29.09.2016. године

На основу чланова 17 и 18 Статута општине Деспотовац (''Службени гласник
Општине Деспотовац'', број 4/2008 и 7/15) и чланова 36 и 47 Пословника о раду Скупштине
општине Деспотовац (''Службени гласник Општине Деспотовац'', број 4/2008 и 7/15),
Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 27.09. 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I) БИРАЈУ СЕ чланови Одбора за урбанизам, саобраћај, комунално-стамбене
делатности и заштиту животне средине и то:
1. Алимпијевић др Малиша из Миливе, председник Одбора
2. Богдановић Милан из Грабовице, члан из реда одборника
3. Илић Петар из Јасенова, члан из реда одборника
4. Веселиновић Славко из Грабовице, члан из реда одборника
5. Милошевић Гордана из Стрмостена, члан из реда одборника
6. Зарић Здравко из Ресавице, члан из реда одборника
7. Стојановић Слободан из Миливе, члан из реда грађана
II) Решење доставити: именованима и архиви Скупштине општине Деспотовац.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-138/2016-01 од 27.09.2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Златко Марјановић с.р.
На основу чланова 17 и 18 Статута општине Деспотовац (''Службени гласник
Општине Деспотовац'', број 4/2008 и 7/15) и чланова 36 и 47 Пословника о раду Скупштине
општине Деспотовац (''Службени гласник Општине Деспотовац'', број 4/2008 и 7/15),
Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 27.09.2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I) БИРАЈУ СЕ чланови Одбора за привреду, пољопривреду и шумарство и то:
1. Нешић Саша из Витанца, председник Одбора
2. Ђорђевић Драгиша из Стењевца, члан из реда одборника
3. Стојановић Драган из Плажана, члан из реда грађана
4. Весић Мишко из Ресавице, члан из реда грађана
5. Миловановић Небојша из Деспотовца, члан из реда грађана
6. Маринковић Милан из Сладаје, члан из реда одборника
7. Обрадовић Драган из Јеловца, члан из реда одборника
II) Решење доставити: именованима и архиви Скупштине општине Деспотовац.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-139/2016-01 од 27.09.2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Златко Марјановић с.р.
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На основу чланова 17 и 18 Статута општине Деспотовац (''Службени гласник
Општине Деспотовац'', број 4/2008 и 7/15) и чланова 36 и 47 Пословника о раду Скупштине
општине Деспотовац (''Службени гласник Општине Деспотовац'', број 4/2008 и 7/15),
Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 27.09.2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I) БИРАЈУ СЕ чланови Одбора за друштвене делатности и омладину и то:
1. Никодијевић Мица из Војника, председник Одбора
2. Стојановић др Радица из Деспотовца, члан из реда одборника
3. Милојковић Горан из Јеловца, члан из реда грађана
4. Ранисављевић Виолета из Ломнице, члан из реда одборника
5. Јанковић Горан из Поповњака, члан из реда грађана
6. Мијајловић Драги из Деспотовца, члан из реда одборника
7. Милић Кристина из Брестова, члан из реда грађана
II) Решење доставити: именованима и архиви Скупштине општине Деспотовац.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-140/2016-01 од 27.09.2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Златко Марјановић с.р.
На основу чланова 17 и 18 Статута општине Деспотовац (''Службени гласник
Општине Деспотовац'', број 4/2008 и 7/15) и чланова 36 и 47 Пословника о раду Скупштине
општине Деспотовац (''Службени гласник Општине Деспотовац'', број 4/2008 и 7/15),
Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 27.09.2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I) БИРАЈУ СЕ чланови Одбора за родну равноправност и то:
1. Радовановић Сузана из Ломнице, председник Одбора
2. Маринковић Горан из Великог Поповића, члан из реда грађана
