2014.
ГОДИНА IX

БРОЈ 12

Цена овог броја је 200,00 динара.

ДЕСПОТОВАЦ, 30.12. 2014. године
Годишња претплата је 1.500,00 динара

На основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и 108/13), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'', број 129/07) и члана 13. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине
Деспотовац'', број 4/2008), Скупштина општине Деспотовац на седници одржаној 29.12. 2014.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
ЗА 2014. ГОДИНУ
Члан 1.
У Одлуци о Буџету општине Деспотовац за 2014. годину (''Службени гласник општине
Деспотовац'', број 12/2013, 3/2014 и 6/2014) у члану 1 врше се следеће измене и допуне:
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине износ од 1.036.254.260
динара, замењује се износом од 848.493.260 динара;
1.1. Текући приходи износ од 1.036.254.260 динара, замењује се износом од 848.493.260
динара;
- Буџетска средства износ од 781.387.554 динара, замењује се износом од 735.603.554
динара;
- Донације износ од 246.208.706 динара, замењује се износом од 104.231.706 динара;
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине износ од 1.010.086.260
динара, замењује се износом од 822.325.260 динара;
2.1. Текући расходи износ од 656.964.342 динара, замењује се износом од 643.614.342
динара;
- Текући буџетски расходи износ од 621.578.162 динара, замењује се износом од 608.228.162
динара;
2.2. Издаци за набавку нефинансијске имовине износ од 353.121.918 динара, замењује се
износом од 178.710.918 динара;
- Текући буџетски издаци износ од 133.641.392 динара, замењује се износом од 101.207.392
динара.
- Донације износ од 218.500.526 динара, замењује се износом од 76.523.526 динара.
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Код укупних прихода и примања, расхода и издатака Буџета врше се следеће измене и
допуне:
Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине износ од 781.387.554 динара,
замењује се износом од 735.603.554 динара.
1. Порески приходи, економске класификације 71, износ од 355.900.000 динара, замењује се
износом од 340.900.000 динара.
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке, економске класификације 711, износ од
240.800.000 динара, замењује се износом од 225.800.000 динара.
2. Непорески приходи, економске класификације 74, износ од 100.916.674 динара, замењује
се износом од 70.132.674 динара.
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске и финансијске имовине, износ од
755.219.554 динара, замењује се износом од 709.435.554 динара.
1. Текући расходи, економске класификације 4, износ од 511.940.162 динара, замењује се
износом од 498.590.162 динара.
1.2. Коришћење роба и услуга , економске класификације 42, износ од 241.489.100 динара,
замењује се износом од 228.139.100 динара.
3. Издаци за набавку нефинансијске имовине, економске класификације 5, износ од
133.641.392 динара, замењује се износом од 101.207.392 динара.
Члан 2.
У члану 2. Одлуке врше се следеће измене и допуне:
1. Приходи и примања износ од 781.387.554 динара, замењује се износом од 735.603.554
динара;
2. Расхода и издатака износ од 755.219.554 динара, замењује се износом од 709.435.554
динара;
3. Укупних прихода и примања из свих извора износ од 1.036.254.260 динара, замењује се
износом од 848.493.260 динара;
4. Укупних расхода и издатака финансираних из свих извора износ од 1.010.086.260 динара,
замењује се износом од 822.325.260 динара.
Члан 3.
У посебном делу Одлуке у члану 4. износ од 1.036.254.260 динара, замењује се износом од
848.493.260 динара и распоређује се по буџетским корисницима са следећим изменама и допунама:
- У разделу 3 – Општинска управа, Глава 3.03 – Јавна предузећа Дирекција, функција 620 –
Развој заједнице, буџетски корисник ЈП ''Дирекција за изградњу општине Деспотовац'', позиција
110, економске класификације 425 – Текуће поправке и одржавање, износ од 44.330.000 динара,
замењује се износом од 30.980.000 динара;
- Позиција 115, економске класификације 511 – Зграде и грађевински објекти, износ од
85.497.000 динара, замењује се износом од 58.812.000 динара, а средства из осталих извора, износ
од 150.977.000 динара, замењује се износом од 9.000.000 динара, а укупна средства, износ од
236.474.000 динара, замењује се износом од 67.812.000 динара;
- Позиција 116, економске класификације 512 – Машине и опрема, износ од 4.010.000
динара, замењује се износом од 3.110.000 динара;
- Позиција 117, економске класификације 541 – Земљиште, износ од 3.500.000 динара,
замењује се износом од 1.000 динара;
Укупно функција 620-Развој заједнице, износ од 193.431.600 динара, замењује се износом од
148.997.600 динара, износ од 150.977.000 динара, замењује се износом од 9.000.000 динара и износ
од 344.408.600 динара, замењује се износом од 157.997.600 динара;
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- Функција 360 – Јавни ред и безбедност у саобраћају, позиција 119, економске
класификације 512 – Машине и опрема, износ од 3.850.000 динара, замењује се износом од
2.500.000 динара;
Укупно функција 360 – Јавни ред и безбедност у саобраћају, износ од 4.250.000 динара,
замењује се износом од 2.900.000 динара.
Укупно функција 620 и 360, износ од 197.681.600 динара, замењује се износом од
151.897.600 динара, износ од 150.977.000 динара, замењује се износом од 9.000.000 динара и износ
од 348.658.600 динара, замењује се износом од 160.897.600 динара.
Укупно за Главу 3.03 – Јавна предузећа Дирекција, износ од 232.370.078 динара, замењује се
износом од 186.586.078 динара, износ од 210.250.000 динара, замењује се износом од 68.273.000
динара и износ од 442.620.078 динара, замењује се износом од 254.859.078 динара.
Укупно Раздео 3 – Општинска управа, износ од 675.860.072 динара, замењује се износом од
630.076.072 динара, износ од 243.208.706 динара, замењује се износом од 104.231.706 динара и
износ од 927.726.778 динара, замењује се износом од 742.965.778 динара.
Укупно Буџет Општине износ од 781.387.554 динара, замењује се износом од 735.603.554
динара, износ од 246.208.706 динара, замењује се износом од 104.231.706 динара и износ од
1.036.254.260 динара, замењује се износом од 848.493.260 динара.
Члан 4.
У укупан износ средстава утврђен овом Одлуком урачуната су средства која су код
буџетских корисника на одређеним апропријацијама промењена средствима из текуће и сталне
буџетске резерве и преусмеравањем апропријације на име одређеног расхода и издатка тог
корисника.
Члан 5.
Овлашћује се Одељење за привреду, јавне делатности, финансије и буџетске фондове
Општинске управе Деспотовац да уради пречишћени текст одлуке о буџету општине Деспотовац за
2014. годину са изменама и допунама у табелама који су као прилози саставни део Одлуке.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Деспотовац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 400-532/2014-01 од 29.12. 2014. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Јовановић Ненад с.р.
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На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и 108/13), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
РС'', број 129/07) и члана 13. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине
Деспотовац'', број 4/2008), Скупштина општине Деспотовац на седници одржаној 29.12. 2014.
године, донела је

ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ ЗА 2015. ГОДИНУ
I – ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Рачун прихода и примања, расхода и издатака и рачун финансирања општине Деспотовац за
2015. годину (у даљем тексту: буџет), састоји се од:
у дин.
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине
897.477.788
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
897.477.788
у чему:
- буџетска средства
682.499.808
- сопствени приходи
10.017.000
- донације
204.960.980
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине
868.277.788
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ
609.312.374
у чему:
- текући буџетски расходи
567.849.394
- расходи из сопствених прихода
8.657.000
- донације
32.805.980
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
258.965.414
у чему:
- текући буџетски издаци
85.450.414
- издаци из сопствених прихода
1.360.000
- донације
172.155.000
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (кл. 7 + кл. 8)-(кл. 4 + кл. 5)
29.200.000
Издаци за набавку финансијске имовине
Примања од продаје финансијске имовине
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ
29.200.000
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од продаје финансијске имовине
Примања од задуживања
Суфицит из претходних година или неутрошена средства из претходних година
Издаци за отплату главнице дуга
29.100.000
Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних
100.000
политика
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ
- 29.200.000
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Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима:
у динарима
ОПИС
1
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
1. Порески приходи
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке
(осим самодоприноса)
1.2. Самодопринос
1.3. Порез на имовину
1.4. Порез на добра и услуге
- од чега:
Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине
1.6. Остали порески приходи
2. Непорески приходи
3. Донације
4. Трансфери
5. Примања од продаје нефинансијске имовине
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ
НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
1. Текући расходи
1.1. Расходи за запослене
1.2. Коришћење роба и услуга
1.3. Отплата камата
1.4. Субвенције
1.5. Социјална заштита из буџета
1.6. Остали расходи
- Остали расходи
- Средства резерви
2. Трансфери
3. Издаци за набавку нефинансијске имовине
4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И
ЗАДУЖИВАЊА
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине
2. Задуживање
2.1. Задуживање код домаћих кредитора
2.2. Задуживање код страних кредитора
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
3. Отплата дуга
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима
3.2. Отплата дуга страним кредиторима
3.3. Отплата дуга по гаранцијама
4. Набавка финансијске имовине
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА
(Класа 3, извор финансирања 13)

Економска
класификација
2

Средства из
Буџета
3
682.499.808

71
711

348.100.000
215.400.000

711180
713
714
714562

4.100.000
84.000.000
26.600.000
13.000.000

716
74
731 + 732
733
8

18.000.000
47.828.928

4
41
42
44
45
47
48 + 49
48
49
463 + 465
5
62

286.570.880

653.299.808
441.868.090
163.577.122
197.835.968
11.200.000
7.000.000
21.000.000
41.255.000
25.255.000
16.000.000
125.981.304
85.450.414

92
91
911
912
61
611
612
613
621

29.100.000
29.100.000

100.000

3
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Члан 2.
Буџет општине за 2015.годину састоји се од:
1.
2.
3.
4.
5.

Прихода и примања у износу од 682.499.808 динара;
Расхода и издатака у износу од 653.299.808 динара;
Укупних прихода и примања из свих извора у износу од 897.477.788 динара.
Укупних расхода и издатака финансираних из свих извора у износу од 868.277.788 динара.
Укупног буџетског суфицита у износу од 29.200.000 динара.

Буџетски суфицит из члана 1. ове Одлуке у износу од 29.200.000 динара, утрошиће се за
финансирање отплате главнице дуга домаћим кредиторима у износу од 29.100.000 динара и за
измиривање обавеза по основу набавке финансијске имовине у износу од 100.000 динара.
Члан 3.
Планирани капитални издаци буџетских корисника исказују се у следећем прегледу:
Износ у динарима
Ек.кл.
1

Р.бр.
2

511
1

2

3

Опис
3
А.КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ
Зграде и грађев.објекти
Изградња,реконстр.и санац.
Улица,паркинга и других објеката
јавних површина по Програму Ј.П.
Дирекција за изградњу
Година почетка финансирања
пројекта 2015
Година завршетка финансирања
пројекта 2015
Укупна вредност пројеката
67.000.000 динара
Извори финансирања:
- из текућих прихода Буџета
- из осталих извора
Изградња објеката јавног
осветљења по Програму Ј.П.
Дирекција за изградњу
Година почетка финансирања
пројекта 2015
Година завршетка финансирања
пројекта 2015
Укупна вредност пројеката
3.000.000 динара
Извори финансирања:
- из текућег прихода Буџета
Изградња објеката саобраћајне
инфраструктуре по Програму
Ј.П. Дирекција за изградњу
Година почетка финансирања
пројекта 2015

2015.
4

2016.
5

2017.
6

17.000.000
50.000.000

3.000.000
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Година завршетка финансирања
пројекта 2015
Укупна вредност пројеката
120.000.000 динара
Извори финансирања пројеката:
- Из текућих прихода Буџета
- Остали извори
Изградња објеката
водоснабдевања по Програму
Ј.П. ''Топлик- Деспотовац''
Година почетка финансирања
пројекта 2015
Година завршетка финансирања
пројекта 2015
Укупна вредност пројеката
34.655.000 динара
Извори финансирања пројеката:
- из текућег прихода Буџета
- из осталих извора
Изградња објеката за управљање
отпадним водама по Програму
Ј.П. ''Топлик-Деспотовац''
Година почетка финансирања
пројекта 2015
Година завршетка финансирања
пројекта 2015
Укупна вредност Пројекта
5.313.414 динара
Извори финансирања пројеката:
- из текућих прихода Буџета
Реконструкција објеката од
значаја за месне зајед. по
програмима м.з.
Година почетка финансирања
пројекта 2015
Година завршетка финансирања
пројекта 2015
Укупна вредност пројеката
4.000.000 динара
Извори финансирања Пројекта:
- из текућих прихода Буџета
- из осталих извора
Израда пројектне документације
Година почетка финансирања
пројекта 2015
Година завршетка финансирања
пројекта 2015
Укупна вредност Пројекта
2.000.000
Извори финансирања Пројекта:
- из текућих прихода Буџета

___

___ Деспотовац, 30.12. 2014. године

20.000.000
100.000.000

20.300.000
14.355.000

5.313.414

1.000.000
3.000.000

2.000.000
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512
1

2

3

515

541

4632

___

___

Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ
ИЗДАЦИ
Машине и опрема
Опрема за саобраћај
Укупна вредност
Извори финансирања
- из текућих прихода Буџета
- из осталих извора
Административна опрема
Укупна вредност
Извори финансирања
- из текућих прихода Буџета
- из осталих извора
Остала опрема
Укупна вредност:
Извори финансирања
- из текућих прихода Буџета
- из осталих извора
Остала основна средства
Укупна вредност:
Извори финансирања
- из текућих прихода Буџета
- из осталих извора
Земљиште
Извори финансирања
Укупна вредност
- извори финансирања
- из текућих прихода Буџета
Укупно А+Б
Извори финансирања
- из текућих прихода буџета
- из осталих извора
Ц. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ
1. Капитални трансфери основном
образовању
2. Капитални трансфери средњем
образовању
Укупно капитални трансфери:

___ Деспотовац, 30.12. 2014. године

4.100.000
3.000.000
3.100.000
4.647.000
4.587.000
60.000
9.650.000
4.750.000
4.900.000
600.000
500.000
100.000

4.000.000
4.000.000
258.965.414
85.450.414
173.515.000
5.050.000
2.000.000
7.050.000

II – ПОСЕБАН ДЕО
Члан 4.
Укупни расходи и издаци укључујући расходе за отплату главнице дуга у износу од 897.477.788
динара, финансирани из свих извора финансирања распоређују се по корисницима и врстама
издатака и то:
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Р
А
З
Д
Е
О
1

ГЛ
АВ
А

ФУ
НК

ПРОГРА
М.
КЛАСИФ
ИК.

ПО
З.

ЕК
ОН.
КЛ
АС.

0602

0602-0001

110
1

411

2

412

3

415

4

416

5
6
7
8
9

421
422
423
424
426

10

465

11

481

12

482

13

483

14

485

0602-0003
170
15
16
17

441
444
444

18

611

0602-0006
830
19

423

___

___

ОПИС

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Програм 15 – Локална
самоуправа
Програмска активност 0001
(ПА 0001) Функц. локалне самоуправе
и градских општина
Извршни и законодавни
органи
Плате, додаци и накнаде
запослених
Социјални доприноси на терет
послод.
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосл. и остали
посебни расх.
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Остале текуће дотације и
трансфери
Дотације невладиним
организацијама – део сред. Ове
апропр.у износу од 400.000
дин. кор. се за финан.редовног
рада полит.стр.
Порези, обавезне таксе, казне и
пенали
Новчане казне и пенали по
решењу судова и судских тела
Накнада штете
Укупно функција 110
Укупно програмска
активност ПА 0001
Програмска активност 0003
(ПА 0003) –
Управљање јавним дугом
Трансакције везане за јавни
дуг
Отплата домаћих камата
Негативне курсне разлике
Пратећи трошкови задуживања
Отплата главнице домаћим
кредиторима
Укупно функција 170
Укупно програмска
активност ПА 0003
Програмска активност 0006
(ПА 0006) – Информисање
Услуге емитовања и
штампања
Услуге по уговору
Укупно функција 830
Укупно програмска

___ Деспотовац, 30.12. 2014. године
СРЕДСТВА
ИЗ
БУЏЕТА

СРЕДСТВ
А ИЗ
СОПСТВ
ЕНИХ
ИЗВОРА

СРЕДСТВА
ИЗ
ОСТАЛИХ
ИЗВОРА

УКУПНА
СРЕДСТВА

1.112.759

1.112.759

199.249

199.249

1.000

1.000

1.000

1.000

50.000
200.000
5.000.000
100.000
100.000

50.000
200.000
5.000.000
100.000
100.000

145.779

145.779

4.000.000

4.000.000

2.200.000

2.200.000

2.000.000

2.000.000

1.000.000
16.109.787

1.000.000
16.109.787

16.109.787

16.109.787

8.800.000
300.000
100.000

8.800.000
300.000
100.000

29.100.000

29.100.000

38.300.000

38.300.000

38.300.000

38.300.000

5.000.000
5.000.000
5.000.000

5.000.000
5.000.000
5.000.000
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0602-П-1
320
20
21
22

424
425
426

23

484

0602-П-2
110
24
25
26

423
424
426

27
28

423
511

1101

1101-0001

132

1501
1501-0003
620
29
30
31

423
424
541

0901
0901-0005
090
32

0901-0006
040

472

___

___

активност ПА 0006
Пројекат: Заштита од
елементарних непогода П-1
Услуге против-пожарне и
ванредне заштите
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Накнада штете услед елемент.
непогода
Укупно функција 320
Укупно Пројекат П-1
Пројекат: Дан Општине П-2
Извршни и законодавни
органи
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Укупно функција 110
Укупно Пројекат П-2
Укупно Програм 15
Програм 1-Лок. развој и
прост.планир.
Програмска активност 0001
(ПА 0001)Стратешко,просторно и
урбанист.план.
Опште услуге планирања и
статистике
Услуге по уговору
Пројектно планирање
Укупно функција 132
Укупно програмска активност
ПА 0001
Укупно Програм 1
Програм 3 – Локални
економски развој
Програмска активност 0003
(ПА 0003) – подстицај за
развој предузетништва
Развоја заједнице
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Земљиште
Укупно функција 620
Укупно програмска
активност ПА 0003
Укупно Програм 3
Програм 11 – Социјална и
дечја заштита
Програмска активност 0005
(ПА 0005) – активност
Црвеног крста
Социјална заштита
Накнаде за социјалну заштиту
из буџета
Укупно функција 090
Укупно програмска активност
ПА 0005
Програмска активност 0006
(ПА 0006) – дечија заштита
Породица и деца
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100.000
200.000
200.000

