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       ГОДИНА  XII    БРОЈ  13       ДЕСПОТОВАЦ  30.11.2017. године 

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

 
 На основу члана 6. ст. 5. до 7. и члана 7а Закона о порезима на имовину (''Службени гласник 

РС'', број 26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-УС, 47/13 и 68/14), члана 

46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07, 83/14-др. закон и 101/16-др. 

закон ) и члана 33. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'', број 

4/08 и 7/15), Општинско веће општине Деспотовац на седници одржаној 29. новемба 2017. године, 

донело је  

 

ОДЛУКУ 

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ 

НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2018. ГОДИНУ 
  

Члан 1. 

 Овом одлуком утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за 

утврђивање пореза на имовину за 2018. годину на територији општине Деспотовац. 

 

Члан 2. 

 На територији општине Деспотовац одређене су четири зонe за утврђивање пореза на 

имовину, у зависности од комуналне опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној 

повезаности са централним деловима општине Деспотовац, односно са радним зонама и другим 

садржајима у насељу, и то: прва, друга, трећа и четврта, с тим да је прва утврђена као 

најопремљенија зона. 

 Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. 

годину на територији општине Деспотовац износе: 
 

Групе непокретности 
Назив зоне 

прва друга трећа четврта 

1. Грађевинско земљиште 6.050,00 4.840,00 3.630,00 2.420,00 

2. Станови 60.500,00 48.400,00 36.300,00 24.200,00 

3. Куће за становање 60.500,00 48.400,00 36.300,00 24.200,00 

4. Пословне зграде и други (надземни и подземни) 

грађевински објекти који служе  

за обављање делатности 
87.912,00 74.580,00 42.240,00 39.732,00 

5. Гараже и гаражна места 30.800,00 24.640,00 18.480,00 12.320,00 

 

Члан 3. 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, објавиће се у ''Службеном гласнику општине 

Деспотовац'', а примењиваће се од 01. јануара 2018. године.  

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 38-7/2017-02 од 29. новембра 2017. године 
 

           ПРЕДСЕДНИК  

                              ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

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

129/07), члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне 

самоуправе (''Службени гласник РС'' број 21/2016), Уредбе о критеријумима за 

разврставање радних места и мерилима за опис радних места службеника у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 88/2016), 

Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места 

намештеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Службени 

гласник РС'' број 88/2016),  члана 33. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник 

општине Деспотовац'', број 4/2008) и Одлуке о Правобранилаштву општине Деспотовац 

(''Службени гласник општине Деспотовац'', број 11/2014), Oпштинско веће општине 

Деспотовац на предлог начелника Општинске управе, на седници одржаној  29. новембра 

2017.  године, усвојило је  

 

 

ПРАВИЛНИК О 

ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА 

О  УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ, ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ, 

БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ И ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ И КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА 

ОПШТИНЕ 

 

           ГЛАВА II 

 

Члан 1. 

У „Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Општинске 

управе, Правобранилаштва општине Деспотовац, Буџетске инспекције и Интерне ревизије и 

Кабинет председника општине, са свим изменама и допунама“, објављеног у („Службеном 

гласнику општине Деспотовац“ број: 19/2016, 3/2017, 10/2017 и 11/2017) – у даљем тексту 

Правилник, у члану 17. поднаслов „СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА У 

ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ“  табела се мења и гласи: 
 

Звање Број радних места Број службеника 

Службеник на положају –  

I група 
1 раднo места 1 службеник 

Службеник на положају –  

II група 
- - 

 

Службеници - извршиоци Број радних места Број службеника 

Самостални саветник 17 15 

Саветник 12 12 

Млађи саветник 9 7 

Сарадник 8 8 

Млађи сарадник 11 5 

Виши референт 17 24 

Референт - - 

Млађи референт - - 

Укупно: 74  радних места 71 службеника 

Намештеници Број радних места Број намештеника 

Прва врста радних места - - 

Друга врста радних места - - 

Трећа врста радних места - - 

Четврта врста радних места 9 9 

Пета врста радних места 5 5 

Укупно: 14 радних места 14 намештеника 
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Радно место Број радних места Број запослених 

Кабинет председника општине 5 4 

 

Члан  2. 
У члану 18. Правилника,  Одељак VI СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И 

УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА, код радног места под тачком  9. ПОСЛОВИ 

ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ, „број намештеника: 2“   мења се у „ број намештеника: 1“. 

 

Члан  3. 
У истом овом Одељку, додаје се ново радно место са описом послова под тачком 11., 

koje гласи: 
 

„ 11. Програмер и ИТ администратор и послови пружања информатичке подршке 

код послова људсих ресурса 
  

Звање: Саветник број службеника: 1 
 

Опис посла:  

- Води Регистар запослених Општинске управе Деспотовац; 

- Води Кадровску евиденцију запослених у органима општине Деспотовац електронским 

путем и ажурира постојећи програм за Кадровску евиденцију; 

- Израђује програме и ажурира базу података за потребе управљања људским ресурсима; 

- Администрира и обезбеђује функционално стање базе података  органа општине; 

- Обавља разне конверзије података и у случају потребе експортовања и импортовања 

база или функционалних делова база података; 

- Администрира сервере у рачунарској мрежи органа општине; 

- Обавља стручне послове одржавања и отклањања грешака у функционисању 

информатичке мреже у органима општине; 

- Стара се о обезбеђивању функционалног стања мрежне опреме и комуникација у 

органима општине; 

- Обавља и друге послове по налогу начелника Општинске управе и координатора за 

послове људских ресурса. 

 

Услови:  

Стечено високо образовање из области Природно-математичких наука смер 

информатика на акдемским студијама другог степена (мастер академске студије; 

специјалистичке сртуковне студије; специјалистичке академске студије), високо 

образовање на основним академским студијама у трајању од најмање 4 године обима 240 

ЕСПБ бодова односно  високо образовање стечено у складу са прописима који су важили до 

ступања на снагу Закона о високом образовању.  

Радно искуство:3 године;  

Положен стручни испит за рад у Органима државне управе.“ 

 

Члан  4. 
Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Деспотовац“.  

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 110-9/2017-02 од  29. новембра 2017. године.  

 
         ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

         Никола Николић, дипл.ецц.с.р.  
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С А Д Р Ж А Ј 
 

 

 

 
 

 

Оснивач: 
 

Скупштина општине Деспотовац 
 

Уредник: 
 

Дамјан Крстовић, дипл.правник  

Секретар Скупштине општине Деспотовац 
 

Издаје и штампа: 
 

Општинска управа Деспотовац 

ул. Милосава Здравковића Ресавца бр. 4 
 

Тел/факс: 
 

(035) 611-006 
 

Email: 
 

sodespotovac@ptt.rs 

 

Web: 

www.despotovac.rs 

 

2017 
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Д е с п о т о в а ц 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

1.  
Одлуку о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих 

непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину 
1 

2.  

Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и 

систематизацији радних места Општинске управе, Правобранилаштва општине 

деспотовац, Буџетске инспекције и интерне ревизије и Кабинет председника 

општине 

2 
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