3. Јанковић Живана из Деспотовца, члан из реда грађана
4. Јанковић др Сима из Ресавице, члан из реда одборника
5. Антић Станија из Ресавице, члан из реда одборника
6. Величковић Марина из Трућевца, члан из реда грађана
7. Димитријевић Златана из Стењевца, члан из реда одборника
II) Решење доставити: именованима и архиви Скупштине општине Деспотовац.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-141/2016-01 од 27.09.2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Златко Марјановић с.р.
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На основу чланова 17 и 18 Статута општине Деспотовац (''Службени гласник
Општине Деспотовац'', број 4/2008 и 7/15) и чланова 36 и 54 Пословника о раду Скупштине
општине Деспотовац (''Службени гласник Општине Деспотовац'', број 4/2008 и 7/15),
Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 27.09.2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I) БИРАЈУ СЕ чланови Комисије за Статут и нормативну делатност и то:
1. Шарац Слободанка из Ресавице, председник Одбора
2. Рајић др Миодраг из Дворишта, члан из реда одборника
3. Станојевић Иван из Витанца, члан из реда грађана
4. Миливојевић Млађан из Пањевца, члан из реда одборника
5. Феликс Гордана из Ресавице, члан из реда грађана
6. Милошевић Дарко из Деспотовца, члан из реда грађана
7. Михајловић Дарко из Балајнца, члан из реда одборника
II) Решење доставити: именованима и архиви Скупштине општине Деспотовац.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-142/2016-01 од 27.09.2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Златко Марјановић с.р.
На основу чланова 17 и 18 Статута општине Деспотовац (''Службени гласник
Општине Деспотовац'', број 4/2008 и 7/15) и чланова 36 и 54 Пословника о раду Скупштине
општине Деспотовац (''Службени гласник Општине Деспотовац'', број 4/2008 и 7/15),
Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 27.09. 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I) БИРАЈУ СЕ чланови Комисије за представке и предлоге и то:
1. Милојковић др.вет. Милан из Војника, председник Одбора
2. Милошевић Дејан из Златова, члан из реда одборника
3. Тимотијевић Виолета из Деспотовца, члан из реда одборника
4. Јовановић Виолета из Плажана, члан из реда одборника
5. Добросављевић Дејан из Стењевца, члан из реда грађана
6. Милановић Зоран из Брестова, члан из реда грађана
7. Ристић Игор из Деспотовца, члан из реда грађана
II) Решење доставити: именованима и архиви Скупштине општине Деспотовац.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-143/2016-01 од 27.09.2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Златко Марјановић с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије'', број 129/07 и 83/14-други закон), члана 13. Статута Општине Деспотовац
(''Службени гласник Општине Деспотовац'', број 4/2008 и 7/2015.), Скупштина општине
Деспотовац на седници одржаној 27.09.2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду Предшколске установе „Рада
Миљковић“ за радну 2015/2016. годину, број: 828/2016 од 13.09.2016. године који је усвојио
Управни одбор установе одлуком број: 829/2016.године од 13.09.2016. године.
2. Решење објавити у Службеном гласнику Општине Деспотовац.
3. Решење доставити: ПУ ''Рада Миљковић'' Деспотовац и архиви Скупштине
општине.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-121-1 /2016-01 од 27.09.2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
др Златко Марјановић с.р.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије'', број 129/07 и 83/14-други закон), члана 13. Статута Општине Деспотовац
(''Службени гласник Општине Деспотовац'', број 4/2008 и 7/2015), Скупштина општине
Деспотовац, на седници одржаној 27.09.2016 године, донела је

РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Годишњи план рада Предшколске установе ''Рада
Миљковић'' Деспотовац, за радну 2016/2017. годину, број 831 од 13.09.2016. године, а који
је усвојио Управни одбор Установе, Одлуком број 832 од 13.09.2016. године.
2. Решење објавити у ''Службеном гласнику Општине Деспотовац''
3. Решење доставити: Предшколској установи ''Рада Миљковић'' Деспотовац и
архиви Скупштине општине Деспотовац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-121-2/2016-01 од 27.09.2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
др Златко Марјановић с.р.
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На основу члана 55 Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени
гласник РС'', број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15- аутентично тумачење, 68/15 и 62/16-Одлука УС
РС) и члана 13 Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'',
број 4/08 и 7/15), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 27.09.2016 године,
донела је

РЕШЕЊЕ
I РАЗРЕШАВА СЕ Јованка Анђелковић из Деспотовца дужности члана Школског
одбора Техничке школе ''Деспотовац'' из Деспотовца.
II Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Деспотовац''.
III Решење доставити: Именованој, Техничкој школи ''Деспотовац'' и архиви
Скупштине општине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-119-1/2016-01 од 27.09.2016. године.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
др Златко Марјановић с.р.

На основу члана 54 Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени
гласник РС'', број 72/09, 52/11, 55/13, 68/15 и 62/16-Одлука УС РС) и члана 13 Статута
општине Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'', број 4/08 и 7/15),
Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 27.09.2016 године, донела је

РЕШЕЊЕ
I ИМЕНУЈЕ СЕ Перица Стојадиновић за члана Школског одбора Техничке школе
''Деспотовац'' из Деспотовца.
II Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Деспотовац''.
III Решење доставити: Именованом, Техничкој школи ''Деспотовац''
Скупштине општине.

и

архиви

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-119-2/2016-01 од 27.09.2016. године.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
др Златко Марјановић с.р.
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На основу чланова 30 и 32 Статута општине Деспотовац (''Службени гласник
општине Деспотовац'', број 4/08 и 7/15) и чланa 34 Пословника о раду Скупштине општине
Деспотовац, (''Службени гласник општине Деспотовац'', број 4/08 и 7/15), Скупштина
општине Деспотовац, на седници одржаној 27.09.2016. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
1. ОДРЕЂУЈУ СЕ у Комисију за руковођење избором за чланове Општинског већа,
одборници Скупштине:
- др Радица Стојановић из Деспотовца,
- Слободанка Шарац из Ресавице и
2. Решење објавити у Службеном гласнику општине Деспотовац.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 06-45-1/2016-01 од 27.09.2016 године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Златко Марјановић с.р.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број
129/07) и члана 33. Статута општине Деспотовац, (''Службени гласник општине
Деспотовац'', број 4/2008 и 7/2015), Општинско веће општине Деспотовац, на седници
одржаној 26.09.2016. године, донело је