100.000
200.000
200.000

500.000

500.000

1.000.000
1.000.000

1.000.000
1.000.000

300.000
500.000
100.000
900.000
900.000
61.309.787

300.000
500.000
100.000
900.000
900.000
61.309.787

1.000.000
2.000.000
3.000.000

1.000.000
2.000.000
3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

2.000.000
500.000
2.000.000
4.500.000

2.000.000
500.000
2.000.000
4.500.000

4.500.000

4.500.000

4.500.000

4.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000
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33

472

2
0602

0602-0001
110
34

411

35

412

36
37
38
39

415
422
423
426

40

465

41

499

3
0602

0602-0001
130
42

411

43

412

44
45
46

413
414
415

47

416

48
49
50
51
52
53

421
422
423
424
425
426

54

465

55

482

___

___

Накнаде за социјалну заштиту
из буџета
Укупно функција 040
Укупно програмска
активност ПА 0006
Укупно програм 11
Укупно раздео 1 –
Скупштина општине
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Програм 15 – Локална
самоуправа
Програмска активност 0001
(ПА 0001) – функционисање
локалне самоуправе и
градских општина
Извршни и закон. органи
Плате,додаци и накнаде
запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде трошкова за запослене
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал
Остале текуће дотације и
трансфери
Средства резерви
Укупно функција 110
Укупно програмска
активност ПА 0001
Укупно програм 15
Укупно раздео 2 –
Председник општине и
Општинско веће
ОПШТИНСКА УПРАВА
Програм 15 – Локална
самоуправа
Програмска активност 0001
(ПА 0001) – функционисање
локален самоуправе и
градских општина
Опште услуге
Плате, додаци и накнаде
запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосл. и остали
посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале текуће дотације и
трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и
пенали
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17.000.000

17.000.000

17.000.000

17.000.000

17.000.000

17.000.000

18.500.000

18.500.000

87.309.787

87.309.787

4.896.745

4.896.745

907.405

907.405

200.000
500.000
6.000.000
200.000

200.000
500.000
6.000.000
200.000

644.906

644.906

16.000.000
29.349.056

16.000.000
29.349.056

29.349.056

29.349.056

29.349.056

29.349.056

29.349.056

29.349.056

50.665.397

50.665.397

9.090.248

9.090.248

100.000
2.500.000
4.000.000

100.000
2.500.000
4.000.000

500.000

500.000

8.000.000
700.000
3.000.000
300.000
5.400.000
3.200.000

8.000.000
700.000
3.000.000
300.000
5.400.000
3.200.000

6.639.515

6.639.515

100.000

100.000
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56

483

57

512

58

621

2002
2002-0001
912
59

4631

60

4632

2003
2003-0001
920
61

4631

62

4632

0901
0901-0001
090

63

1801
1801-0001

463

___

___

Новчане казне и пенали по
решењу судова и судских тела
Машине и опрема
Набавка домаће финансијске
имовине
Укупно функција 130
Укупно програмска
активност ПА 0001
Укупно програм 15 –
Општинска управа
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Програм 9 – Основно
образовање
Програмска активност 0001
(ПА 0001) – функционисање
основних школа
Основно образовање
Текући трансфери осталим
нивоима власти
Капит. трансф. осталим
нивоима власти
Укупно функција 912
Укупно програмска
активност ПА 0001
Укупно програм 9
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
Програм 10 – Средње
образовање
Програмска активност 0001
(ПА 0001) – функционисање
средњих школа
Средње образовање
Текући трансфери осталим
нивоима власти
Капит. трансф. осталим
нивоима власти
Укупно функција 920
Укупно програмску
активност ПА 0001
Укупно програм 10
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАД
Програм 11 – Социјална и
дечја зашт.
Програмска активност 0001
(ПА 0001) – Социјалне
помоћи
Социјална заштита
Текући трансф. осталим нивов.
Власти
Део сред. Ове апропријације у
износу од 2.000.000 динара
користиће се по Програму
Фонда за пензионере
Укупно функција 090
Укупно програмска
активност ПА 0001
Укупно програм 11
ДОМ ЗДРАВЉА
Програм 12 – Примарна
здравст.зашт.
Прог. активност 0001 (ПА
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100.000

100.000

1.130.000

1.130.000

100.000

100.000

95.525.160

95.525.160

95.525.160

95.525.160

95.525.160

95.525.160

58.875.000

58.875.000

5.050.000

5.050.000

63.925.000

63.925.000

63.925.000

63.925.000

63.925.000

63.925.000

8.500.000

8.500.000

2.000.000

2.000.000

10.500.000

10.500.000

10.500.000

10.500.000

10.500.000

10.500.000

17.000.000

17.000.000

17.000.000

17.000.000

17.000.000

17.000.000

17.000.000

17.000.000
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700
64

424

65

463

3.01
1201
1201-0001
820
66

411

67

412

68
69
70

413
414
415

71

416

72
73
74
75
76
77

421
422
423
424
425
426

78

465

79

482

80

483

81
82

512
515

1201-0002
820
83
84

423
426

1201
1201-0001
820
85

411

86

412

___

___

0001) – функцион.установа
примар.здрав.зашт.
Здравство
Специјализоване услуге
Текући трансф.осталим
нивоима власти
Укупно функција 700
Укупно програмска
активност ПА 0001
Укупно програм 12
КУЛТУРА
НБ ''Ресавска школа''
Програм 13 – Развој културе
Програмска активност 0001
(ПА 0001) – функционисање
локал.установа културе
Услуге културе
Плате, додаци и накнаде
запослених
Соц.доприноси на терет
послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали
пос.расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале текуће дотације и
трансфери
Порези,обавезне таксе, казне и
пенали
Новчане казне и пенали по
решењу судова и судских тела
Машине и опрема
Остала основна средства
Укупно програмска
активност ПА 0001
Прогr. активност 0002 (ПА
0002) – подст. kултурном и
уметнич.стварал.
Услуге културе
Услуге по уговору
Материјал
Укупно програмску
активност ПА 0002
Укупно НБ ''Ресавска
школа''
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ
Програм 13 – Развој културе
Програмска активност 0001
(ПА 0001) – функц. локалних
установа културе
Услуге културе
Плате, додаци и накнаде
запослених
Соц.допринос на терет
послодавца
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500.000

500.000

18.000.000

18.000.000

18.500.000

18.500.000

18.500.000

18.500.000

18.500.000

18.500.000

7.168.526

7.168.526

1.283.163

1.283.163

20.000
240.788
400.000

20.000

270.000
1.400.000
100.000
700.000
40.000
420.000
100.000

40.000
240.788
400.000
270.000

20.000
50.000
350.000
15.000
20.000

1.420.000
150.000
1.050.000
40.000
435.000
120.000

939.077

939.077

20.000

20.000

40.000

40.000

100.000
500.000

60.000
100.000

160.000
600.000

13.741.554

635.000

14.376.554

700.000
30.000

350.000
20.000

1.050.000
50.000

730.000

370.000

1.100.000

14.471.554

1.005.000

15.476.554

5.833.750

5.833.750

1.044.236

1.044.236
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87
88
89

413
414
415

90

416

91
92
93
94
95
96

421
422
423
424
425
426

97

465

98

482

99

483

100

512

1201-0002
820
101
102
103

423
424
426

104

481

3.02

2001
2001-0001
911
105

411

106

412

107
108
109

413
414
415

110

416

111
112
113
114
115
116

421
422
423
424
425
426

117

465

118

482

___

___

Накнада у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали
посеб.расх.
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале текуће дотације и
трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и
пенали
Новч. Казне и пенали по
реш.суд.и суд.тела
Машине и опрема
Укупно програмска
активност ПА 0001
Програмска активност 0002
(ПА 0002) – подстицај култ.
И уметничком стварал.
Услуге културе
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Дотације невладиним
организацијама
Укупно програмска
активност ПА 0002
Укупно Центар за културу
Укупно функција 820
Укупно програм 13
Укупно Глава 3.01 – Култура
ПРЕДШКОЛСКО
ОБРАЗОВАЊЕ
ПУ ''Рада Миљковић''
Програм 8 – Предшколско
васпитање
Програмска активност 0001
(ПА 0001) – функционисање
предшколских установа
Предшколско образовање
Плате,додаци и накнаде
запослених
Соц.доприн.на терет
послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Нагр.запосл. и остали посебни
расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале текуће дотације и
трансфери
Порези,обавезне таксе, казне и

___ Деспотовац, 30.12. 2014. године
20.000
195.954
450.000

20.000
195.954
450.000

150.000
1.150.000
100.000
2.680.000
2.900.000
150.000
200.000

150.000
20.000

100.000

400.000
700.000

1.170.000
100.000
3.080.000
3.700.000
150.000
200.000

764.221

764.221

20.000

20.000

50.000

50.000

2.350.000

2.350.000

18.058.161

120.000

1.100.000

19.278.161

320.000
100.000
400.000

320.000
100.000
400.000

2.000.000

2.000.000

2.820.000

2.820.000

20.878.161
35.349.715
35.349.715
35.349.715

120.000
1.125.000
1.125.000
1.125.000

1.100.000
1.100.000
1.100.000
1.100.000

22.098.161
37.574.715
37.574.715
37.574.715

32.010.425

2.700.000

7.380.000

42.090.425

5.729.863

483.300

1.321.020

7.534.183

30.000
1.075.222
2.000.000

30.000
1.075.222
2.000.000

250.000

250.000

4.500.000
300.000
1.000.000
700.000
3.000.000
2.500.000

1.000.000

1.140.000
300.000
350.000

2.500.000

350.000
2.500.000

6.640.000
600.000
1.350.000
700.000
3.350.000
7.500.000

4.193.365

353.700

966.780

5.513.845

100.000

200.000

300.000
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119

483

120

512

3.03

1101
1101-0002
620
121

411

122

412

123
124
125

413
414
415

126

416

127
128
129
130
131
132

421
422
423
424
425
426

133

465

134

482

135

483

136
137
138
139

485
511
512
541

0601
0601-0008
620
140

424

0601-0009
620
141

424

___

___

пенали
Новч. Казне и пен. По
реш.суд.и суд.тела
Машине и опрема
Укупно функција 911
Укупно програмска
активност ПА 0001
Укупно програм 8
Укупно Глава 3.02 –
Предшкол.образов.
ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА,
ДИРЕКЦИЈА
ЈП Дирекција за изгр.
општине Деспот.
Програм 1 – Локални развој
и просторно планирање
Програмска активност 0002
(ПА 0002) – уређивање
грађевинског земљишта
Развој заједнице
Плате,додаци и накнаде
запослених
Соц.доприноси на терет
послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосл.и остали
посеб.расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале текуће дотације и
трансфери
Порези,обавезне таксе, казне и
пенали
Новч.казне и пен.по
реш.судова и суд.тела
Накнада штете
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Земљиште
Укупно програмска
активност ПА 0002
Укупно програм 1
Програм 2 – комунална
делатност
Програмска активност 0008
(ПА 0008) – јавна хигијена
Развоја заједнице
Специјализоване услуге
Укупно програмска
активност ПА 0008
Програмска активност 0009
(ПА 0009) – уређење и
одржавање зеленила
Развој заједнице
Специјализоване услуге
Укупно прогр. активност ПА

___ Деспотовац, 30.12. 2014. године
100.000

100.000

690.000
58.178.875

1.100.000
8.337.000

4.800.000
19.107.800

6.590.000
85.623.675

58.178.875

8.337.000

19.107.800

85.623.675

58.178.875

8.337.000

19.107.800

85.623.675

58.178.875

8.337.000

19.107.800

85.623.675

10.042.461

10.042.461

1.799.051

1.799.051

30.000
337.365
350.000

30.000
337.365
350.000

100.000

100.000

500.000
200.000
2.000.000
500.000
500.000
1.000.000

500.000
200.000
2.000.000
500.000
500.000
1.000.000

1.315.723

1.315.723

100.000

100.000

50.000

50.000

100.000
17.000.000
2.000.000
1.000.000

50.000.000

100.000
67.000.000
2.000.000
1.000.000

38.924.600

50.000.000

88.924.600

38.924.600

50.000.000

88.924.600

6.000.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

4.000.000
4.000.000

4.000.000
4.000.000
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0601-0010
640
142
143
144
145

421
425
426
511

0701

0701-0001
620
146
147
148

424
511
541

0701-0002
620
149
150
151

424
425
426

0701-П-1
360
152
153
154
155

423
425
426
512

0601
0601-0001
630
156

411

157

412

158
159
160
161

413
414
415
416

___

___

0009
Укупно функција 620
Програмска активност 0010
(ПА 0010) – јавна расвета
Улична расвета
Стални трошкови
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Зграде и грађевински објекти
Укупно функција 640
Укупно програмска
активност ПА 0010
Укупно програм 2
Програм 7 – Путна
инфраструктура
Програмска активност 0001
(ПА 0001) – управљ.
Саобраћајном
инфраструктуром
Развој заједнице
Специјализоване услуге
Зграде и грађевински објекти
Земљиште
Укупно програмска
активност 0001
Програмска активност 0002
(ПА 0002) – одржавање
путева
Развој заједнице
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Укупно програмска
активност 0002
Укупно функција 620
Укупно програм 7
Пројекат: Јавни ред и
безбедност у саобраћају П-1
Јавни ред и безбедност у
саобраћају
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Машине и опрема
Укупно функција 360
Укупно пројекат П-1
Укупно ЈП Дирекција за
изгр.општине
ЈП ''Топлик''
Програм 2 – Комунална
делатност
Програмска активност 0001
(ПА 0001) – водоснабдевање
Водоснабдевање
Плате,додаци и накнаде
запосленима
Соц.доприноси на терет
послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали

___ Деспотовац, 30.12. 2014. године
48.924.600

50.000.000

98.924.600

5.000.000
4.000.000
3.000.000
3.000.000
15.000.000

5.000.000
4.000.000
3.000.000
3.000.000
15.000.000

15.000.000

15.000.000

25.000.000

25.000.000

500.000
20.000.000
1.000.000

100.000.000

500.000
120.000.000
1.000.000

21.500.000

100.000.000

121.500.000

4.000.000
18.075.400
2.500.000

4.000.000
18.075.400
2.500.000

24.575.400

24.575.400

46.075.400
46.075.400

100.000.000
100.000.000

500.000
1.000.000
500.000
3.000.000
5.000.000
5.000.000
115.000.000

146.075.400
146.075.400

500.000
1.000.000
500.000
3.000.000
5.000.000
5.000.000
150.000.000

265.000.000

2.632.670

2.632.670

470.684

470.684

20.000
88.415
70.000
100.000

20.000
88.415
70.000
100.000
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162
163
164
165
166
167

421
422
423
424
425
426

168

465

169

482

170

483

171
172
173

485
511
512

0601-0002
520
174
175
176

423
424
511

3.04
0602
0602-0002
160
177

411

178

412

179
180
181

413
414
415

182

416

183
184
185
186
187
188

421
422
423
424
425
426

189

465

190

482

191

483

192
193

511
512

___

___

посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале текуће дотације и
трансфери
Порези,обавезне таксе, казне и
пенали
Новч. казне и пенали по
реш.суд.и суд.тела
Накнада штете
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Укупно функција 630
Укупно програмска
активност ПА 0001
Програмска активност 0002
(ПА 0002) – управљање
отпадним водама
Управ. отпадним водама
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Зграде и грађевински објекти
Укупно функција 520
Укупно програмска
активност 0002
Укупно програм 2
Укупно ЈП ''Топлик''
Укупно Глава 3.03 – јавна
предузећа, Дирекција
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Програм 15 – Локална
самоуправа
Програмска активност 0002
(ПА 0002) – месне заједнице
Опште јавне услуге
Плате,додаци и накнаде
запослених
Соц.доприноси на терет
послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали
пос.расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале текуће дотације и
трансфери
Порези,обав.таксе,казне и
пенали
Новч.казне и пенали по
реш.суд. и суд.тела
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема

___ Деспотовац, 30.12. 2014. године
250.000
100.000
2.360.000
1.470.000
20.000
180.000

250.000
100.000
2.360.000
1.470.000
20.000
180.000

344.817

344.817

150.000

150.000

200.000

200.000

500.000
20.300.000
100.000
29.356.586
29.356.586

14.355.000

500.000
34.655.000
100.000
43.711.586

14.355.000

43.711.586

14.355.000

300.000
30.000
5.313.414
5.643.414

300.000
30.000
5.313.414
5.643.414

5.643.414

5.643.414

35.000.000
35.000.000

14.355.000
14.355.000

49.355.000
49.355.000

150.000.000

164.355.000

314.355.000

3.823.700

2.082.614

5.906.314

684.440

372.788

1.057.228

30.000
128.387
1.000

69.955

30.000
198.342
1.000

1.000

1.000

7.000.000
1.000
500.000
500.000
3.229.568
500.000

1.000.000
500.000
250.000
500.000
300.000

8.000.000
1.000
1.000.000
750.000
3.729.568
800.000

500.905

272.823

773.728

100.000

100.000

1.500.000

1.500.000

1.000.000
500.000

3.000.000

4.000.000
500.000
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3.05

0401
0401-0002
500
194
195

423
424

0401-0004
500
196

424

0101
0101-0001
420
197
198

423
424

199

451

0101-0002
420
200

441

201

451

0101-0003
420
202

451

___

___

Укупно функција 160
Укупно програмска
активност ПА 0002
Укупно програм 15
Укупно Глава 3.04 – Месне
заједнице
БУЏЕТСКИ ФОНДОВИ
Фонд за заштиту животне
средине
Програм 6 – Заштита
животне средине
Програмска активност 0002
(ПА 0002) – Управљање
комуналним отпадом
Заштита животне средине
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Укупно програмска
активност ПА 0002
Програмска активност 0004
(ПА 0004) – зашт. Прир.вред.
и унапр.подр.са прир.свој.
Заштита животне средине
Специјализоване услуге
Укупно програмска
активност ПА-0004
Укупно функција 500
Укупно програм 6 –
зашт.живот.средине
ФОНД ЗА РАЗВОЈ
ПОЉОПРИВРЕДЕ
Програм 5 – Развој
пољопривреде
Програмска активност 0001
(ПА 0001) – унапређење
услова за пољопр.делатност
Пољоп.,шумар,лов и риболов
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће субвенције за
пољопривреду
Укупно програмска
активност ПА-0001
Програмска активност 0002
(ПА 0002) – подстицај
пољопривредној производњи
Пољоп.,шумарство,лов и
риболов
Отплата домаћих камата
Текуће субвенције за
пољопривреду
Укупно програмска
активност ПА-0002
Програмска активност 0003
(ПА 0003) – рурални развој
Пољпр.,шумарство,лов и
риболов
Текуће субвенције за
пољопривреду
Укупно програмска
активност ПА-0003
Укупно функција 420

___ Деспотовац, 30.12. 2014. године
20.000.000

8.348.180

28.348.180

20.000.000

8.348.180

28.348.180

20.000.000

8.348.180

28.348.180

20.000.000

8.348.180

28.348.180

500.000
22.000.000

500.000
22.000.000

22.500.000

22.500.000

28.000.000

28.000.000

28.000.000

28.000.000

50.500.000

50.500.000

50.500.000

50.500.000

5.000.000
1.000.000

5.000.000
1.000.000

1.500.000

1.500.000

7.500.000

7.500.000

2.000.000

2.000.000

4.000.000

4.000.000

6.000.000

6.000.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

15.000.000

15.000.000
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0901
0901-0001
070
203

472

3.06
1301

1301-0001
810
204

481

1301-0002

810
205

411

206

412

207
208
209

413
414
415

210

416

211
212
213
214
215
216

421
422
423
424
425
426

217

465

218

472

219

482

220

483

221

512

___

___

Укупно програм 5 – развој
пољопривр.
ФОНД ЗА ПРИХВАТ И
СМЕШТАЈ ИЗБЕГЛИЦА
Програм 11 – Социјална и
дечја заштита
Програмска активност 0001
(ПА-0001) – социјалне
помоћи
Соц.помоћ угрож. станов.
Социјална помоћ угроженом
становништву
Укупно функција 070
Укупно програмска
активност 0001
Укупно програм 11 – соц.и
дечја зашт.
Укупно Глава 3.05 –
Буџетски фондови
ТУРИСТИЧКО-СПОРТСКА
ОРГАНИЗ.
Програм 14 – Развој спорта и
омладине
Програмска активност 0001
(ПА-0001) – подршка
локалним спортским
организ., удруж. и савезима
Услуге рекреације и спорта
Дотације спортским
организацијама
Укупно програмска
активност ПА-0001
Програмска активност 0002
(ПА-0002) – подршка
предшкол.,школ. и рекреат.
спорту и масов. физичкој
култури
Услуге рекреације и спорта
Плате,додаци и накнаде
запослених
Соц.доприноси на терет
послодавца
Накнаде у натури
Соц.давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосл.и остали
посеб.расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале текуће дотације и
трансфери
Накнада за соц.заштиту из
буџета
Порези,обавезне таксе,казне и
пенали
Новч.казне и пен.по реш.суд.и
суд.тела
Машине и опрема
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15.000.000

15.000.000

2.000.000

12.050.000

14.050.000

2.000.000

12.050.000

14.050.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

12.050.000

14.050.000

67.500.000

12.050.000

79.550.000

10.300.000

10.300.000

10.300.000

10.300.000

6.694.906

6.694.906

1.198.393

1.198.393

25.000
224.880
350.000

20.000

220.000
1.400.000
200.000
540.000
30.000
210.000
270.000

25.000
244.880
350.000
220.000

150.000
10.000
30.000
20.000
50.000
50.000

1.550.000
210.000
570.000
50.000
260.000
320.000

877.036

877.036

500.000

500.000

15.000

5.000

10.000
2.400.000

20.000
10.000

100.000

2.500.000
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1301-0003
810
222

425

1502
1502-0002
473
223
224
225

421
423
426

0602
0602-0007
130
226
227
228

423
424
426

4
0602
0602-0004
330

___

___

Укупно програмска
активност ПА 0002
Програмска активност 0003
(ПА-0003) – одржавање
спортске инфраструктуре
Услуге рекреације и спорта
Текуће поправке и одржавање
Укупно програмска
активност ПА 0003
Укупно функција 810
Укупно програм 14-развој
спорта и омл.
Програм 4 – Развој туризма
Програмска активност 0002
(ПА-0002) – Туристичка
промоција
Туризам
Стални трошкови
Услуге по уговору
Материјал
Укупно функција 473
Укупно програмска
активност ПА-0002
Укупно програм 4-развој
туризма
Програм 15 – Локална
самоуправа
Програмска активност 0007
(ПА-0007) – Канцеларија за
младе
Опште услуге
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Укупно за функцију 130
Укупно програмска
активност ПА-0007
Укупно програм 15
Укупно Глава 3.06 –
Туристичко спортска
организација
УКУПНО РАЗДЕО 3 –
ОПШТИНСКА УПРАВА
ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ
Програм 15 – Локална
самоуправа
Програмска активност 0004
(ПА-0004) – Општинско јавно
правобранилаштво

229

411

230

412

231

414

Судови
Плате,додаци и накнаде
запослених
Соц.доприноси на терет
послодавца
Социјална давања запосленима

232

415

233
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15.165.215

435.000

15.600.215

340.000

340.000

340.000

340.000

25.805.215

435.000

26.240.215

25.805.215

435.000

26.240.215

100.000
1.000.000
100.000
1.200.000

120.000

100.000
1.120.000
100.000
1.320.000

1.200.000

120.000

1.320.000

1.200.000

120.000

1.320.000

120.000

100.000
20.000
30.000
150.000

100.000
20.000
30.000
150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

27.155.215

555.000

563.633.965

10.017.000

27.710.215
204.960.980

778.611.945

1.446.280

1.446.280

257.760

257.760

30.000

30.000

Накнаде трошкова за запослене

75.000

75.000

421

Стални трошкови

20.000

20.000

234

422

Трошкови путовања

20.000

20.000

235

423

Услуге по уговору

20.000

20.000
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236

425

Текуће поправке и одржавање

10.000

10.000

237

426

70.000

70.000

238

465

Материјал
Остале текуће дотације и
трансфери

190.960

190.960

239

512

67.000

67.000

2.207.000

2.207.000

2.207.000

2.207.000

2.207.000

2.207.000

2.207.000

2.207.000

Машине и опрема
Укупно функција 330
Укупно програм. активност
ПА-0004
Укупно програм 15
УКУПНО РАЗДЕО 4 –
ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ
УКУПНО БУЏЕТ
ОПШТИНЕ

682.499.808

10.017.000

204.960.980

897.477.788

Члан 5.
Средства буџета од 682,499.808 динара и средства из осталих извора у износу од 214.977.980
динара, утврђени су и распоређени по програмској класификацији, и то:
СОПСТВЕНИ
И ДРУГИ
ПРИХОДИ
50.000.000

ПРОГРАМ /ПРОГ.АКТ./ ПРOЈЕКАТ

ШИФРА

СРЕДСТВА
ИЗ БУЏЕТА

1.ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
- Стратешко простoрно и урбанистичко
планирање
- Уређивање грађевинског земљишта
2.КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
-Водоснабдевање
- Управљање отпадним водама
- Јавна хигијена
- Уређивање и одржавање зеленила
- Јавна расвета
3. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
- Подстицаји за развој предузетништва
4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА
- Туристичка промоција
5. РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
- Унапређење услова за пољопривредну
делатност
- Подстицаји пољопривредној
производњи
- Рурални развој
6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
- Управљање комуналним отпадом
- Заштита природних вредности и
унапређење подручја са природним
својствима

1101

41.924.600

0001
0002
0601
0001
0002
0008
0009
0010
1501
0003
1502
0002
0101

3.000.000
38.924.600
60.000.000
29.356.586
5.643.414
6.000.000
4.000.000
15.000.000
4.500.000
4.500.000
1.200.000
1.200.000
15.000.000

0001

7.500.000

7.500.000

0002
0003
0401
0002

6.000.000
1.500.000
50.500.000
22.500.000

6.000.000
1.500.000
50.500.000
22.500.000

0004

28.000.000

28.000.000

50.000.000
14.355.000
14.355.000

120.000
120.000

УКУПНА
СРЕДСТВА
91.924.600

3.000.000
88.924.600
74.355.000
43.711.586
5.643.414
6.000.000
4.000.000
15.000.000
4.500.000
4.500.000
1.320.000
1.320.000
15.000.000
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7. ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА
- Управљање саобраћајном
инфраструктуром
- Одржавање путева
- П-1-Јавни ред и безбедност у
саобраћају
8. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ
- Функционисање предшколских
установа
9. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
- Функционисање основних школа
10. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
- Функционисање средњих школа
11.СОЦИЈАЛНА И
ДЕЧИЈАЗАШТИТА
-Социјалне помоћи
- Активности Црвеног крста
- Дечја заштита
12. ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА
ЗАШТИТА
- Функционисање установа примарне
здравствене заштите
13.РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
-Функционисање локаолних установа
културе
- Подстицаји културном и уметничком
стваралаштву
14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
- Подршка локалним спортским
организацијама, удружењима и савезима
- Подршка предшколском, школском и
рекреативном спорту и масовној
физичкој култури
- Одржавање спортске инфраструктуре
15. ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
- Функционисљње локалне самоуправе
- Месне заједнице
- Управљање јавним дугом
- Општинско јавно правобранилаштво
- Информисање
- Канцеларија за младе
-П-1-Заштита од елементарних непогода
-П-2-Дан општине
УКУПНО ПРОГРАМИ 1-15

___

___
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0701

51.075.400

100.000.000

151.075.400

0001
0002

21.500.000
24.575.400

100.000.000

121.500.000
24.575.400

П-1
2001

5.000.000
58.178.875

0001
2002
0001
2003
0001
0901

58.178.875
63.925.000
63.925.000
10.500.000
10.500.000
37.500.000

27.444.800

0001
0005
0006
1801

19.000.000
1.500.000
17.000.000
18.500.000

12.050.000

0001
1201

18.500.000
35.349.715

2.225.000

18.500.000
37.574.715

0001

31.799.715

1.855.000

33.654.715

0002
1301

3.550.000
25.805.215

370.000
435.000

3.920.000
26.240.215

0001

10.300.000

0002
0003
0602
0001
0002
0003
0004
0006
0007

15.165.215
340.000
208.541.003
140.984.003
20.000.000
38.300.000
2.207.000
5.000.000
150.000

П-1
П-2

1.000.000
900.000
682.499.808

27.444.800

12.050.000

5.000.000
85.623.675
85.623.675
63.925.000
63.925.000
10.500.000
10.500.000
49.550.000
31.050.000
1.500.000
17.000.000
18.500.000

10.300.000

435.000
8.348.180
8.348.180

214.977.980

15.600.215
340.000
216.889.183
140.984.003
28.348.180
38.300.000
2.207.000
5.000.000
150.000
1.000.000
900.000
897.477.788
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III. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА
Члан 6.
Наредбодавац за извршење буџета је Председник општине.
За извршење ове Одлуке одговоран је Председник општине.
Члан 7.
Наредбодавац индиректних корисника буџетских средстава је функционер (руководилац),
односно лице које је одговорно за управљање средствима, преузимање обавеза, издавање налога за
плаћање који се извршавају из средстава органа, као и за издавање налога за уплату средстава која
припадају буџету.
Члан 8.
У складу са Упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2015.годину и
пројекцијама за 2016. и 2017. годину, које је донео министар надлежан за послове финансија на
основу одредби члана 36а Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр.54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 63/2013и 108/13), број запослених за које се у овој
Одлуци обезбеђују средства за плате је:
- за 2 изабрана, 5 постављена лица и 89 запослених на неодређено време и 1 запослени на
одређено време у органима и организацијама локалне власти;
- за 21 запослених на неодређено и 2 запослена на одређено време у установама културе;
- за 15 запослених на неодређено време и 1 запослени на одређено време у осталим
установама из области јавних служби;
- за 9 запослених на неодређено време у месним заједницама;
- за 67 запослених на неодређено време и 15 запослених на одређено време у Предшколској
установи;
- за 10 запослених на неодређено време и 2 запослена на одређено време у јавним
предузећима.
Од јуна месеца 2015. године број запослених умањиће се за 5% у складу са Упутством за
припрему Одлуке о Буџету локалне власти за 2015. годину и пројекцијама за 2016. и 2017. годину.
Члан 9.
Општинско веће донеће Програм рационализације којим ће обухватити све кориснике
јавних средстава, укључујући и одређене критеријуме за извршење тог програма, и о томе
обавестити Скупштину општине.
Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности Председника општине,
засновати радни однос са новим лицима до краја 2015. године, уколико средства потребна за
исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа средстава која су у складу са овом
Одлуком предвиђена за плате том буџетском кориснику и програмом рационализације из става 1.
овог члана.
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Члан 10.
Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење Буџета и
најмање два пута годишње информише Председника општине и Општинско веће, а обавезно у року
од 15 дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.
У року од 15 дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана, Председник општине и
Општинско веће усваја исти и доставља извештај Скупштини општине.
Члан 11.
Средства буџетске резерве у износу од 16.000.000 динара користиће се на основу Одлуке –
Решења о употреби буџетске резерве, коју, на предлог локалног органа управе надлежног за
финансије, доноси Председник општине.
Средства текуће буџетске резерве у износу од 12.785.000 динара, користе се за непланиране
сврхе, за које нису утврђене апропријације, или за сврхе за које се у току године покаже да
апропријације нису довољне. Средства сталне буџетске резерве у износу од 3.215.000 динара
користиће се за отклањање последица ванредних околности као што су поплава, суша, земљотрес,
пожар, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја
који могу да угрозе живот и здравље људи и проузрокују штету већих размера.
Члан 12.
Општинско веће одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање јавном
имовином, приходима и примањима, расходима и издацима на начин који је у складу са Законом о
буџетском систему.
Овлашћује се Председник општине да у складу са чланом 27ж. Закона о буџетском систему,
може поднети захтев Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног
дефицита од 10% уколико је резултат реализације јавних финансија.
Члан 13.
Новчана средства Буџета општине, директних и индиректних корисника средстава Буџета,
као и других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун Трезора
општине, воде се и депонују на консолидованом рачуну Трезора.
Члан 14.
Одлуку о промени апропријације из општих прихода буџета и пренос апропријације у
текућу буџетску резерву, у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему доноси председник
општине.
Директни, односно индиректни корисник буџетских средстава, уз одобрење локалног органа
управе надлежне за финансије може извршити преусмеравање апропријација одобрених на име
одређеног расхода у износу од 5% вредности апропријације за расход чији се износ умањује. Ако у
току године дође до промене околности која не угрожава утврђене приоритете унутар буџета,
председник општине доноси одлуку да се износ апропријације који није могуће искористити,
пренесе у текућу буџетску резерву и може се користити за намене које нису предвиђене буџетом
или за намене за које средства нису предвиђена у довољном обиму.
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Члан 15.
Распоред и коришћење средстава вршиће се у 2015. години по посебном акту (решењу) које
доноси председник општине на предлог надлежног органа за финансије у оквиру следећих раздела.
Раздео 1:
1.1. Програм 15 – 0602
1.1.1.Програмска активност 0001
- Економска класификација 481
1.1.2.Пројекат П-1
- Економска класификација 424, 425, 426 и 484
1.2.Програм 11 – 0901
1.2.1.Програмска активност 0006
- Економска класификација 472
Раздео 2:
2.1.Програм 15 – 0602
2.1.1.Програмска активност 001
- Економска класификација 499
Раздео 3:
3.1.Програм 5 – 0101
3.1.1.Програмска активност 0001
- Економска класификација 451
3.1.2.Програмска активност 0002
- Економска класификација 451
Члан 16.
Обавезе које преузимају директни и индиректни корисници буџетских средстава морају
одговарати апропријацији која им је за ту намену овом Одлуком одобрена и пренета.
Изузетно корисници из става 1. овог члана, у складу са чланом 54. Закона о буџетском
систему, могу преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева плаћање
у више година, на основу предлога органа надлежног за послове финансија, уз сагласност
општинског већа, а највише до износа исказаних у плану капиталних издатака из члана 3 ове
одлуке.
Корисници буџетских средстава су обавезни, да пре покретања поступка јавне набавке за
преузимање обавеза по уговору за капиталне пројекте прибаве сагласност органа надлежног за
финансије.
Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета и из
других прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво изврши из прихода из тих других
извора.
Обавезе преузете у 2015. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а не
извршене у току 2015. године, преносе се у 2016. годину и имају статус преузетих обавеза и
извршавају се на терет одобрених апропријација том одлуком.
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Члан 17.
Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу
готовинске основе са консолидованог рачуна Трезора, осим ако је Законом, односно актом Владе
предвиђен другачији начин извршавања обавеза.
Члан 18.
Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора или
другог правног акта, уколико законом није другачије прописано.
Плаћање из буџета неће се извршити уколико нису поштоване процедуре утврђене чланом
56. став 3. Закона о буџетском систему.
Члан 19.
Директни и индиректни корисници средстава, дужни су да средства утврђена овом Одлуком
распореде по наменама у свом годишњем финансијском плану, на који сагласност даје Скупштина
општине.
Годишњи програм и финансијски план прихода и расхода из става 1.овог члана доноси
надлежни орган буџетског корисника, најкасније 45 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 20.
Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета преносе се на
основу њиховог захтева у складу са одобреним апропријацијама у оквиру раздела и функција чији
су носиоци директни и индиректни корисници буџетских средстава и то:
Раздео 1 – Скупштина општине
За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела захтеве подноси
председник скупштине општине или лице које он овласти уз пратећу оригиналну документацију
претходно припремљену и контролисану од стране одговорног лица задуженог у Одељењу за
привреду и финансије Општинске управе.
Раздео 2 – Председник општине
За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела захтеве подноси
председник општине или његов заменик, уз пратећу оригиналну документацију претходно
припремљену и контролисану од стране одговорног лица задуженог у Одељењу за привреду и
финансије Општинске управе.
Раздео 3 – Општинска управа
За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела захтеве подноси
начелник Општинске управе уз пратећу оригиналну документацију претходно припремљену и
контролисану од стране одговорног лица задуженог у Одељењу за привреду и финансије
Општинске управе.
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Раздео 4 – Јавни правобранилац
За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела захтеве подноси
Општински јавни правобранилац уз пратећу оригиналну документацију претходно припремљењу и
контролисану од стране одговорног лица задуженог у Одељењу за привреду и финансије
Општинске управе.
За коришћење средстава из одобрених апропријација индиректних корисника у оквиру глава
и функција, захтеве подносе руководиоци корисника или њихови заменици, уз пратећу
књиговодствену документацију (копије истих) претходно припремљену и контролисану од стране
одговорног лица тих буџетских корисника.
Сви захтеви из овог члана се подносе Трезору општине при Одељењу за привреду, јавне
делатности, финансије и буџетске фондове Општинске управе
Руководиоци корисника или њихови заменици из овог члана су непосредно одговорни
председнику општине за коришћење средстава из одобрених апропријација.
Члан 21.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним
примањима Буџета.
Ако се у току године примања смање, издаци Буџета извршиће се по приоритетима и то:
обавеза утврђених законским прописима, на постојећем нивоу и минималних сталних трошкова
неопходних за несметано функционисање корисника буџетских средстава.
Ако корисници буџетских средстава остваре додатне приходе својом активношћу у износу
већем од износа исказаног у члану 4 ове Одлуке, могу користити средства остварена из додатних
прихода до нивоа до кога су та средства и остварена, а за намене утврђене овом Одлуком.
Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе својом активношћу
утврђене у члану 4. ове Одлуке, апропријације утврђене из тих прихода неће се извршавати на
терет средстава Буџета.
Члан 22.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2015. години обрачунату
исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују
расход амортизације и употребе средстава за рад.
Члан 23.
Новчана средства на консолидованом рачуну Трезора могу се инвестирати у 2015. години
само у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су у складу са истим чланом
Закона, Председник општине, односно лице које он овласти, одговорни за ефикасност и сигурност
тог инвестирања.
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Члан 24.
За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед
неуравнотежености кретања у приходима и расходима Буџета, Председник општине може донети
Одлуку о задуживању Општине у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу („Службени
гласник РС“ бр.61/2005, 107/2009 и 78/2011).
Члан 25.
Средства са рачуна Буџета и средства са рачуна корисника буџета, укључујући и јавне
службе које се финансирају из Буџета, могу се укључити у депозит пословне банке о чему одлуку
доноси Председник општине.
Члан 26.
Корисници буџетских средстава, до 31.децембра 2015. године пренеће на рачун извршења
буџета сва средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2015.години, која су тим
корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Деспотовац за 2015.годину.
Члан 27.
Директни и индиректни корисници Буџета који користе пословни простор у државној
својини, а финансирају се средствима Буџета, не плаћају закуп у 2015. години.
Члан 28.
Буџетски корисници су дужни да на захтев Органа управе надлежног за финансије ставе на
увид документацију о њиховом финансирању, као и да достављају извештаје о остварењу прихода
и извршењу расхода у одређеном периоду.
Члан 29.
Корисници буџетских средстава, приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању
услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са Законом о јавним
набавкама (''Службени гласник РС'',број 124/2012).
Члан 30.
Изузетно, у случају да се Буџету општине Деспотовац из других буџета (Републике,
Покрајине, друге општине) определе актом наменска трансферна средства, укључујући и наменска
трансферна средства за надокнаду штете услед елементарних непогода, као и у случају уговарања
донација, а чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове Одлуке, Орган управе
надлежан за финансије, на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода
по том основу, а у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему.
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Члан 31.
Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза других корисника јавних
средстава, у смислу Закона о буџетском систему, који су укључени у систем консолидованог
рачуна трезора неће се вршити уколико ови корисници нису добили сагласност на финансијски
план на начин прописан Законом, односно актом Скупштине општине и уколико тај план нису
доставили Управи за трезор.
Члан 32.
У буџетској 2015. години неће се вршити обрачун и исплата божићних, годишњих и других
врста накнада и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за
директне и индиректне кориснике средстава буџета, осим јубиларних награда за запослене који су
то право стекли у 2015. години.
Члан 33.
Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава имају
расходи за сталне трошкове, трошкове текућих поправки и одржавања и материјал.
Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу сталних трошкова,
трошкова текућих поправка и одржавања, материјала као и по основу капиталних издатака измире
у року отврђеном законом који регулише рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама.
Члан 34.
Ова Одлука објавиће се у ''Службеном гласнику општине Деспотовац'“ и доставиће се
Министарству финансија.
Члан 35.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине
Деспотовац, а примењиваће се од 01. јануара 2015. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 400-519/2014-01 од 29.12.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Ненад Јовановић с.р.
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ПРИЛОЗИ
ПЛАН ПРИХОДА БУЏЕТА ЗА 2015. ГОДИНУ
Приходи и примања буџета, по врстама, планирају се у следећим износима, и то:
КОНТО
711
711111
711121
711122
711123
711143
711145
711147
711161
711181
711184
711191
711193
713
713121
713122
713311
713421
713423

714
714513
714543
714552
714562

716
716111

733
733151
733152
733154

ВРСТА ПРИХОДА
ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И
КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ
Порез на зараде
Порез на приходе самостал.делат.према оствар.нето
приходу
Порез на прих.од самост.делат.који се плаћа према
паушално одређеном нето приходу
Порез на приходе од сам.дел.-самоопорезив.
Порез на приходе од непокретности
Порез на приход од давања у закуп покретних ствари
Порез на земљиште
Порез на приход од осигурања лица
Самодопр. према зарадама запослених и по основу
пензија
Самодопринос из прихода лица која се баве
самосталном делатношћу
Порез на друге приходе
Порез на приходе од спорт.и спорт.стручњака
УКУПНО 711:
ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ
Порез на имовину од физичких лица
Порез на имовину од правних лица
Порез на наслеђе и поклон
Порез на пренос апсолутних права на непокретности
Порез на пренос апсол.права на
полов.мотор.возилима и плов.објект.
УКУПНО 713:
ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ
Комунална такса за држање моторних друмских и
прик.возила
Накнада за промену намене обрадивог
пољопривредног земљишта
Боравишна такса
Посебна накнада за заштиту и унапређење животне
средине
УКУПНО 714:
ДРУГИ ПОРЕЗИ
Комунална такса за истицање фирме на пословном
простору
УКУПНО 716:
ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ
Ненаменски транс. од Републике у корист нивоа
општина
Други текући трансфери од Репуб.у корист нивоа
Општине
Текући наменски трансфери од Републике у корист
Општине
УКУПНО 733:

Приходи из
буџета

Сопствени
приходи

Средства из
осталих
извора

Укупно

190.000.000
1.500.000

190.000.000
1.500.000

4.500.000

4.500.000

7.000.000
1.000.000
200.000
1.000.000
100.000
4.000.000

7.000.000
1.000.000
200.000
1.000.000
100.000
4.000.000

100.000

100.000

10.000.000
100.000
219.500.000

10.000.000
100.000
219.500.000

55.000.000
20.000.000
1.000.000
4.000.000
4.000.000

55.000.000
20.000.000
1.000.000
4.000.000
4.000.000

84.000.000

84.000.000

13.000.000

13.000.000

100.000

100.000

500.000
13.000.000

500.000
13.000.000

26.600.000

26.600.000

18.000.000

18.000.000

18.000.000

18.000.000

254.570.880

254.570.880

5.000.000

5.000.000

27.000.000

204.960.980

231.960.980

286.570.880

204.960.980

491.531.860
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741 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ
741151 Приходи буџета општине од камата на средства
1.500.000
буџета укључена у депозит банака
741511 Накнада за коришћење минералних сировина
4.000.000
741526 Накнада за коришћење шума и шумског земљишта
5.000.000
741531 Комунална такса за коришћење простора на јавним
2.728.928
површинама или испред пословног простора у
пословне сврхе
741534 Накнада за коришћење грађевинског земљишта
3.000.000
УКУПНО 741:
16.228.928
742 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА
742152 Прих.од давања у закуп,односно на коришћење
2.000.000
непокретности у
држ.својини који користе органи и организације
општине
742153 Приходи од закупнине за грађев.земљиште
100.000
742251 Општинске административне таксе
2.000.000
742253 Накнада за уређење грађевинског земљишта
10.000.000
742351 Приходи који својом делатношћу остваре органи и
3.000.000
организације општина
УКУПНО 742:
17.100.000
743 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ
743324 Приход од новчаних казни за саобраћајне прекршаје
4.000.000
743351 Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном
поступку
за прекршаје прописане актом скупштине општине
УКУПНО 743:
745 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ
745151
Остали приходи у корист нивоа општина
УКУПНО 745:
УКУПНИ ПРИХОДИ

1.500.000
4.000.000
5.000.000
2.728.928

3.000.000
16.228.928
2.000.000

10.017.000

100.000
2.000.000
10.000.000
13.017.000

10.017.000

27.117.000
4.000.000

500.000

500.000

4.500.000

4.500.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000
682.499.808

10.017.000

10.000.000
897.477.788

204.960.980

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПО НАМЕНАМА ЗА 2015. ГОДИНУ
Еконо
мска
Опис
Класи
ф.
1
2
411 ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ
412
ПОСЛОДАВЦА
413 НАКНАДЕ У НАТУРИ
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА
414
ЗАПОСЛЕНИМА
415 НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
НАГРАДЕ,БОНУСИ И ОСТАЛИ
416
РАСХОДИ
41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ
422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

Средства
из буџета

Сопствени
приходи

Средства из
осталих извора

Укупно

3
126.327.619

4
2.700.000

5
9.462.614

6
138.490.233

22.664.492

483.300

1.693.808

24.841.600

275.000

20.000

4.821.011

20.000

295.000
69.955

4.910.966

7.897.000

7.897.000

1.592.000

1.592.000

163.577.122
29.370.000
2.421.000
40.520.000

3.223.300
1.190.000
60.000
850.000

11.226.377
2.140.000
300.000
1.250.000

178.026.799
32.700.000
2.781.000
42.620.000
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424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
425
(УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ)
426 МАТЕРИЈАЛ
42 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА
441 ОТПЛАТЕ КАМАТА
444 НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ
44 ОТПЛАТЕ ДОМАЋЕ КАМАТЕ
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ
451 НЕФИНАНСИЈСКИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
45 ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ
ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ
4631
НИВОИМА ВЛАСТИ
4632 КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ
465 ОСТАЛИ ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ
46 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ
472
ИЗ БУЏЕТА
ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ
47
ОСИГУРАЊА
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
481
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
ПОРЕЗИ, ОБАВ. ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМ.
482
ОД ЈЕД. НИВОА ВЛАС. ДР
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО
483
РЕШЕЊУ СУДОВА И СУД. ТЕЛ
НАКНАДА ШТЕТЕ ОД
484
ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА
НАКНАДE ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ
485
ШТЕТУ НАНЕТУ ОД ДРЖ.ОРГАНА
48 ОСТАЛИ РАСХОДИ
499 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ
49 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ
511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
512 МАШИНЕ И ОПРЕМА
515 ОСТАЛА ОСНОВНА СРЕДСТВА
51 ОСНОВНА СРЕДСТВА
523 ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ
52 ЗАЛИХЕ
541 ЗЕМЉИШТЕ
54 ПРИРОДНА ИМОВИНА
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ
611
КРЕДИТОРИМА
61 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ
НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ
621
ИМОВИНЕ
НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ
62
ИМОВИНЕ
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

___

___

___ Деспотовац, 30.12. 2014. године

73.590.000

120.000

950.000

74.660.000

36.654.968

65.000

850.000

37.569.968

15.280.000
197.835.968
10.800.000
400.000
11.200.000

2.590.000
4.875.000

2.800.000
8.290.000

20.670.000
211.000.968
10.800.000
400.000
11.200.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

102.375.000

102.375.000

7.050.000

7.050.000

16.556.304
125.981.304

353.700
353.700

1.239.603
1.239.603

18.149.607
127.574.607

21.000.000

12.050.000

33.050.000

21.000.000

12.050.000

33.050.000

16.300.000
2.805.000

16.300.000
205.000

3.010.000

4.050.000

4.050.000

500.000

500.000

1.600.000

1.600.000

25.255.000
16.000.000
16.000.000
68.613.414
12.337.000
500.000
81.450.414

205.000

1.260.000
100.000
1.360.000

167.355.000
4.800.000
172.155.000

25.460.000
16.000.000
16.000.000
235.968.414
18.397.000
600.000
254.965.414

4.000.000
4.000.000

4.000.000
4.000.000

29.100.000

29.100.000

29.100.000

29.100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

682.499.808

10.017.000

204.960.980

897.477.788
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Назив јединице локалне власти
ОПШТИНА ДЕСПОТОВАЦ
ПЛАНИРАНА МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ за 2015. годину

Ред.бр.

1
1
2

3

4
5
6

7

8

9

Директни и индиректни
корисници буџетских средстава
локалне власти
2
Органи и организације локалне
власти
Установе културе
Остале установе из области
јавних служби (навести називе:
на пр.: установе у области
културе и сл.)) Туристичкоспортска организација
Месне заједнице
Дирекције основане од стране
локалне власти
Предшколске установе
Јавна предузећа основана од
стране локалне власти који се
финансирају из јавних прихода
чија је намена утврђена
посебним законом
Остали индиректни корисници
буџета (навести називе)
Укупно за све кориснике
буџетских средстава

Маса средстава за плате
планирана за 2014.
годину

Tабела 1.
Маса средстава за плате
планирана за 2015. годину

Буџетска
средства

Остали
извори

Буџетска
средства

Остали
извори

3

4

5

6

78.084.481
17.469.715

68.575.843
15.329.675

8.995.212
5.137.482

2.798.180

7.893.299
4.508.140

2.455.402

43.008.875

15.114.000

37.740.288

11.884.320

17.031.186

169.726.951

14.944.866

17.912.180

148.992.111

14.339.722
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Назив јединице локалне власти
ОПШТИНА ДЕСПОТОВАЦ
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У 2015. ГОДИНИ

Ред.бр.

1
1

2

3

4
5

6
7

8

9

Директни и индиректни корисници
буџетских средстава локалне власти
2
Органи и организације локалне власти
Изабрана лица
Постављена лица
Запослени
Установе културе
Остале установе из области јавних служби
које се финансирају из буџета (осим
предшколских установа; навести назив :
установа у области културе и сл.)
Туристичко спорстка организација
Месне заједнице
Дирекције основане од стране локалне
власти
Укупно за све кориснике буџета на које се
односи Закон о одређивању максималног
броја запослених у локалној
администрацији
Предшколске установе
Привредна друштва и други облици
организовања чији је једини оснивач
локална власт (индиректни корисници
буџета-невести називе)
- ЈП "Дирекција за изградњу општине
Деспотовац"
- ЈП
"Топлик"
Укупно за све кориснике буџетских
средстава