О Д Л У К У
1. Прихвата се иницијатива ЈП Дирекција за урбанизам Крагујевац, за суделовање у
оснивању регионалног предузећа ЈП Дирекција за урбанизам са седиштем у Крагујевцу, где
би суоснивач била општина Деспотовац, а за делатност просторног планирања и
пројектовања за потребе оснивача овог предузећа.
2. Овлашћује се председник општине Деспотовац Никола Николић, да учествује у
преговорима приликом конституисања права и обавеза суоснивача, а да по окончању
преговора поднесе писмени предлог Општинском већу општине Деспотовац о усаглашеном
тексту предлога за оснивање ЈП Дирекције за урбанизам са седиштем у Крагујевцу, а коју
одлуку би усвојила Скупштина општине Деспотовац, чиме би се створиле правне
претпоставке за рад овог јавног предузећа.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 021-1/2016-02 од 26.09.2016. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Николић Никола, дипл.ецц. с.р.
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На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број
129/07), члана 33 Статута oпштине Деспотовац („Службени гласник општине Деспотовац“,
бр. 4/2008 ), а у вези чл. 60, 61, 61а и 64а Закона о пољопривредном земљишту („Службени
гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон и 41/09, 112/2015), Општинско веће општине
Деспотовац на седници одржаној 26.09.2016. године донело је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПРЕДЛОГА
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ДЕСПОТОВАЦ ЗА 2017 ГОДИНУ
I – Образује се Комисија за израду Предлога годишњег програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Деспотовац за 2017. годину
(у даљем тексту: Комисија).
II– У Комисију се именују:
за председника:
Богојевић Небојша, дипл.инг.пољ.;
за заменика председника:
Ивковић Душан, дипл.агроекономиста
за чланове:
1. Богојевић Миломир, дипл.економиста;
2. Максимовић Ивана, инг.геодезије;
3. Николић Данило, дипл.економиста;
4. Петровић Дарко, дипл.економиста;
5. Антић Иван, дипл.економиста;
6. Стевановић Бојан, ИТ техничар;
III- Задатак Комисије је:
а) да пре израде Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта на територији општине Деспотовац за 2017 годину (у даљем
тексту: Предлог годишњег програма) обавести јавним позивом образовне установе – школе,
стручне пољопривреде службе, социјалне установе, високообразовне установе – факултете
и научне институте чији је оснивач држава, установе за извршење кривичних санкција и
правна лица у државној својини регистрована за послове у области шумарства, да Комисији
доставе захтеве за признавање права на коришћење пољопривредног земљишта у државној
својини без плаћања накнаде у површини која је примерена делатности којом се баве, да
размотри достављене захтеве и донесе одлуку о истим (члан 61. Закона о пољопривредном
земљишту);
б) да пре израде Предлога годишњег програма обавести јавним позивом правна и физичка
лица која су власници функционалног система за наводњавање и одводњавање, рибњака,
вишегодишњих засада старијих од три године, а млађих од 15 година у роду, винограда
старијих од три године, а млађих од 30 година у роду, функционалних пољопривредних
објеката, а који се налазе на земљишту у државној својини и правна и физичка лица која су
власници објеката за узгој и држање животиња и која се баве узгојем и држањем животиња,
а у циљу производње хране за животиње, да Комисији доставе захтеве за признавање права
пречег закупа са потребном документацијом, најкасније до 30. октобра текуће године за
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наредну годину, да размотри достављене захтеве и донесе одлуку о истим (члан 64а Закона
о пољопривредном земљишту);
в) да изради Предлог годишњег програма у складу са одредбама чл. 60, 61, 61а и 64а Закона
о пољопривредном земљишту, упутствима и Инструкцијом Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде о изради годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта и поступка јавног надметања, ;
г) да прибави мишљење Комисије за давање мишљења, коју образује председник општине, а
која у свом саставу има најмање половину чланова физичких лица – пољопривреднике који
су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са прописом којим се уређује
упис у Регистар пољопривредних газдинстава, као и дипломираног инжењера
пољопривреде на Предлог годишњег програма (члан 60. став3. Закона о пољопривредном
земљишту);
д) да прибави писану сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде
на Предлог годишњег програма (члан 60. став 4. Закона о пољопривредном земљишту);
ђ) да достави Предлог годишњег програма Општинском већу на разматрање и утврђивање и
е) да достави Предлог годишњег програма Скупштини општине на разматрање и доношење;