Табела 2.
Укупан број
запослених

Број
запослених
на
неодређено
време
3
96
2
5
89
21

Број
запослених
на одређено
време

15
9

1

16
9

141
67

4
15

145
82

10

2

12

218

21

239

4

5(3+4)
1

1
2

97
2
5
90
23
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ ЗА 2015. ГОДИНУ
Одлука о буџету општине Деспотовац за 2015. годину доноси се сагласно члану 43. Закона
о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013 и 63/2013), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07) и
члана 13. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'', број 4/2008).
Укупни приходи и расходи за 2015. годину утврђени су у износу од 897.477.788,00 динара, и
то из текућих прилива Буџета 682.499.808,00 динара и из осталих извора 214.977.980,00 динара.
Припреме за израду Одлуке о буџету општине Деспотовац за 2015. годину отпочеле су
након добијања Упутства за израду Програмског буџета и смерница за израду Програмског буџета
локалних власти објављених од Министарства финансија и Сталне конференције градова и
општина. Поменуто Упутство и Смернице односе се на прелазак са постојећег линијског на
програмски буџет, јер на основу члана 112. Закона о буџетском систему, одредбе закона које се
односе на програмско буџетирање примењују се и на одлуке о буџетима локалне власти за 2015.
годину. Полазећи од поменутих одредаба закона, упутстава и смерница, Одлука о буџету општине
Деспотовац за 2015. годину, поред постојеће организационе структуре, садржи и програме и
програмске активности, прописаних од стране Сталне конференције градова и општина, и
распоређених по корисницима буџетских средстава.
Међутим, упутство за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2015. годину са
пројекцијом за 2016. и 2017. годину које је требало да буде донето од стране Министарства
финансија по буџетском календару до 05.07.2014. године донето је 25.11.2014. године. Кашњење у
доношењу упутства од стране Министарства одразило се и на кашњење израде Одлуке о буџету
општине Деспотовац за 2015. годину. По добијању упутства за припрему Одлуке о буџету локалне
власти за 2015. годину са пројекцијом за 2016. и 2017. годину, Одељење за привреду, финансије,
јавне делатности и буџетске фондове Општинске управе Деспотовац је израдило упутство за
припрему Нацрта буџета општине Деспотовац за 2015. годину са пројекцијом за 2015. и 2016.
годину, са смерницама за припрему финансијских планова буџетских корисника за 2015. годину са
пројекцијом за 2016. и 2017. годину и доставило га свим буџетским корисницима са захтевом да
доставе предлоге својих планова за 2015. годину са пројекцијом за 2016. и 2017. годину. У току
припреме и израде Нацрта одлуке о буџету за 2015. годину вршене су сталне консултације са
буџетским корисницима.
Код планирања укупних прихода у Одлуци о буџету општине Деспотовац за 2015. годину
полазило се од процене остварења прихода у 2014. години, узимајући у обзир законске прописе
који регулишу одређене области, а који имају утицај на остваривање одређених прихода. Тако су на
пример, због процене мањег остварења прихода од пореза на зараде планирани мањи приходи од
пореза на доходак добит и капиталне добитке него што су били планирани у 2014. години. Други
пак приходи су планирани у нешто већем обиму него што су били планирани у 2014. години, као
што су на пример приходи од пореза на имовину, а због укључивања прихода од накнаде за
коришћење грађевинског земљишта. Међутим, повећање прихода од пореза на имовину је знатно
мања него што је смањење прихода по основу укидања прихода од накнаде за коришћење
грађевинског земљишта.
Расходи су планирани полазећи од процене њихове реализације у 2014. години,
достављених предлога и планова пословања буџетских корисника поступајући по смерницама из
Упутства за припрему буџета. Скоро сви расходи су планирани у мањем обиму него што су били
планирани у 2014. години, осим расхода за социјалну заштиту и трансфера другим нивоима власти.
Расходи за трансфере другим нивоима власти су планирани у већем обиму него у 2014. години због
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увођења једног новог расхода проузрокованог Законом о умањењу плата запослених у јавном
сектору, а по коме су сви корисници буџетских средстава у обавези да средства по основу умањења
зарада трансферишу у буџет Републике.
Полазећи од одредби Закона о буџетском систему, Упутства и смерница за израду
програмског буџета сви трошкови предвиђени у Одлуци о буџету за 2015. годину везани су за
одређене програме, програмске активности и пројекте и распоређени по корисницима буџетских
средстава.
Средства планирана код Програма 15, програмска активност 0001, позиција 11, економска
класификација 481 – Донације невладиним организацијама у укупном износу од 4.000.000,00
динара користиће се за финансирање редовног рада политичких странака у износу од 400.000,00
динара и за рад других удружења 3.600.000,00 динара. Решење за коришћење средстава ове
позиције и ове економске класификације доноси председник општине на основу предлога Одељења
за привреду, финансије, јавне делатности и буџетске фондове Општинске управе Деспотовац, а
након спроведеног конкурса. На расписани конкурс удружење подноси захтев и програм, који
треба да садржи резултате који ће се остварити спровођењем активности за чије се финансирање
потражују средства, као и извештај о оствареним резултатима спроведених активности које су се
финансирале средствима из буџета општине из претходне године, ако су таква средства коришћена.
У случају недостављања извештаја о оствареним резултатима спроведених активности које су се
финансирале средствима из буџета општине и коришћењу средстава додељених из буџета општине
у претходној години неће се додељивати средства у текућој години.
Средства планирана код Програма 15, програмске активности 0006 – информисање,
позиција 19, економска класификација 423 у износу од 5.000.000,00 динара користиће се након
расписивања и спроведеног конкурса. Уговор о коришћењу средстава са представником медија
који добије на конкурсу потписује председник општине.
Средства по програму 15, пројекат 1 – заштита од елементарних непогода користиће се по
програму Штаба за ванредне ситуације општине Деспотовац, у складу са Законом о ванредним
ситуацијама, а на основу решења које доноси председник општине.
Средства по програму 11, програмска активност 0005 – активност Црвеног крста
користиће се по програму Црвеног крста.
Средства по програму 11, програмска активност 0006 – дечија заштита, позиција 33,
економска класификација 472 у укупном износу од 17.000.000,00 динара користиће се за исплату
помоћи породицама ученика и студената сагласно одлуци о додели материјалне помоћи
породицама ученика и студената са подручја општине Деспотовац, као и финансирању бесплатне
кухиње и књига за треће и свако наредно дете у породици и накнаде породиљама, сагласно одлуци
о пружању новчане помоћи породици са децом као и награда за постигнуте резултате на
такмичењима и накнаде ратним војним инвалидима. Решење за коришћење средстава са ове
позиције доноси се на основу достављене документације прописане законским прописима и
општинским одлукама које регулишу начин и поступак остваривања права на накнаду за социјалну
заштиту из буџета општине.
Средства предвиђена за програм 11, програмска активност 0001 – социјалне помоћи,
позиција 63, економска класификација 463 у износу од 15.000.000,00 динара користиће се у складу
са Програмом рада Центра за социјални рад у спровођењу делатности чије је финансирање
општина Деспотовац преузела Одлуком о социјалној заштити.
Средства програма 12, програмске активности 0001 – функционисање установа примарне
здравствене заштите, позиција 65, економска класификација 463 у укупном износу од 18.000.000,00
динара користиће се једним делом за финансирање пројекта ''Унапређење здравствене заштите
становништва општине Деспотовац'' а остатак средстава за финансирање обавеза Дома здравља
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које општина Деспотовац финансира у складу са финансијским планом корисника и Закона о
здравственој заштити.
Средства програма 13, програмске активности 0002 – подстицај културном и уметничком
стваралаштву, позиција 104, економска класификација 481 користиће се за финансирање
програмских активности културно уметничких друштава и осталих субјеката културе сагласно
Правилнику о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се
финансирају и суфинансирају из Буџета општине Деспотовац.
Средства предвиђена за програме ЈП Дирекција и ЈП Топлик Деспотовац користиће се у
складу са плановима и програмима рада тих предузећа.
Средства Програма 7, пројекат 1 – јавни ред и безбедност у саобраћају у износу од
5.000.000,00 динара из одобрених апропријација ове функције вршиће се на основу поднетих
захтева корисника јавна предузећа Дирекције за изградњу општине Деспотовац уз достављање
пратеће документације. Средства ове функције су средства која се буџету општине уступају од
наплаћених новчаних казни за саобраћајне прекршаје и користе се по законом прописане намене.
Средства програма 6, програмске активности 0002 – управљање комуналним отпадом у
износу од 22.500.000,00 динара користиће се за обавезе по основу депоновања комуналног отпада
са подручја општине, а средства програмске активности 0004 у износу од 28.000.000,00 динара
користиће се за финансирање програма и планова у складу са Законом о заштити животне средине
и то финансирање пројекта ''Одржавање јавних површина, уклањање дивљих депонија и
унапређење животне средине на подручју општине Деспотовац'' у износу од 10.000.000,00 динара и
за програм одржавање јавних површина и унапређење животне средине на заштићеном подручју
општине Деспотовац у износу од 18.000.000,00 динара.
Средства програма 5, програмске активности 0001, позиција 197, економска класификација
423 користиће се за потребе учешћа у финансирању послова регулације водотокова, односно реке
Ресаве, док ће средства истог програма на економској класификацији 451 се користити за
субвенционисање пољопривредне производње, а средства позиције 200, економске класификације
441 користиће се за субвенционисање камате за кредите које пољопривредна газдинства узимају од
банака.
Средства програма 14, програмске активности 0001 – подршка локалним спортским
организацијама и удружењима користиће се на основу расписаног конкурса и програма Туристичко
спортске организације.
Средства по програму 15, програмска активност 0002 – месне заједнице користиће се за
потребе месних заједница за чије коришћење ће се урадити посебан програм на основу исказаних
потреба месних заједница. За Месну заједницу Ресавица водиће се посебан аналитички конто са
трошењем средстава из прихода од месног самодоприноса.
Средства по програму 11, програмска активност 0001 – социјална помоћ у износу од
2.000.000,00 динара користиће се за исплату помоћи угроженим пензионерима а све у складу са
програмом Фонда за помоћ социјално угроженим пензионерима.
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На основу члана 6.,7., 11.став 1.,члана 15., и члана 18. Закона о финансирању локалне
самоуправе ("Службени гласник Републике Србије" бр.62/06,..., и 124/14), члана 32. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике Србије" бр.129/07 и 83/14) и члана 13. Статута општине
Деспотовац (''Службени гласник Општине Деспотовац'' бр.4/08), Скупштина општине Деспотовац на
седници одржаној 29.12. 2014. године, донела је

ОДЛУКУ
О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
Члан 1.
Овом одлуком уводе се локалне комуналне таксе за коришћење одређених права, предмета и
услуга за чије је коришћење прописано плаћање таксе.
Члан 2.
Обвезник локалне комуналне таксе је корисник права, предмета и услуга за чије коришћење је
прописано плаћање локалне комуналне таксе.
Члан 3.
Таксу из члана 1. ове Одлуке плаћају правна лица, предузетници и физичка лица.
Члан 4.
Правна лица су разврстана на велика, средња, мала
рачуноводству.

и микро правна лица по Закону о

Члан 5.
Обавеза плаћања таксе настаје даном почетка коришћења права, предмета или услуга за чије је
коришћење прописано плаћање таксе и траје док траје коришћење, права, предмета или услуга. Висина
таксе утврђује се таксеном тарифом која је саставни део ове Одлуке.
Члан 6.
Таксе се уводе за следећа права, предмете и услуге :
1. Коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе,
осим ради продаје штампе, књига и других публикација,производа старих и уметничких заната и
домаће радиности, за заузимање јавних површина приликом извођења грађевинских радова, за
постављања грађевинског и другог материјала,
2. Држање средстава за игру (забавне игре, билијар, томбола и сл.),
3. Истицање фирме на пословном простору,
4. Коришћење рекламних паноа укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног
простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари,
зелене површине, бандере и сл.),
5. Држање моторних, друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина,
6. Коришћење слободних површина за постављање шатора, циркуских шатри, забавних и луна
паркова, за кампове и друге сличне објекте привременог коришћења.
Члан 7.
Таксе из члана 6. тачка 2. и 3. утврђују се у годишњем износу, а плаћају сразмерно времену
обављања делатности и њихово утврђивање, наплату и вођење евиденције врши Одељење локалне
пореске администрације.

_____________________________________________________________________________________
Службени гласник – број 12
38

Службени гласник – број 12

___

___

___ Деспотовац, 30.12. 2014. године

Такса из члана 6. тачка 1. и 6. осим тачке 1. тарифног броја 1. Таксене тарифе, 4., 7. и 8. плаћа
се унапред приликом издавања одобрења за коришћење права, предмета или услуга, или даном почетка
коришћења, ако није прописано издавање одобрења, и плаћа сразмерно времену коришћења права,
предмета или услуга, а њихово утврђивање и наплату врши овлашћени орган локалне самоуправе или
ЈП''Дирекција за изградњу општине Деспотовац''.
Такса из члана 6. тачка 4. плаћа се приликом подношења захтева за добијање одобрења ЈП
''Дирекција за изградњу општине Деспотовац''
Такса из члана 6. тачка 5. утврђује се у годишњем износу, а плаћа се приликом регистрације
возила у МУП Србије - Полицијска управа Јагодина, ПС Деспотовац.
Члан 8.
Обвезници таксе из члана 6. тачка 3. ове Одлуке, који нису доставили Пореску пријаву за
локалну комуналну таксу за истицање фирме, дужни су да доставе, до 31.марта текуће године, наведену
пореску пријаву, а новорегистровани обвезници у року од 15 дана од дана регистрације. Пореска
пријава доставља се на обрасцу чији су облик и садржина прописани од стране Одељења локалне
пореске администрације.
Обвезници таксе дужни су да, сваку промену везану за обављање делатности, доставе у
писменој форми Одељењу локалне пореске администрације, у року од 15 дана од дана настанка
промене.
Члан 9.
Зоне, које се примењују у тарифном броју 1. тачке 1.,2.,3.и 6., и тарифном броју 4.,Таксене
тарифе,одређене су чланом 6. Одлуке о грађевинском земљишту.
Члан 10.
Локалне комуналне таксе утврђене овом Одлуком, приход су буџета општине.
Утврђивање, наплату и контролу врше надлежни органи,наведени у члану 7. ове Одлуке.
Члан 11.
У погледу рокова, принудне наплате, прекршајног поступка и свега осталог што није уређено
овом Одлуком примењиваће се одредбе Закона о пореском поступку и пореској администрацији.
Члан 12.
Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука о локалним комуналним таксама, број
434-12/2012-01 од 13.12.2012.године, објављена у "Службеном гласнику општине Деспотовац", број
19/2012 од 14.12. 2012. године.
Члан 13.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном гласнику општине Деспотовац'' а
примењиваће се од 01.01.2015.године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 43-137/2014-01 од 29.12.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Ненад Јовановић с.р.
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ТАКСЕНА ТАРИФА
ТАРИФНИ БРОЈ 1
1. За столове, тезге, и сл. који се користе за излагање робе, такса се утврђује дневно по m2
заузете површине:
-на подручју прве зоне и екстра зоне...........................85,00 дин.
-на подручју друге зоне................................................ 80,00 дин.
-на подручју треће зоне................................................ 60,00 дин.
-на подручју четврте зоне............................................ 50,00 дин.
2. За заузимање тротоара испред самосталних радњи у пословне сврхе, уређаје за сладоледе,
кремове и освежавајућа безалкохолна пића, витринe за излагање робе ван пословних просторија такса
се утврђује дневно по m2 заузете површине:
-на подручју прве зоне и екстра зоне....................... .. 80,00 дин.
-на подручју друге зоне.................................................65,00 дин.
-на подручју треће зоне.................................................50,00 дин.
-на подручју четврте зоне..............................................40,00 дин.
3. За заузимање јавних површина (тротоара) испред угоститељских објеката, посластичара и сл.баште такса се утврђује дневно по m2 заузете површине:
-на подручју прве зоне и екстра зоне............................22,00 дин.
-на подручју друге зонe..................................................17,00 дин.
-на подручју треће зоне..................................................14,00 дин.
-на подручју четврте зоне.............................................. 10,00 дин.
4. За заузимање простора на јавним површинама или испред пословних просторија за
постављање контејнера и др. такса се утврђује у годишњем износу и то:
- по контејнеру и др ......................................................400,00 динара .
5. За заузимање јавног простора за употребу покретних дечијих аутића такса се утврђује месечно
по једном аутићу у износу од по ..................................108,00 динара.
6. За постављање апарата за кокице такса се утврђује у висини од 50% од основне таксе из тачке
2. овог тарифног броја.
7. За заузимање јавних површина приликом извођења грађевинских радова и за постављање
грађевинског и другог материјала, огрева и др. утврђује се такса у износу од 15,00 динара по m2.
8. За радове на постављању подземних и надземних инсталација 22,00 динара по метру дужном.
Износи обавеза наведени тачком 4., 5., 7. и 8. утврђују се у јединственом износу, без
разврставања по зонама, који ће се примењивати на територији општинеДеспотовац.
Контролу за неовлашћено коришћење простора на јавним површинама или испред пословних
просторија и за заузимање јавних површина приликом извођења грађевинских радова и постављање
грађевинског и другог материјала – без решења о одобрењу за коришћење овог простора од надлежног
органа врши комунална инспекција и плаћа се такса у десетоструко већем износу од таксе прописане у
ставу 1., 2., 3., 5., 6.,7. и 8. овог тарифног броја.
Такса по овом тарифном броју плаћа се сразмерно времену коришћења простора на јавним
површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе, као и заузимање јавних површина
приликом извођења грађевинских радова и постављање грађевинског и другог материјала осим тачке 3.
где се јавне површине обухваћене овим ставом издају за временски период најмање од 4 месеца.
ТАРИФНИ БРОЈ 2
За држање средстава за игру, аутомата за забаву, куглање, билијар, томбола и сл. плаћа се такса у
износу од 3.200,00 динара по апарату.
Таксу по овом тарифном броју плаћа држалац средстава за игру сразмерно времену коришћења.
Такса по овом тарифном броју утврђује се у јединственом износу, за целу територију општине
Деспотовац, без разврставања по зонама.
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ТАРИФНИ БРОЈ 3
За истицање фирме на пословном простору
Предузетници и правна лица који су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у
микро и мала правна лица а имају годишњи приход до 50.000.000,00 динара (осим правних лица која
обављају делатности: банкарства; осигурања имовине и лица; производње и трговине нафтом и
дериватима нафте; производње и трговине на велико дуванским производима; производње цемента;
поштанских, мобилних и телефонских услуга; електропривреде; казина, коцкарница, кладионица, бинго
сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека), не плаћају комуналну таксу за
истицање фирме на пословном простору.
Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у средња правна
лица, као и предузетници и мала правна лица која имају годишњи приход преко 50.000.000,00 динара
(осим правних лица која обављају делатности: банкарства; осигурања имовине и лица; производње и
трговине нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на велико дуванским производима;
производње цемента; поштанских, мобилних и телефонских услуга; електропривреде; казина,
коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека),
фирмарину плаћају на годишњем нивоу у износу од 100.000,00 динара.
Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика правна
лица (осим правних лица која обављају делатности: банкарства; осигурања имовине и лица; производње
итрговине нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на велико дуванским
производима;производње цемента; поштанских, мобилних и телефонских услуга; електропривреде;
казина,коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и
дискотека),фирмарину плаћају на годишњем нивоу у износу од 150.000,00 динара.
За правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика,
средња,мала и микро правна лица, у смислу закона којим се уређује рачуноводство и предузетници,
обзиром на врсту делатности такса износи:
1. Пословне банке ...................................................................... 550.000,00 динара
2. Осигурање имовине и лица .................................................. 550.000,00 динара
3. Трговина нафтом и дериватима нафте
- I зона …......................................................................550.000,00 динара
- II зона ….....................................................................440.000,00 динара
- III зона …................................................................... 330.000,00 динара
- IV зона …....................................................................100.000,00 динара
4. Трговина на велико дуванским производима .........................550.000,00 динара
5. Производња цемента ................................................................ 550.000,00 динара
6. Делатност поштанских услуга .................................................550.000,00 динара
7. Делатност мобилних и телефонских услуга............................550.000,00 динара
8. Делатност електропривреде .....................................................550.000,00 динара
9. Казина, коцкарнице, кладионице,
бинго сале и пружање коцкарских услуга ..........................................550.000,00 динара
10. Ноћни барови и дискотеке ......................................................550.000,00 динара
Уколико обвезник у свом саставу има пословне јединице, плаћа поред основне тарифе и таксу за
сваку пословну јединицу у износу од 10% од основне таксе, у односу на зону у којој се пословна
јединица налази.
Фирма је сваки истакнути назив или име које упућује на то да правно или физичко лице обавља
одређену делатност. Ако се на једном пословном објекту налази више истакнутих фирми истог
обвезника, такса се плаћа само за једну фирму.
Обвезник, са седиштем ван територије општине Деспотовац, плаћа таксу у износу прописаном за
делатност коју обавља на територији општине Деспотовац.
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Обвезник који обавља више делатности, за које је прописана такса у различитим износима, плаћа
таксу у износу прописаном за делатност за коју се плаћа највиша такса.
Предузетнику, који код Агенције за привредне регистре, привремено одјави обављање
делатности, у складу са законом, за тај период мирује обавеза плаћања таксе на фирму, с тим да за
време трајања привремене одјаве фирма није истакнута.
Привредни субјекти у поступку ликвидације и стечаја задужују се таксом на фирму до дана
регистровања и објављивања одлуке о покретању поступка ликвидације и стечаја у складу за законом
којим се уређује ликвидација и стечај привредних субјеката.
Такса по овом тарифном броју утврћује се на годишњем нивоу а плаћа месечно, у висини 1/12
годишњег износа таксе до 15-ог у месецу за претходни месец.
Од обавезе плаћања таксе по овом тарифном броју, изузимају се установе чији је оснивач
Скупштина општине, удружења грађана, хуманитарне и спортске и друге непрофитне организације.
ТАРИФНИ БРОЈ 4
За коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног
простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари,
зелене површине, бандере и сл.), плаћа се такса по зонама у следећим динарским износима годишње:
Величина
До 1м2
За сваких
0,5м2
преко 1м2