ж) да по истом поступку, уколико буде потребно, изради Предлог измене и допуне
Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на
територији општине Деспотовац за 2017 годину.
IV – Комисија ће обављати свој задатак у складу са следећом динамиком:
а) објављивање јавног позива за достављање захтева за коришћење пољопривредног
земљишта у државној својини без плаћања накнаде са потребном документацијом – у року
од седам дана од дана доношења овог решења;
б) објављивање јавног позива за достављање захтева за право пречег закупа са потребном
документацијом – у року од седам дана од дана доношења овог решења;
в) израда Предлога годишњег програма – до 15. децембра 2016. године;
г) прибављање мишљења Комисије из члана 60. став 3. Закона о пољопривредном
земљишту – до 30. децембра 2016. године;
д) достављање Предлога годишњег програма са потребном документацијом Министарству
пољопривреде, шумарства и водопривреде, ради прибављања сагласности, у року од 3 дана
од дана добијања мишљења;
ђ) достављање Предлога годишњег програма на разматрање и утврђивање Општинском
већу најкасније до 01. фебруара 2017. године и
е) достављање Предлога годишњег програма на разматрање Скупштини општине на
разматрање и доношење најкасније до 07. фебруара 2017. године.
V - За обављање задатака из става III овог решења, председник, заменик председника и
чланови Комисије, имају право на надокнаду у висини коју утврђује председник општине
својим актом.
VI – Стручну обраду аката, других материјала, организационе и административне послове
за Комисију врши Одељење за привреду, јавне делатности, финансије и буџетске фондове
Општинске управе Деспотовац.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-127/2016-02 од 26.09.2016. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Николић Никола, дипл.ецц. с.р.
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ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ДЕСПОТОВАЦ
Члан 1.
У Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Општинске
управе Деспотовац, број 110-1/2016-04 од 27.01.2016. године, објављеног у ''Службеном
гласнику општине Деспотовац'', број 1 од 03.02.2016. године, на који је Општинско веће
дало сагласност решењем број 06-4-2/16-02 од 29.01.2016. године и Правилника о измени и
допуни Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Општинске
управе Деспотовац, број 110-3/2016-04 од 20.05.2016. године, објављеног у ''Службеном
гласнику општине Деспотовац'', број 7 од 30.05.2016. године, на који је Општинско веће
дало сагласност решењем број 110-3-1/16-02 од 23.05.2016. године, у члану 12. у одељку
IV. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ПОСЛОВЕ ОРГАНА ОПШТИНЕ, радна
места под бројем 2,3,4, и 5, бришу се.
У истом овом Одељку, после радног места под бројем 1, додају се следећа радна
места, са описом послова, прописаним условима и бројем извршилаца:
„ А) МАТИЧНО ПОДРУЧЈЕ ДЕСПОТОВАЦ
2. МАТИЧАР ЗА МАТИЧНО ПОДРУЧЈЕ ДЕСПОТОВАЦ И ПОСЛОВИ
БИРАЧКОГ СПИСКА
- Врши послове уписа у матичну књигу рођених, матичну књигу венчаних и матичну
књигу умрлих, који се воде за матично подручје Деспотовац. Издаје изводе или уверења на
основу матичних књига и књиге држављана. Води посебну евиденцију о изводима који се
издају на међународном обрасцу. Од првог до петог у месецу доставља извештај Заводу за
статистику о подацима из матичних књига. Приликом сваког уписа у матичне књиге,
доставља извештај о упису надлежним органима. Саставља записник о пријави за
закључење брака и закључује брак. Саставља записник о признавању очинства и
материнства, записник о одређивању личног имена детета, као и смртовницу;
- Координира радом матичара и заменицима матичара;
- Обавља послове грађанских стања;
- Води бирачки списак, прати и уноси одговарајуће промене и обезбеђује сталну
ажурност бирачког списка;
- Подноси захтеве надлежним органима и службама за достављање података
потребних за ажурирање бирачког списака. Од матичара прикупља дневне писмене
извештаје о чињеницама битним за бирачки списак;
- По потреби издаје потврде о бирачком праву;
- Води управни поступак из свог делокруга послова;
- Обавља и друге послове по налогу шефа Одсека, начелника Одељења и начелника
Општинске управе.
Услови:
Стечено високо образовање на студијама првог степена ( основне академске
студије, основне струковне студије) у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова односно на
студијама у трајању до три године;
Положен посебан стручни испит за матичара;
овлашћење за обављање послова матичара;
Положен стручни испит за рад у Органима државне управе;
Радно искуство – 1 година
Број извршилаца:1
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3. ЗАМЕНИК МАТИЧАРА ЗА МАТИЧНО ПОДРУЧЈЕ ДЕСПОТОВАЦ
И ПОСЛОВИ БИРАЧКОГ СПИСКА
- Издаје изводе и уверења на основу матичне књиге рођених, матичне књиге