I Зона
3.000,00

II Зона
2.300,00

III Зона
1.500,00

IV Зона
1.500,00

2.300,00

1.500,00

1.180,00

1.180,00

Такса у екстра зони повећава се за 50% од износа таксе утврђене у првој зони.
Предузетници,микро и мала правна лица( осим предузетника и правних лица која обављају
делатности: банкарства; осигурања имовине и лица; производње и трговине нафтом и дериватима
нафте; производње и трговине на велико дуванским производима; производње цемента; поштанских,
мобилних и телефонских услуга; електропривреде; казина, коцкарница, бинго сала и пружања
коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека), а имају годишњи приход до 50.000.000,00 динара, не
плаћају локалну комуналну таксу из става 1. овог тарифног броја.
Такса по овом тарифном броју плаћа се приликом подношења захтева за добијање одобрења ЈП
''Дирекција за изградњу општине Деспотовац''.
ТАРИФНИ БРОЈ 5
За држање моторних, друмских и прикључних возила осим пољопривредних возила и машина
За држање моторних, друмских и прикључних возила осим пољопривредних возила и машина
плаћа се комунална такса у једнократном износу на годишњем нивоу и то:
1) за теретна возила:
- за камионе до 2 т носивости 1.500,00 динара,
- за камионе од 2 т до 5 т носивости 2.000,00 динара,
- за камионе од 5 т до 12 т носивости 3.500,00 динара,
- за камионе преко 12 т носивости 5.000,00 динара;
2) за теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле) 500,00 динара;
3) за путничка возила:
- до 1.150 цм3 500,00 динара,
- преко 1.150 цм3 до 1.300 цм3 1.000,00 динара,
- преко 1.300 цм3 до 1.600 цм3 1.500,00 динара,
- преко 1.600 цм3 до 2.000 цм3 2.000,00 динара,
- преко 2.000 цм3 до 3.000 цм3 3.000,00 динара,

_____________________________________________________________________________________
Службени гласник – број 12
42

Службени гласник – број 12

___

___

___ Деспотовац, 30.12. 2014. године

- преко 3.000 цм3 5.000,00 динара;
4) за мотоцикле:
- до 125 цм3 400,00 динара,
- преко 125 цм3 до 250 цм3 600,00 динара,
- преко 250 цм3 до 500 цм3 1.000,00 динара,
- преко 500 цм3 до 1.200 цм3 1.200,00 динара,
- преко 1.200 цм3 1.500,00 динара;
5) за аутобусе и комби бусеве 50,00 динара по регистрованом седишту;
6) за прикључна возила: теретне приколице, полуприколице и специјалне теретне приколице за
превоз одређених врста терета:
- 1 т носивости 400,00 динара,
- од 1 т до 5 т носивости 700,00 динара,
- од 5 т до 10 т носивости 950,00 динара,
- од 10 т до 12 т носивости 1.300,00 динара,
- носивости преко 12 т 2.000,00 динара;
7) за вучна возила (тегљаче):
- чија је снага мотора до 66 киловата 1.500,00 динара,
- чија је снага мотора од 66 - 96 киловата 2.000,00 динара,
- чија је снага мотора од 96 - 132 киловата 2.500,00 динара,
- чија је снага мотора од 132 - 177 киловата 3.000,00 динара,
- чија је снага мотора преко 177 киловата 4.000,00 динара;
8) за радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита за путујуће забаве, радње и
атестирана специјализована возила за превоз пчела 1.000,00 динара.
Такса из овог тарифног броја плаћа се годишње у моменту регистрације моторног возила преко
МУП Србије - Полицијска управа Јагодина - ПС Деспотовац.
Орган надлежан за регистрацију моторног возила не може да региструје друмско возило ако
ималац возила не поднесе доказ о плаћеној такси по овом тарифном броју.
Такса из овог тарифног броја не плаћа се за пољопривредна возила и пољопривредне машине.
Ослобађају се таксе, по овом тарифном броју, возила здравствених и социјалних установа и
возила која служе за комуналне услуге (градска чистоћа, водовод и канализација) возила ватрогасних
јединица и возила ратних и мирнодопских инвалида рата.
ТАРИФНИ БРОЈ 6
За коришћење слободних површина за постављење шатора, циркуских шатри, забавних и луна
паркова и сличних објеката такса се утврђује за сваки m2 заузете површине у дневном износу од 85,00
динара.
За постављање пратећег садржаја (тезге за време вашара и сл) такса се утврђује за сваки m2
заузете површине у дневном износу од 108,00 динара.
Таксу по овом тарифном броју плаћа корисник простора приликом подношења захтева за
добијање одобрења ЈП ''Дирекција за изградњу општине Деспотовац''.
Таксa се утврђује у јединственом износу за целу територију општине Деспотовац.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Наведени предлог Одлуке о локалним комуналним таксама је у односу на Одлуку о локалним
комуналним таксама број 434-12/2012-01 од 13.12.2012, коригован једино у Тарифном броју 3.став 4.,за
правна лица која обављају делатности (банкарства, осигурања имовине и лица, производње и трговине
нафтом и дериватима нафте, производње и трговине на велико дуванским производима, производње
цемента, поштанских, мобилних и телефонских услуга, електропривреде, казина, коцкарница,
кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека) и то у следећем:
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За сва правна лица из горе наведеног става, износи локалне комуналне таксе су увећани за 10% у
односу на износе задужења по решењима за 2014.годину.
За правна лица која обављају делатност производње и трговине нафтом и дериватима нафте, износи су
кориговани у односу на зону где се пословни објекат налази, јер сматрамо да код ове категорије зона, у
којој се пословни објекат налази, у великој мери утиче на промет који ови обвезници остварују.
Незнатно смањење укупног задужења по основу локалне комуналне таксе, настало кориговањем код
правних лица која обављају делатност производње и трговине нафтом и дериватима нафте, је у сваком
случају, дугорочно гледано, позитивнији економски ефекат него затварање ових привредних субјеката.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“
бр.129/07) и члана 13. Статута општине Деспотовац („Службени .гласник општине Деспотовац“
бр.4/2008), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 29.12.2014. доноси

ОДЛУКУ
О ОТПИСУ ПОТРАЖИВАЊА
Члан 1.
Општина Деспотовац је сагласна да отпише своје потраживање на дан 26.12.2014.године према
АД Холдинг индустрија каблова Јагодина – „ТКЛ РЈ Деспотовац“, ПИБ 101158038 по основу
изворних јавних прихода, и то: на име комуналне таксе за истицање фирме у износу од 784.100,11
динара, на име накнаде за заштиту животне средине у износу од 1.040.088,79 динара, на име пореза
на имовину од правних лица у износу од 11.085.945,58 динара, на име пореза на земљиште у износу
од 3.157.405,32 динара и на име накнаде за коришћење грађевинског земљишта у износу од
4.422.700,14 динара, што укупно износи 20.490.239,94 динара.
Члан 2.
Општина Деспотовац је сагласна да отпише своје потраживање према Mинистарству одбране
РС - Војсци Србије по основу локалних јавних прихода и то: на име накнаде за заштиту животне
средине у укупном износу од 52.575.666,87 динара.
Члан 3.
Отпис потраживања из члана 1. и 2. Ове Одлуке извршиће се под условом да се у јавну својину
Општине Деспотовац пренесе право својине на земљишту и објектима који чине имовинску целину
АД Холдинг индустрија каблова Јагодина – „ТКЛ РЈ Деспотовац“ и то кп. бр.133, у површини од
7.48,66 ха земљиште и објекти уписани у ЛН бр.240 КО Деспотовац, што ће се регулисати
посебним уговором између заинтересованих страна, а решење о отпису потраживања донеће се
након закључења уговора.
Коначни износи потраживања из члана 1. и 2. ове Одлуке утврдиће се на дан закључења
уговора из става 1. овог члана.
Општина је сагласна да се изврши отпис потраживања из члана 1. и 2 ове Одлуке под
условом да се изврши брисање хипотеке установљене на име потраживања Савезне дирекције за
робне резерве Београд уписане у Г листу непокретности бр.240 КО Деспотовац.
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Члан 4.
Овлашћује се Председник општине Деспотовац да у име Општине Деспотовац закључи уговор
о регулисању међусобних права и обавеза у складу са члановима 1, 2 и 3. ове Одлуке.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Деспотовац“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 43-136/2014-01 од 29.12.2014. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јовановић Ненад с.р.

На основу члана 2. и 9. Закона о комуналним делатностима (''Службени гласник Републике
Србије'', број 88/2011), члана 20. и 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број
129/07), и члана 8. и 13. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник Општине Деспотовац'',
број 4/08), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 29.12. 2014. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПОВЕРАВАЊУ ПОСЛОВА
САКУПЉАЊА, ИЗНОШЕЊА И ОДЛАГАЊА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА
1. У Одлуци о поверавању послова сакупљања, изношења и одлагања комуналног отпада,
број 352-20/2014-01 од 01.12.2014. године, објављена у ''Службеном гласнику Општине
Деспотовац'', број 11 од 02.12.2014. године, у тачки 1. речи: ''почев од 15.12.2014. године'', мењају
се и гласе: ''почев од 01.01. 2015. године''.
2. Ова Одлука објавиће се у ''Службеном гласнику општине Деспотовац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 352-24/2014-01 од 29.12.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Ненад Јовановић с.р.

_____________________________________________________________________________________
Службени гласник – број 12
45

Службени гласник – број 12

___

___

___ Деспотовац, 30.12. 2014. године

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07) и
члана 13. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'', број 4/08),
Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 29.12. 2014. године, доноси

О Д Л У К У
1. УСВАЈА СЕ Локални акциони план за унапређење положаја избеглих, интерно расељених
лица и повратника по основу Споразума о реадмисији (2015-2018).
2. Саставни део ове Одлуке је Локални акциони план за унапређење положаја избеглих,
интерно расељених лица и повратника по основу Споразума о реадмисији (2015-2018).
3. Ова Одлука објавиће се у ''Службеном гласнику Општине Деспотовац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 9-82/2014-01 од 29.12.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Ненад Јовановић с.р.
На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, бр.129/2007), члана 33. Статута општине Деспотовац („Службени гласник општине
Деспотовац“ број 4/08) Општинско веће општине Деспотовац, на седници одржаној 27.12. 2014.
године, донело је

ПРАВИЛНИК
о суфинансирању пројеката за остваривање
јавног интереса у области јавног информисања
Члан 1.
Овим Правилником уређују се услови и начин коришћења средстава за јавно информисање
грађана од локалног значаја, избор програма и пројеката у области јавног информисања који се
суфинансирају из буџета Општине Деспотовац, образац за пријављивање за пројектно
суфинансирање и образац за подношење наративног и финансијског извештаја, поступак и услови
закључења уговора о јавном информисању и друга питања од значај, а за реализацију обавезе
Општине Деспотовац (у даљем тексту: Општина) да обезбеди услове за јавно информисање
локалног становништва.
Члан 2.
Општина обезбеђује услове за услуге јавног информисање грађана од локалног значаја
улагањем финансијских средстава за програме и пројектe намењенe информисању јавности о: раду
и активностима органа локалне самоуправе; председника и заменика председника општине,
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скупштине општине, општинског већа, општинске управе, јавних установа и предузећа чији је
оснивач општина, раду и активностима месних заједница;привредним активностима и подстицају
развоја привредних активности; свакодневним информацијама и темама од општег интереса за
грађане Општине; програмима и пројектима који се односе на младе и афирмацију стваралаштв а
младих; програмима и пројектима који се односе на социјалну заштиту, образовање и здравство;
програмима и пројектима који се односе на афирмацију културних и спортских догађаја од
локалног, регионалног и републичког значаја; активностима верске заједнице; програмима и
пројекти који доприносе афирмацији правих људских вредности, заштити рањивих категорија.
Члан 3.
Средства за намене из члана 2. овог Правилника додељују се на основу јавног конкурса.
Члан 4.
Одлуку о конкурсима који се расписују у току календарске године (у даљем тексту: одлука)
доноси Председник општине.
Члан 5.
Конкурс сe расписује за пројекте производње медијских садржаја.
Члан 6.
Конкурс се расписује за суфинансирање пројеката чија реализација не може бити дужа од
три године.
Учесник конкурса који је добио средства за суфинансирање пројекта чија је реализација
дужа од годину дана, доставља наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта за сваку
календарску годину, до краја те године, органу који му је одобрио средства.
Наративни и финансијски извештај, подноси се на Обрасцу 2. који је одштампан уз овај
правилник и чини његов саставни део.
Наставак реализације пројекта из става 2. овог члана, одобрава се за сваку календарску
годину, на основу позитивно оцењеног извештаја и испуњености уговором преузетим обавезама.
Члан 7.
Конкурс се расписује у облику јавног позива и објављује се на веб-сајту општине, као и
најмање у једним дневним, односно недељним новинама које се дистрибуирају на подручју
општине Деспотовац.
Обавештење о јавном позиву из става 1. овог члана мора бити видљиво све време трајања
конкурса на веб-сајту.
Члан 8.
Јавни позив за учешће на конкурсу садржи:
1) намену средстава за остваривање јавног интереса, тј. јавни интерес који ће се
конкурсом суфинансирати;
2) износ средстава која су опредељена за конкурс;
3) који субјекти имају право учешћа;
4) критеријуме за оцену пројекта на основу којих ће се додељивати средства;
5) прецизне рокове у којима се спроводи конкурс;
6) информацију о документацији коју прилаже подносилац пројекта.
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Члан 9.
Проверу документације поднете на конкурс, врши комисија органа који је расписао
конкурс.
Провера документације из става 1. овог члана односи се на испуњеност услова за учешће на
конкурсу и поштовање рокова.
Члан 10.
Учесник конкурса који је поднео пројекат са непотпуном или непрецизно попуњеном
документацијом, обавештава се да недостатак отклони у накнадно одређеном року.
Пројекат учесника конкурса који у накнадно одређеном року не достави тражену
документацију, не разматра се.
Учеснику конкурса који није поднео ниједан прописани документ наведен у јавном позиву
за учешће на конкурсу, осим обрасца за пријаву, не доставља се обавештење из става 1. овог члана
и његов пројекат се не разматра.
Пројекат који је достављен након прописаног рока за подношење, не разматра се.
Комисија органа који је расписао конкурс сачињава записник о испуњености услова за
учешће на конкурсу, за све пристигле пројекте.
Члан 11.
На конкурсу може учествовати (у даљем тексту: учесник конкурса):
1) издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија, који се води у Агенцији за
привредне регистре;
2) правно лице, односно предузетник, који се бави производњом медијских садржаја и који
има доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија;
3) правно лице, односно предузетник, са пројектима организовања и учешћа на стручним,
научним и пригодним скуповима, као и са пројектима унапређивања професионалних и етичких
стандарда у области јавног информисања.
Изузетно од става 1. тачка 3) овог члана, општина Деспотовац, не може суфинансирати
пројекат издавача медија, који није уписан у Регистар медија, односно Регистар јавних гласила.
Члан 12.
Право учешћа на конкурсу немају издавачи медија који се финансирају из јавних прихода.
Право учешћа на конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства
намењена пројектном суфинансирању, а нису на време и у прописаној форми поднела наративни и
финансијски извештај.
Члан 13.
Учесник конкурса може конкурисати само са једним пројектом на једном конкурсу.
Под пројектом се подразумева заокружена програмска целина или део целине (жанровска и
временска), којом се доприноси остваривању јавног интереса, у складу са Законом.
Ако је учесник конкурса издавач више медија, може на конкурсу учествовати са једним
пројектом за сваки медиј.
Члан 14.
Учесник конкурса може поднети захтев за суфинансирање пројекта у износу до највише
80% вредности предложеног пројекта, односно највише до износа утврђеног конкурсом.
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Члан 15.
За сваки расписани конкурс, у оквиру јавног позива, орган који расписује конкурс
дефинише опште и специфичне ближе критеријуме за оцењивање пројекта.
Члан 16.
Оцену пројеката поднетих на конкурс, као и предлог о додели средстава са
образложењем доноси стручна комисија (у даљем тексту: комисија) коју решењем именује
Председник општине.
Члан 17.
Комисија се именује за сваки конкурс посебно.
Председник општине решењем именује председника и чланове комисије.
Председник комисије координира рад комисије и води седнице.
О раду комисије води се записник.
Члан 18.
Одлуку о расподели средстава са образложењем на конкурсу доноси председник
општине који је расписао конкурс, а на основу предлога комисије.
Предлог комисије са образложењем потписује се од стране свих чланова комисије.
Члан 19.
Одлука о додели средстава доноси се у форми решења.
Орган који је расписао конкурс доставља скенирано решење сваком учеснику конкурса у
електронској форми и објављује га на свом веб-сајту.
Члан 20.
Решење је коначно и против њега се може покренути управни спор.
Члан 21.
Орган који је расписао конкурс, на свом веб-сајту, поред решења о додели средстава,
објављује и информацију за све учеснике конкурса који су добили мањи износ средстава од
траженог, да без одлагања доставе нову спецификацију трошкова, у складу са додељеним
средствима, односно обавештење о томе да одустају од средстава која су им додељена.
Члан 22.
На основу решења из члана 22. овог правилника закључује се уговор, који је основ за
праћење реализације суфинансираног пројекта.
Стручна служба органа који је расписао конкурс, учесницима конкурса којима су одобрена
средства, доставља уговор у најкраћем могућем року.
Учесник конкурса, коме су одобрена средства, без одлагања, доставља потписан и оверен
уговор органу који је расписао конкурс.
Уколико учесник конкурса коме су одобрена средства не достави уговор сматраће се да је
одустао од додељених средстава.
Члан 23.
Уговор из члана 23. овог правилника, између осталог, садржи и:
1) спецификацију одобрених трошкова;
2) динамику реализације пројекта;
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3) рокове за достављање наративног и финансијског извештаја;
4) обавезу обавештавања јавности који је орган суфинансирао пројекат;
5) обавезу повраћаја средстава уколико сва средства нису искоришћена, односно ако пројекат
није реализован.
Орган који је расписао конкурс исплаћује додељена средства по динамици утврђеној
уговором.
ПОЈЕДИНАЧНА ДАВАЊА
Члан 24.
Појединачно давање
подразумева процедуру доделе средстава на основу одлуке
Председника општине (у даљем тексту: руководилац органа), без спроведеног јавног конкурса.
Пријава за појединачно давање подноси се на Обрасцу 1.