венчаних, матичне књиге умрлих и књиге држављана. Води посебну евиденцију о изводима
који се издају на међународном обрасцу. Од првог до петог у месецу доставља извештај
Заводу за статистику о подацима из матичних књига.
- Обавља послове матичара у случају његове одсутности и спречености да обавља
своју дужност;
- Води управни поступак из свог делокруга послова;
- Обавља и друге послове по налогу шефа Одсекa, шефа Одељења и начелника
Општинске управе.
Води бирачки списак, прати и уноси одговарајуће промене и обезбеђује сталну ажурност
бирачког списка.
- Подноси захтеве надлежним органима и службама за достављање података
потребних за ажурирање бирачког списака. Од шефова Месних канцеларија прикупља
дневне писмене извештаје о чињеницама битним за бирачки списак.
- По потреби издаје потврде о бирачком праву.
Услови:
Стечено високо образовање на студијама првог степена ( основне академске
студије, основне струковне студије) у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова односно на
студијама у трајању до три године;
Положен посебан стручни испит за матичара;
овлашћење за обављање послова матичара;
Положен стручни испит за рад у Органима државне управе;
Радно искуство – 1 година
Број извршилаца:2
4. ЗАМЕНИК МАТИЧАРА ЗА МАТИЧНО ПОДРУЧЈЕ ДЕСПОТОВАЦ – ПОСЛОВИ
МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ
- Издаје изводе и уверења на основу матичне књиге рођених, матичне књиге
венчаних, матичне књиге умрлих и књиге држављана. Води посебну евиденцију о изводима
који се издају на међународном обрасцу. Од првог до петог у месецу доставља извештај
Заводу за статистику о подацима из матичних књига.
Обавља послове матичара у случају његове одсутности и спречености да обавља своју
дужност;
- Обавља административно стручне послове за потребе месне канцеларије и друге
послове по налогу шефа Одсекa, шефа Одељења и начелника Општинске управе.
Услови:
Стечено високо образовање на студијама првог степена ( основне академске
студије, основне струковне студије) у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова односно на
студијама у трајању до три године;
Положен посебан стручни испит за матичара;
овлашћење за обављање послова матичара;
Положен стручни испит за рад у Органима државне управе;
Радно искуство – 1 година
Број извршилаца:2
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Б) МАТИЧНО ПОДРУЧЈЕ РЕСАВИЦА
5. МАТИЧАР ЗА МАТИЧНО ПОДРУЧЈЕ РЕСАВИЦА - ПОСЛОВИ МЕСНЕ
КАНЦЕЛАРИЈЕ
- Води матичне књиге рођених, венчаних и умрлих, поступа по пресудама и разводу
брака, о промени презимена у законском року;
- Сачињава извештаје о рођењу, венчању и смрти, сачињава записнике о признавању
очинства;
- Даје податке за бирачке спискове и друге потребе;
- Издаје изводе из матичних књига, прима странке и даје обавештења о матичним
књигама;
- Обавља послове око закључења брака, врши упис матичних бројева, сачињава
смртовнице, издаје уверења и потврде о држављанству, оверава податке о држављанству за
личне карте и матичне бројеве, води регистар матичних књига, поступа по замолницама у
вези држављанства.
- Обавља све административно-стручне послове за потребе Месне канцеларије, а
обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и начелника Општинске
управе.
Услови:
Стечено високо образовање на студијама првог степена ( основне академске
студије, основне струковне студије) у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова односно на
студијама у трајању до три године;
Положен посебан стручни испит за матичара;
овлашћење за обављање послова матичара;
Положен стручни испит за рад у Органима државне управе;
Радно искуство – 1 година
Број извршилаца:1
6. ЗАМЕНИК МАТИЧАРА ЗА МАТИЧНО ПОДРУЧЈЕ РЕСАВИЦА – ПОСЛОВИ
МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ
- Издаје изводе и уверења на основу матичне књиге рођених, матичне књиге
венчаних, матичне књиге умрлих и књиге држављана. Води посебну евиденцију о изводима
који се издају на међународном обрасцу. Од првог до петог у месецу доставља извештај
Заводу за статистику о подацима из матичних књига.
Обавља послове матичара у случају његове одсутности и спречености да обавља своју
дужност;
- Обавља административно стручне послове за потребе месне канцеларије и друге
послове по налогу шефа Одсекa, шефа Одељења и начелника Општинске управе.
Услови:
Стечено високо образовање на студијама првог степена ( основне академске
студије, основне струковне студије) у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова односно на
студијама у трајању до три године;
Положен посебан стручни испит за матичара;
овлашћење за обављање послова матичара;
Положен стручни испит за рад у Органима државне управе;
Радно искуство – 1 година
Број извршилаца:1
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 11

78

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 11

Деспотовац 29.09.2016. године

В) МАТИЧНО ПОДРУЧЈЕ СТЕЊЕВАЦ
7. МАТИЧАР ЗА МАТИЧНО ПОДРУЧЈЕ СТЕЊЕВАЦ - ПОСЛОВИ МЕСНЕ
КАНЦЕЛАРИЈЕ
- Води матичне књиге рођених, венчаних и умрлих, поступа по пресудама и разводу
брака, о промени презимена у законском року;
- Сачињава извештаје о рођењу, венчању и смрти, сачињава записнике о признавању
очинства;
- Даје податке за бирачке спискове и друге потребе;
- Издаје изводе из матичних књига, прима странке и даје обавештења о матичним
књигама;
- Обавља послове око закључења брака, врши упис матичних бројева, сачињава
смртовнице, издаје уверења и потврде о држављанству, оверава податке о држављанству за
личне карте и матичне бројеве, води регистар матичних књига, поступа по замолницама у
вези држављанства.
- Обавља све административно-стручне послове за потребе Месне канцеларије, а
обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и начелника Општинске
управе.
Услови:
Стечено високо образовање на студијама првог степена ( основне академске
студије, основне струковне студије) у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова односно на
студијама у трајању до три године;
Положен посебан стручни испит за матичара;
овлашћење за обављање послова матичара;
Положен стручни испит за рад у Органима државне управе;
Радно искуство – 1 година
Број извршилаца:1
8. ЗАМЕНИК МАТИЧАРА ЗА МАТИЧНО ПОДРУЧЈЕ СТЕЊЕВАЦ – ПОСЛОВИ
МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ
- Издаје изводе и уверења на основу матичне књиге рођених, матичне књиге
венчаних, матичне књиге умрлих и књиге држављана. Води посебну евиденцију о изводима
који се издају на међународном обрасцу. Од првог до петог у месецу доставља извештај
Заводу за статистику о подацима из матичних књига.
Обавља послове матичара у случају његове одсутности и спречености да обавља своју
дужност;
- Обавља административно стручне послове за потребе месне канцеларије и друге
послове по налогу шефа Одсекa, шефа Одељења и начелника Општинске управе.
Услови:
Стечено високо образовање на студијама првог степена ( основне академске
студије, основне струковне студије) у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова односно на
студијама у трајању до три године;
Положен посебан стручни испит за матичара;
овлашћење за обављање послова матичара;
Положен стручни испит за рад у Органима државне управе;
Радно искуство – 1 година
Број извршилаца:1
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Г) МАТИЧНО ПОДРУЧЈЕ ПЛАЖАНЕ
9. МАТИЧАР ЗА МАТИЧНО ПОДРУЧЈЕ ПЛАЖАНЕ - ПОСЛОВИ МЕСНЕ
КАНЦЕЛАРИЈЕ
- Води матичне књиге рођених, венчаних и умрлих, поступа по пресудама и разводу
брака, о промени презимена у законском року;
- Сачињава извештаје о рођењу, венчању и смрти, сачињава записнике о признавању
очинства;
- Даје податке за бирачке спискове и друге потребе;
- Издаје изводе из матичних књига, прима странке и даје обавештења о матичним
књигама;
- Обавља послове око закључења брака, врши упис матичних бројева, сачињава
смртовнице, издаје уверења и потврде о држављанству, оверава податке о држављанству за
личне карте и матичне бројеве, води регистар матичних књига, поступа по замолницама у
вези држављанства.
- Обавља све административно-стручне послове за потребе Месне канцеларије, а
обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и начелника Општинске
управе.
Услови:
Стечено високо образовање на студијама првог степена ( основне академске
студије, основне струковне студије) у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова односно на
студијама у трајању до три године;
Положен посебан стручни испит за матичара;
овлашћење за обављање послова матичара;
Положен стручни испит за рад у Органима државне управе;
Радно искуство – 1 година
Број извршилаца:1
10. ЗАМЕНИК МАТИЧАРА ЗА МАТИЧНО ПОДРУЧЈЕ ПЛАЖАНЕ – ПОСЛОВИ
МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ
- Издаје изводе и уверења на основу матичне књиге рођених, матичне књиге
венчаних, матичне књиге умрлих и књиге држављана. Води посебну евиденцију о изводима
који се издају на међународном обрасцу. Од првог до петог у месецу доставља извештај
Заводу за статистику о подацима из матичних књига.
Обавља послове матичара у случају његове одсутности и спречености да обавља своју
дужност;