Члан 25.
Средства из члана 25. овог правилника, могу се доделити само за пројекте који нису могли
бити планирани у време расписивања конкурса (ванредне околности, хитност реализације итд.).
Члан 26.
За појединачна давања може се определити највише 5% средстава, од укупно опредељених
средстава за остваривање јавног интереса путем јавног конкурса.
Укупну висину средстава за појединачна давања утврђује одлуком председник општине.
Члан 27.
Износ средства којим се суфинансира пројекат на основу појединачних давања, не може
бити већи од 20% износа који је прописан за јавне набавке мале вредности.
Додељена средства из става 1. овог члана не могу се кумулирати са другим видовима
државне помоћи.
Члан 28.
Услови за подношење пријаве за појединачна давања иста су као у члану 11. за учеснике
конкурса.
Члан 29.
Појединачно давање не може се одобрити издавачу медија који се финансира из јавних
прихода, као ни издавачу медија који није уписан у Регистар медија.
Појединачно давање не може се одобрити лицу које је у претходном периоду добило
средства намењена пројектном суфинансирању, а није испунило уговором преузетим обавезама.
Члан 30.
Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекат подносиоца пријаве за
појединачно давање, су:
1) мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у
области јавног информисања;
2) мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским
стандардима.
На основу критеријума из става 1. тачка 1) овог члана, оцењује се:
_____________________________________________________________________________________
Службени гласник – број 12
50

Службени гласник – број 12

___

___

___ Деспотовац, 30.12. 2014. године

(1) у којој мери су предложена пројектна активност и изложени циљеви њене реализације
релевантни за остваривање јавног интереса у области јавног информисања;
(2) у којој мери је вероватно да ће предложене пројектне активности довести до остваривања
постављеног циља (могу се утврдити на основу начина на који је објашњена веза између
активности и циљева, прецизности индикатора успеха, квалитета предложеног метода евалуације,
претходног искуства кључних чланова пројектног тима и других чинилаца које утврђује орган који
поступа по поднетом захтеву);
(3)у којој мери однос између предложених трошкова и очекиваних резултата указује да би
коришћењем буџетских средстава на најрационалнији начин био остварен јавни интерес.
На основу критеријума из става 1. тачка 2) овог члана оцењује се и:
(1) да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа, регулаторних тела
или тела саморегулације у последњих годину дана због кршења професионалних и етичких
стандарда;
(2) доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују
да се сличан случај неће поновити.
Члан 31.
Одлука о додели средства доноси се у форми решења.
Орган који додељује средства, решење доставља лицу коме су одобрена средства и
објављује га на свом веб-сајту.
Члан 32.
Решење је коначно и против њега се може покренути управни спор.
Члан 33.
На основу решења закључује се уговор, који је основ за праћење реализације
суфинансираног пројекта.
Стручна служба органа који додељује средства, лицу коме су одобрена средства, доставља
уговор у најкраћем могућем року.
Лице коме су одобрена средства, потписан и оверен уговор доставља, без одлагања, органу
који додељује средства.
Уколико лице коме су одобрена средства не достави потписан уговор сматраће се да је
одустао од додељених средстава.
Члан 34.
Уговор из члана 34. овог правилника, између осталог, садржи и:
1) спецификацију одобрених трошкова;
2) динамику реализације пројекта;
3) рокове за достављање наративног и финансијског извештаја;
4) обавезу обавештавања јавности који је орган суфинансирао пројекат;
5) обавезу повраћаја средстава уколико сва средства нису искоришћена, односно ако пројекат
није реализован.
Орган који додељује средства исплаћује додељена средства по динамици утврђеној
уговором.
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Члан 35.
Учесници конкурса који су добили средства, као и лица којима су одобрена средства за
појединачно давање, извештај о реализацији пројекта достављају органу који је доделио средства,
у форми наративног и финансијског извештаја, а у складу са законом и закљученим уговором.
Извештај мора бити потписан од стране овлашћеног лица и оверен печатом.
Члан 36.
Кориснику средстава који не достави у року и у прописаној форми наративни и
финансијски извештај о реализацији пројекта, орган који додељује средства упућује захтев за
повраћај средстава.
Повраћај средстава из става 1. овог члана врши се у року предвиђеном уговором.
Члан 37.
Орган надлежан за послове јавног информисања на локалном нивоу, који додељује средства
за суфинансирање пројеката, у обавези је да у року од 15 дана од дана доношења одлуке о додели
средстава, Регистру медија пријави податке о износу додељених новчаних средстава.
Орган надлежан за послове јавног информисања на локалном нивоу, по завршетку
пројектног суфинансирања у текућој години, сачињава анализу квалитета подржаних пројеката, а
на основу извештаја корисника о утрошеним средствима.
Члан 38.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о условима и начину
коришћења средстава за јавно информисање од локалног значаја 400-220-/2014-02 од 20.06. 2014.
године.
Члан 39.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику
Општине Деспотовац''.
.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 400-504/2014-02 од 27.12.2014. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Ненадовић Дејан, дипл.социолог,с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'',
број 129/07), члана 13. Статута Општине Деспотовац (''Службени гласник Општине Деспотовац'',
број 4/2008), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 29.12.2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм о измени и допуни Програма пословања са
финансијским планом за 2014. годину ЈП Дирекција за изградњу општине Деспотовац, број 03179/14 од 28.11.2014. године, који је усвојио Надзорни одбор.
2. Решење објавити у ''Службеном гласнику Општине Деспотовац''.
3. Решење доставити: ЈП Дирекција за изградњу општине Деспотовац, Служби Буџета
Општинске управе Деспотовац и архиви Скупштине општине Деспотовац.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-125/2014-01 од 29.12.2014. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Ненад Јовановић с.р.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'',
број 129/07), члана 13. Статута Општине Деспотовац (''Службени гласник Општине Деспотовац'',
број 4/2008), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 29.12. 2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања са финансијским планом за 2015. годину
ЈП Дирекција за изградњу општине Деспотовац, број 03-181/14 од 28.11.2014. године, који је
усвојио Надзорни одбор Одлуком број 03-181-1/14 од 28.11. 2014. године.
2. Решење објавити у ''Службеном гласнику Општине Деспотовац''.
3. Решење доставити: ЈП Дирекција за изградњу општине Деспотовац, Служби Буџета
Општинске управе Деспотовац и архиви Скупштине општине Деспотовац.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-122/2014-01 од 29.12.2014. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Ненад Јовановић с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'',
број 129/07), члана 13. Статута Општине Деспотовац (''Службени гласник Општине Деспотовац'',
број 4/2008), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 29.12. 2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања ЈП за заштиту природе, развој туризма
и угоститељство ''Ресавска пећина'' Деспотовац за 2015. годину, број 01-1035/2014, који је усвојио
Надзорни одбор Одлуком број 01-1070/2014 од 27.11. 2014. године.
2. Решење доставити: ЈП за заштиту природе, развој туризма и угоститељство ''Ресавска
пећина'' Деспотовац, Служби Буџета Општинске управе Деспотовац и архиви Скупштине општине
Деспотовац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-114/2014-01 од 29.12.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Ненад Јовановић с.р.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'',
број 129/07), члана 13. Статута Општине Деспотовац (''Службени гласник Општине Деспотовац'',
број 4/2008), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 29.12.2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програма пословања са финансијским планом за 2015.
годину ''Топлик Деспотовац'' Јавном предузећу за изградњу система водоснабдевања Деспотовац,
број 470-2/2014 од 19.12.2014. године, који је усвојио Надзорни одбор Одлуком број 470-3 од
19.12.2014. године.
2. Решење објавити у ''Службеном гласнику Општине Деспотовац''.
3. Решење доставити: ''Топлик Деспотовац'' ЈП за изградњу система водоснабдевања
Деспотовац, Служби Буџета Општинске управе Деспотовац и архиви Скупштине општине
Деспотовац.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-152/2014-01 од 29.12.2014. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Ненад Јовановић с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'',
број 129/07), члана 13. Статута Општине Деспотовац (''Службени гласник Општине Деспотовац'',
број 4/2008), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 29.12.2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања са Финансијским планом за 2015.
годину, КСП ''Стан'' Ј.П. Деспотовац, који је донео Надзорни одбор Одлуком број 2342/2 од
18.12.2014. године.
2. Решење објавити у ''Службеном гласнику Општине Деспотовац''.
3. Решење доставити: КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац, Служби Буџета Општинске управе
Деспотовац и архиви Скупштине општине Деспотовац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-150/2014-01 од 29.12.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Ненад Јовановић с.р.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'',
број 129/07), члана 13. Статута Општине Деспотовац (''Службени гласник Општине Деспотовац'',
број 4/2008), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 29.12.2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План рада са Финансијским планом Центра за социјални рад
''Деспотовац'' Деспотовац за 2015. годину, број 1300-1/14 од 17.12.2014. године, који је усвојио
Управни одбор Одлуком број 1300-2/14 од 17.12.2014. године.
2. Решење доставити: Центру за социјални рад ''Деспотовац'' Деспотовац, Служби Буџета
Општинске управе Деспотовац и архиви Скупштине општине Деспотовац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-145/2014-01 од 29.12.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Ненад Јовановић с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'',
број 129/07), члана 13. Статута Општине Деспотовац (''Службени гласник Општине Деспотовац'',
број 4/2008), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 29.12.2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План рада са Финансијским планом Центра за културу
''Свети Стефан, деспот српски'' Деспотовац за 2015. годину, број 849 од 25.11. 2014. године, који
је усвојио Управни одбор Одлуком број 865 од 01.12. 2014. године.
2. Решење доставити: Центру за културу ''Свети Стефан, деспот српски'' Деспотовац,
Служби Буџета Општинске управе Деспотовац и архиви Скупштине општине Деспотовац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-130/2014-01 од 29.12.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Ненад Јовановић с.р.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'',
број 129/07), члана 13. Статута Општине Деспотовац (''Службени гласник Општине Деспотовац'',
број 4/2008), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 29.12.2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План и Програм рада са Финансијским планом ''Туристичкоспортској организацији Деспотовац'' Деспотовац за 2015. годину, број 913/14 од 05.12.2014. године
који је усвојио Управни одбор Одлуком број 909/14 од 05.12.2014. године.
2. Решење доставити: ''Туристичко спортској организацији Деспотовац'' Деспотовац,
Служби Буџета Општинске управе Деспотовац и архиви Скупштине општине Деспотовац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-120/2014-01 од 29.12.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Ненад Јовановић с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'',
број 129/07), члана 13. Статута Општине Деспотовац (''Службени гласник Општине Деспотовац'',
број 4/2008), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 29.12. 2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада са Финансијским планом Народне библиотеке
''Ресавска школа'' Деспотовац за 2015. годину, број 263/1 од 24.11.2014. године, који је усвојио
Управни одбор Одлуком број 267 од 28.11.2014. године.
2. Решење доставити: Народној библиотеци ''Ресавска школа'' Деспотовац, Служби Буџета
Општинске управе Деспотовац и архиви Скупштине општине Деспотовац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-113/2014-01 од 29.12.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Ненад Јовановић с.р.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'',
број 129/07), члана 13. Статута Општине Деспотовац (''Службени гласник Општине Деспотовац'',
број 4/2008), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 29.12.2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада са Финансијским планом за 2015. годину Дома
здравља Деспотовац, број 5908/2.1 од 27.11.2014. године, који је усвојио Управни одбор Дома
здравља Одлуком број 5908/2 од 27.11.2014. године.
2. Решење доставити: Дому здравља Деспотовац, Служби Буџета Општинске управе
Деспотовац и архиви Скупштине општине Деспотовац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-119/2014-01 од 29.12.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Ненад Јовановић с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'',
број 129/07), члана 13. Статута Општине Деспотовац (''Службени гласник Општине Деспотовац'',
број 4/2008), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 29.12.2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План рада Општинског штаба за ванредне ситуације за 2015.
годину, број 06-82-2/14-03 од 15.12.2014. године.
2. Решење доставити: Штабу за ванредне ситуације Деспотовац, Служби Буџета Општинске
управе Деспотовац и архиви Скупштине општине Деспотовац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-146/2014-01 од 29.12.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Ненад Јовановић с.р.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'',
број 129/07), члана 13. Статута Општине Деспотовац (''Службени гласник Општине Деспотовац'',
број 4/2008), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 29.12. 2014.
године,
донела је

РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада са Финансијским планом Црвеног крста
Деспотовац за 2015. годину, број 243/14 од 26.11.2014. године који је донео Црвени крст
Деспотовац.
2. Решење доставити: Црвеном крсту Деспотовац, Служби Буџета Општинске управе
Деспотовац и архиви Скупштине општине Деспотовац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-112/2014-01 од 29.12.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Ненад Јовановић с.р.
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На основу члана 28. Закона о комуналним делатностима (''Службени гласник РС'', број
88/2011), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', број
129/07) и члана 13. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'', број
4/2008), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 29.12.2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о утврђивању цена услуга сакупљања и изношења
кућног и комуналног отпада, који се категорише као сличан кућном отпаду у КСП ''Стан'' ЈП
Деспотовац, број 2342/4, коју је донео Надзорни одбор на седници одржаној 04.12.2014. године.
2. Решење доставити: КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац и архиви Скупштине општине
Деспотовац.
Образложење
Надзорни одбор КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац на седници одржаној 04. децембра 2014.
године, донео је Одлуку о утврђивању цена услуга, сакупљања и изношења кућног и комуналног
отпада који се категорише као сличан кућном отпаду.
Цене услуга за сакупљање и изношење кућног и комуналног отпада утврђене су сагласно
члану 26. Закона о комуналним делатностима.
У складу са чланом 28. Закона о комуналним делатностима Одлука о утврђивању цена
услуга сакупљања и изношења комуналног отпада, достављена је Скупштини општине са захтевом
за давање сагласности.
Захтев за давање сагласности на наведену Одлуку о ценама комуналних услуга за
сакупљање и изношење кућног и комуналног отпада са образложењем, у складу са Законом о
комуналним делатностима, истакнут је на огласној табли у седишту Општине Деспотовац у згради
органа Општине, као и на сајту Општине Деспотовац 04.12. 2014. године.
Општинско веће Општине Деспотовац разматрало је захтев за давање сагласности на
Одлуку о утврђивању цена за услуге сакупљања и изношења кућног и комуналног отпада и
предлаже се Скупштини доношење Решења о давању сагласности на наведену Одлуку.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 38-8/2014-01 од 29.12.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Ненад Јовановић с.р.
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На основу члана 3. став 7. Закона о раду (''Службени гласник РС'', број 24/05, 61/05, 54/09,
32/13 и 75/14), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07) и
члана 13. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник Општине Деспотовац'', број 4/08),
Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 29.12.2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ
1. Даје се сагласност на Правилник о наплати накнаде за обављање поверених послова ЈП
Дирекција за изградњу општине Деспотовац, број 03-180/14, од 28.11.2014. године, који је донео
Надзорни одбор.
2. Решење доставити: ЈП Дирекција за изградњу општине Деспотовац и архиви органа
Општине.
3. Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Деспотовац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-123/2014-01 од 29.12.2014. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Ненад Јовановић с.р.
На основу члана 3. став 7. Закона о раду (''Службени гласник РС'', број 24/05, 61/05, 54/09,
32/13 и 75/14), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07) и
члана 13. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник Општине Деспотовац'', број 4/08),
Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 29.12.2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ
1. Даје се сагласност на предлог Правилника о раду ЈП Дирекција за изградњу општине
Деспотовац, број 03-200/14 од 26.12.2014. године, који је утврдио Надзорни одбор Предузећа.
2. Решење доставити: ЈП Дирекција за изградњу општине Деспотовац и архиви органа
Општине.
3. Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Деспотовац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-156/2014-01 од 29.12.2014. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Ненад Јовановић с.р.
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На основу члана 3. став 7. Закона о раду (''Службени гласник РС'', број 24/05, 61/05, 54/09,
32/13 и 75/14), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07) и
члана 13. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник Општине Деспотовац'', број 4/08),
Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 29.12.2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ
1. Даје се сагласност на предлог Правилника о раду ЈП за заштиту природе, развој туризма
и угоститељство ''Ресавска пећина'' Деспотовац, број 02-1145/2014 од 18.12.2014. године, који је
утврдио Надзорни одбор Предузећа.
2. Решење доставити: ЈП за заштиту природе, развој туризма и угоститељство ''Ресавска
пећина'' Деспотовац и архиви органа Општине.
3. Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Деспотовац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-151/2014-01 од 29.12.2014. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Ненад Јовановић с.р.
На основу члана 3. став 7. Закона о раду (''Службени гласник РС'', број 24/05, 61/05, 54/09,
32/13 и 75/14), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07) и
члана 13. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник Општине Деспотовац'', број 4/08),
Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 29.12.2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ
1. Даје се сагласност на предлог Правилника о раду ''Топлик Деспотовац'' Јавно предузеће
за изградњу система водоснабдевања Деспотовац, број 470-4 од 19.12.2014. године, који је утврдио
Надзорни одбор Предузећа.
2. Решење доставити: ''Топлик Деспотовац'' Јавно предузеће за изградњу система
водоснабдевања Деспотовац и архиви органа Општине.
3. Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Деспотовац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-155/2014-01 од 29.12.2014. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Ненад Јовановић с.р.
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На основу члана 3. став 7. Закона о раду (''Службени гласник РС'', број 24/05, 61/05, 54/09,
32/13 и 75/14), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07) и
члана 13. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник Општине Деспотовац'', број 4/08),
Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 29.12.2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ
1. Даје се сагласност на предлог Правилника о раду КСП ''Стан'' Деспотовац, број 2342/3 од
18.12.2014. године, који је утврдио Надзорни одбор Предузећа.
2. Решење доставити: КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац и архиви органа Општине.
3. Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Деспотовац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-149/2014-01 од 29.12.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Ненад Јовановић с.р.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/07),
члана 13. Статута општине Деспотовац (''Општински службени гласник'', број 4/2008) и члана 19,
20. и 21. Одлуке о правобранилаштву Општине Деспотовац, број 02-94/2014-01 од 01.12. 2014.
године, објављеној у ''Службеном гласнику Општине Деспотовац'', број 11/2014), Скупштина
општине Деспотовац, на седници одржаној 29.12. 2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ
1. Поставља се Рената Годић, дипломирани правник из Деспотовца, за правобраниоца
Општине Деспотовац, на период од пет година.
2. Решење доставити: Ренати Годић из Деспотовца, Правобранилаштву Општине
Деспотовац и архиви Скупштине општине Деспотовац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-148/2014-01 од 29.12.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Ненад Јовановић с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07),
члана 13. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'', број 4/2008) а у
вези члана 60, 61, 61а и 64а Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС'', број
62/06 и 41/09) Скупштина општине Деспотовац на седници одржаној 29.12.2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПРЕДЛОГА ГОДИШЊЕГ
ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
I
Образује се стручна комисија за израду Предлога годишњег програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Деспотовац (у даљем тексту:
Комисија).
II
У Комисију се именују на период од четири године:
1. Богојевић Миломир, дипл. економиста, за председника комисије,
2. Максимовић Ивана, инжењер геодезије, за члана,
3. Богојевић Небојша, дипл.инжењер пољопривреде, за члана,
4. Попов Зоран, др ветерине, помоћник председника општине за област пољопривреде, за
члана,
5. Стојановић Слободан, члан Општинског већа, за члана
III
Задатак Комисије да изради Предлог годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта на територији општине Деспотовац, којим ће утврдити врсту и обим
радова које треба извршити, динамику извођења радова и улагања средстава, а посебно утврдити
податке који се односе на пољопривредно земљиште у државној својини у складу са Законом о
пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС'' број 62/06 и 41/2009) и прибави потребна
мишљења у складу са Законом о пољопривредном земљишту.
IV
Комисија је дужна да Предлог годишњег програма из тачке 3. овог Решења, по добијању
сагласности од стране Министарства пољопривреде и заштиту животне средине достави
скупштини општине на усвајање.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-153/2014-01 од 29.12.2014. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јовановић Ненад с.р.
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На основу члана 53. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник Републике Србије'', број 72/2009), члана 32. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Србије'', број 129/07), и члана 13. Статута Општине Деспотовац,
(''Службени гласник Општине Деспотовац'', број 4/2008), Скупштина општине Деспотовац на
седници одржаној 29.12.2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ
I Именују се чланови Школског одбора Техничке школе ''Деспотовац'' Деспотовац, на
период од четири године и то:




Мирјана Милорадовић – представник локалне самоуправе
Драгутин Деспотовић – представник локалне самоуправе
Бобан Бранковић – представник локалне самоуправе





Радосављевић Топлица – представник родитеља
Јовичић Данијела – представник родитеља
Пешић Габријел – представник родитеља





Стевановић Валентина – представник запослених
Ивановић Дејан – представник запослених
Ивановић Мића – представник запослених.

II Решење доставити: именованима, Техничка школа ''Деспотовац'' Деспотовац и архиви
Скупштине општине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-154/2014-01 од 29.12.2014. године.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Ненад Јовановић с.р.
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На основу члана 54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени
гласник Републике Србије'', број 72/2009), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Србије'', број 129/07), и члана 13. Статута Општине Деспотовац, (''Службени
гласник Општине Деспотовац'', број 4/2008), Скупштина општине Деспотовац на седници одржаној
29.12.2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ
I Разрешавају се чланови Школског одбора Основне школе ''Деспот Стефан Високи''
Деспотовац, због истека мандата и то:




Милош Мишковић – представник локалне самоуправе
Дејан Аврамовић – представник локалне самоуправе
Вера Стојковић – представник локалне самоуправе





Биљана др Анђелковић – представник родитеља
Виолета др Богдановић – представник родитеља
Марина Бојић – представник родитеља





Љубиша Благојевић – представник запослених
Радиша Милановић – представник запослених
Маја Медић – представник запослених.

II Решење доставити: именованима, Основне школе ''Деспот Стефан Високи'' Деспотовац и
архиви Скупштине општине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-141/2014-01 од 29.12.2014. године.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Ненад Јовановић с.р.

_____________________________________________________________________________________
Службени гласник – број 12
65

Службени гласник – број 12

___

___
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На основу члана 53. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник Републике Србије'', број 72/2009), члана 32. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Србије'', број 129/07), и члана 13. Статута Општине Деспотовац,
(''Службени гласник Општине Деспотовац'', број 4/2008), Скупштина општине Деспотовац на
седници одржаној 29.12.2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ
I Именују се чланови Школског одбора Основне школе ''Деспот Стефан Високи''
Деспотовац, на период од четири године и то:




Дејан Милошевић – представник локалне самоуправе
Милош Ћирић – представник локалне самоуправе
Дејан Аврамовић – представник локалне самоуправе





Вера Ристовић из Деспотовца – представник родитеља
Др Виолета Станојевић Милошевић из Деспотовца – представник родитеља
Јасминка Поповић из Деспотовца – представник родитеља





Љубиша Благојевић из Деспотовца – представник запослених
Невенка Каменчић из Плажана – представник запослених
Мирјана Гојковић из Војника – представник запослених.

II Решење доставити: именованима, Основној школи ''Деспот Стефан Високи'' Деспотовац
и архиви Скупштине општине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-111/2014-01 од 29.12.2014. године.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Ненад Јовановић с.р.
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На основу члана 54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени
гласник Републике Србије'', број 72/2009), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Србије'', број 129/07), и члана 13. Статута Општине Деспотовац, (''Службени
гласник Општине Деспотовац'', број 4/2008), Скупштина општине Деспотовац на седници одржаној
29.12.2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ
I Разрешавају се чланови Школског одбора Основне школе ''Вук Караџић'' Ресавица, због
истека мандата и то:




Звонимир Жнидер – представник локалне самоуправе
Борисав Марковић – представник локалне самоуправе
Драган Ђорђевић – представник локалне самоуправе





Зоран Пејић – представник родитеља
Раде Милетић – представник родитеља
Ивица Марковић – представник родитеља





Мирољуб Стојилковић – представник запослених
Сања Бакић – представник запослених
Милош Мировић – представник запослених.

II Решење доставити: именованима, Основне школе ''Вук Караџић'' Ресавица и архиви
Скупштине општине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-142/2014-01 од 29.12.2014. године.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Ненад Јовановић с.р.
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На основу члана 53. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник Републике Србије'', број 72/2009), члана 32. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Србије'', број 129/07), и члана 13. Статута Општине Деспотовац,
(''Службени гласник Општине Деспотовац'', број 4/2008), Скупштина општине Деспотовац на
седници одржаној 29.12.2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ
I Именују се чланови Школског одбора Основне школе ''Вук Караџић'' Ресавица, на период
од четири године и то:




Драган Ђорђевић – представник локалне самоуправе
Владимир Перовић – представник локалне самоуправе
Миленко Јефтић – представник локалне самоуправе





Слободан Симић из Ресавице – представник родитеља
Јасмина Симионовић из Ресавице – представник родитеља
Драгица Марјановић из Ресавице – представник родитеља





Вера Јовановић из Ресавице – представник запослених
Сања Бакић из Ресавице – представник запослених
Мирољуб Стојилковић из Сењског Рудника – представник запослених.

II Решење доставити: именованима, Основној школи ''Вук Караџић'' Ресавица и архиви
Скупштине општине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-136/2014-01 од 29.12.2014. године.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Ненад Јовановић с.р.
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На основу члана 54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени
гласник Републике Србије'', број 72/2009), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Србије'', број 129/07), и члана 13. Статута Општине Деспотовац, (''Службени
гласник Општине Деспотовац'', број 4/2008), Скупштина општине Деспотовац на седници одржаној
29.12.2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ
I Разрешавају се чланови Школског одбора Основне школе ''Стеван Синђелић'' Велики
Поповић, због истека мандата и то:




Зоран Рајковић – представник локалне самоуправе
Новица Јовановић – представник локалне самоуправе
Мирко Страиновић – представник локалне самоуправе





Дејан Динић – представник родитеља
Славољуб Милосављевић – представник родитеља
Мирољуб Богдановић – представник родитеља





Славица Радивојевић – представник запослених
Тања Станојевић – представник запослених
Слободанка Радисављевић – представник запослених.

II Решење доставити: именованима, Основне школе ''Стеван Синђелић'' Велики Поповић и
архиви Скупштине општине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-140/2014-01 од 29.12.2014. године.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Ненад Јовановић с.р.
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На основу члана 53. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник Републике Србије'', број 72/2009), члана 32. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Србије'', број 129/07), и члана 13. Статута Општине Деспотовац,
(''Службени гласник Општине Деспотовац'', број 4/2008), Скупштина општине Деспотовац на
седници одржаној 29.12.2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ
I Именују се чланови Школског одбора Основне школе ''Стеван Синђелић'' из Великог
Поповића, на период од четири године и то:




Зоран Рајковић – представник локалне самоуправе
Новица Јовановић – представник локалне самоуправе
Мирко Страиновић – представник локалне самоуправе





Сузи Миладиновић – представник родитеља
Славиша Добросављевић – представник родитеља
Слађан Грујић – представник родитеља





Владимир Милетић – представник запослених
Иван Љубисављевић – представник запослених
Драгана Јанковић – представник запослених.

II Решење доставити: именованима, Основној школи ''Стеван Синђелић'' Велики Поповић
и архиви Скупштине општине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-103/2014-01 од 29.12.2014. године.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Ненад Јовановић с.р.
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На основу члана 54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени
гласник Републике Србије'', број 72/2009), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Србије'', број 129/07), и члана 13. Статута Општине Деспотовац, (''Службени
гласник Општине Деспотовац'', број 4/2008), Скупштина општине Деспотовац на седници одржаној
29.12.2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ
I Разрешавају се чланови Школског одбора Основне школе ''Ђура Јакшић'' Плажане, због
истека мандата и то:




Раде Глишић – представник локалне самоуправе
Зоран Милутиновић – представник локалне самоуправе
Андреас Сталетић – представник локалне самоуправе





Весна Радошевић – представник родитеља
Лидија Стојановић Јовановић – представник родитеља
Небојша Радосављевић – представник родитеља





Славица Лукић Милошевић – представник запослених
Данијела Милосављевић – представник запослених
Станиша Тодоровић – представник запослених.

II Решење доставити: именованима, Основној школи ''Ђура Јакшић'' Плажане и архиви
Скупштине општине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-139/2014-01 од 29.12.2014. године.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Ненад Јовановић с.р.
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На основу члана 53. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник Републике Србије'', број 72/2009), члана 32. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Србије'', број 129/07), и члана 13. Статута Општине Деспотовац,
(''Службени гласник Општине Деспотовац'', број 4/2008), Скупштина општине Деспотовац на
седници одржаној 29.12.2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ
I Именују се чланови Школског одбора Основне школе ''Ђура Јакшић'' Плажане, на период
од четири године и то:




Раде Глишић – представник локалне самоуправе
Зоран Милутиновић – представник локалне самоуправе
Андреас Сталетић – представник локалне самоуправе





Славица Милошевић из Грабовице – представник родитеља
Данијела Огњановић из Плажана – представник родитеља
Ивана Обрадовић из Плажана – представник родитеља





Славица Лукић Милошевић из Деспотовца – представник запослених
Данијела Милосављевић из Деспотовца – представник запослених
Станиша Тодоровић из Плажана – представник запослених.

II Решење доставити: именованима, Основној школи ''Ђура Јакшић'' Плажане и архиви
Скупштине општине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-96/2014-01 од 29.12.2014. године.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Ненад Јовановић с.р.
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На основу члана 53. и 54. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени
гласник Републике Србије'', број 72/2009), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'' број 129/07) и члана 13. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине
Деспотовац'', број 4/2008), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 29.12.2014.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
I Разрешавају се чланови Управног одбора Предшколске установе ''Рада Миљковић''
Деспотовац и то:
-

Др Драган Љубисављевић из Деспотовца, из реда локалне самоуправе
Владимир Милосављевић из Плажана, из реда локалне самоуправе
Биљана Томашевић из Деспотовца, из реда локалне самоуправе

-

Стеван Стевановић из Деспотовца, из реда родитеља
Ивана Анжел из Ресавице, из реда родитеља
Мирослав Босиоковић из Ресавице, из реда родитеља

-

Славица Петрушевска из Ресавице, из реда запослених
Биљана Милојковић из Деспотовца, из реда запослених
Весна Јаковљевић из Плажана, из реда запослених.

II Решење објавити у ''Службеном гласнику Општине Деспотовац''.
III Решење доставити: Именованима, П.У. ''Рада Миљковић'' Деспотовац и архиви
Скупштине општине Деспотовац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-144/2014-01 од 29.12.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Ненад Јовановић с.р.
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На основу члана 53. и 54. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени
гласник Републике Србије'', број 72/2009), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'' број 129/07) и члана 13. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине
Деспотовац'', број 4/2008), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 29.12.2014.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
I
Именују се чланови Управног одбора Предшколске установе ''Рада Миљковић''
Деспотовац, на период од четири године и то:
-

Др Драган Љубисављевић, из реда локалне самоуправе
Биљана Томашевић, из реда локалне самоуправе
Роберто Стојановић, из реда локалне самоуправе

-

Јелена Марковић-Нешић из Деспотовца, из реда родитеља
Ана Живановић из Деспотовца, из реда родитеља
Ивица Богдановић из Деспотовца, из реда родитеља

-

Латинка Ђокић из Деспотовца, из реда запослених
Виолета Стојановић из Ресавице, из реда запослених
Весна Јаковљевић из Плажана, из реда запослених.

II Решење објавити у ''Службеном гласнику Општине Деспотовац''.
III Решење доставити: Именованима, П.У. ''Рада Миљковић'' Деспотовац и архиви
Скупштине општине Деспотовац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-143/2014-01 од 29.12.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Ненад Јовановић с.р.
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САДРЖАЈ
1. Одлука о измени и допуни Одлуке о Буџету Општине Деспотовац за
2014. годину
2. Одлука о Буџету Општине Деспотовац за 2015. годину
3. Одлука о локалним комуналним таксама
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Деспотовац
12. Решење о давању сагласности на Програм КСП „Стан“ ЈП Деспотовац
13. Решење о давању сагласности на Програм Центра за социјални рад
„Деспотовац“ Деспотовац
14. Решење о давању сагласности на План и Програм Центра за културу
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Општине Деспотовац
19. Решење о давању сагласности на Програм Црвеног крста Деспотовац
20. Решење о давању сагласности на Одлуку КСП „Стан“ ЈП Деспотовац, о
утвршивању цена услуга сакупљања и изношења кућног и комуналног
отпада
21. Решење о давању сагласности на Правилник о наплати накнаде за
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24. Решење о давању сагласности на Правилник о раду ЈП „ТопликДеспотовац“ Деспотовац
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33. Решење о разрешењу Школског одбора О.Ш. „Стеван Синђелић“ Велики
Поповић
34. Решење о именовању Школског одбора О.Ш. „Стеван Синђелић“ Велики
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