- Обавља административно стручне послове за потребе месне канцеларије и друге
послове по налогу шефа Одсекa, шефа Одељења и начелника Општинске управе.
Услови:
Стечено високо образовање на студијама првог степена ( основне академске
студије, основне струковне студије) у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова односно на
студијама у трајању до три године;
Положен посебан стручни испит за матичара;
овлашћење за обављање послова матичара;
Положен стручни испит за рад у Органима државне управе;
Радно искуство – 1 година
Број извршилаца:1
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Д) МАТИЧНО ПОДРУЧЈЕ ВЕЛИКИ ПОПОВИЋ
11. МАТИЧАР ЗА МАТИЧНО ПОДРУЧЈЕ ВЕЛИКИ ПОПОВИЋ - ПОСЛОВИ
МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ
- Води матичне књиге рођених, венчаних и умрлих, поступа по пресудама и разводу
брака, о промени презимена у законском року;
- Сачињава извештаје о рођењу, венчању и смрти, сачињава записнике о признавању
очинства;
- Даје податке за бирачке спискове и друге потребе;
- Издаје изводе из матичних књига, прима странке и даје обавештења о матичним
књигама;
- Обавља послове око закључења брака, врши упис матичних бројева, сачињава
смртовнице, издаје уверења и потврде о држављанству, оверава податке о држављанству за
личне карте и матичне бројеве, води регистар матичних књига, поступа по замолницама у
вези држављанства.
- Обавља све административно-стручне послове за потребе Месне канцеларије, а
обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и начелника Општинске
управе.
Услови:
Стечено високо образовање на студијама првог степена ( основне академске
студије, основне струковне студије) у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова односно на
студијама у трајању до три године;
Положен посебан стручни испит за матичара;
овлашћење за обављање послова матичара;
Положен стручни испит за рад у Органима државне управе;
Радно искуство – 1 година
Број извршилаца:1
12. ЗАМЕНИК МАТИЧАРА ЗА МАТИЧНО ПОДРУЧЈЕ ВЕЛИКИ ПОПОВИЋ –
ПОСЛОВИ МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ
- Издаје изводе и уверења на основу матичне књиге рођених, матичне књиге
венчаних, матичне књиге умрлих и књиге држављана. Води посебну евиденцију о изводима
који се издају на међународном обрасцу. Од првог до петог у месецу доставља извештај
Заводу за статистику о подацима из матичних књига.
Обавља послове матичара у случају његове одсутности и спречености да обавља своју
дужност;
- Обавља административно стручне послове за потребе месне канцеларије и друге
послове по налогу шефа Одсекa, шефа Одељења и начелника Општинске управе.
Услови:
Стечено високо образовање на студијама првог степена ( основне академске
студије, основне струковне студије) у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова односно на
студијама у трајању до три године;
Положен посебан стручни испит за матичара;
овлашћење за обављање послова матичара;
Положен стручни испит за рад у Органима државне управе;
Радно искуство – 1 година
Број извршилаца:1“
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У истом Одељку, досадашње радно место под бројем 6, постаје радно место под
бројем 13, па следствено томе, радно место под 9, постаје сада радно место под бројем 16.
Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу по давању сагласности Општинског већа општине
Деспотовац, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине Деспотовац''.

ОПШТИНСКА УПРАВА ДЕСПОТОВАЦ
Број: 110-4/2016-04 од 21.09.2016. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Лукић Данијела, дипл.правник с.р.

На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',
број 129/07) и члана 44. став 2. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине
Деспотовац'', број 4/2008 и 7/2015), Општинско веће општине Деспотовац, на седници
одржаној 26.09.2016. године, доноси

РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о измени и допуни Правилника о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Општинске управе Деспотовац, број
110-4/2016-04 од 21.09.2016. године, који је донео начелник Општинске управе Деспотовац.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 06-46-1/16-02 од 26. септембра 2016. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Николић Никола,дипл.ецц. с.р.
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