2018.
ГОДИНА XIII

БРОЈ 14

Цена овог броја је 200,00 динара.

ДЕСПОТОВАЦ 28.12.2018. године
Годишња претплата је 1.500,00 динара

На основу члана 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број
54/09, 73/10, 101/10 и 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13,142/14, 103/15, 99/16 и 113/17),
сачињава се
ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2018. ГОДИНЕ
1. Остварени текући приходи и примања, као и извршени текући расходи и издаци за
период јануар – септембар 2018. године износе у динарима:
Укупно остварени текући приходи, примања од продаје нефин.имовине
и пренета средства из претходне године
II Укупно извршени текући рсходи и издаци
III Разлика укупних прихода и примања и укупних расхода и издатака
I

526.304.081
514.919.859
11.384.222

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

5.

Укупно остварени текући приходи и примања од продаје нефин.
Имовине износе
Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске
имовине износе
Мањак прихода (р.бр.1- р. Бр.2) утврђен је у износу од
Кориговање мањка прихода:
А) Увећан за укључивање:
- нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је
наменски коришћен за покриће расхода и издатака текуће године, у
износу од
Б) Умањен за укључивање издатака:
- утрошених средстава текућих прихода и примања за отплату
обавеза по кредитима у износу од
В) Кориговани вишак прихода – суфицит износи
Буџетски суфицит, као разлика између укупног износа текућих
прихода, примања и пренетих средстава и укупног износа текућих
расхода и издатака утврђен је у износу од
и даје стање на жиро рачуну буџета са стањем на дан 30.09.2018.
године.

467.035.827
503.399.493
36.363.666

59.268.254

11.520.366
11.384.222

11.384.222

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 14

Деспотовац 28.12.2018. године

3. Укупно планирани и остварени приходи, примања и пренета неутрошена средства
из ранијих година за период јануар – септембар 2018. године према економској
класификацији износе у динарима:
Екон.
Клас.
321
700
711
713
714
716
732
733
741
742
743
744
745
772

911
911

Врста прихода

Извор
финан

Прен. неутр. средства из
претходне године
Текући приходи:
Порези на доходак, добит и
капиталне добитке
Порез на имовину
Порез на добра и услуге
Други порези
Донац.и пом.од међун.орг.
Трансфери
од
других 01
нивоа власти
07
Приходи од имовине
Приходи од продаје добара
и услуга
Новчане казне и одузета
имовинска корист
Добровољни
трансф.од
физич. и правних лица
Мешовити и неодређени
приходи
Меморандумске ставке за
рефунд. Расхода
Укупни приходи (Кл.7)
Примања од домаћих
задужиања
Примања од задужења од
посл.банака у земљи у
корист општина
Укупни приходи и
примања и
прен.неут.средства

Остварење
за I - IX

%
остварења

13

59.268.254

59.268.254

100,00

01
01
01
01
06

01
01
04
16
01

201.500.000
103.000.000
28.400.000
15.000.000
3.000.000
279.570.880
81.926.955
19.050.000
24.050.000
2.709.000
917.400
3.500.000

137.302.382
56.799.350
18.319.690
7.373.056
190.928.160
35.781.498
6.672.904
9.888.929
2.415.843

68,14
55,14
64,51
49,15
68,29
43,67
35,03
41,12

08

1.120.000

-

-

01

1.600.000

1.419.504

88,72

01

97.541

134.511

137,90

765.441.776

467.035.827

61,02

20.000.000

-

-

844.710.030

526.304.081

62,31

675.768.421
2.709.000
3.000.000
81.926.955
1.120.000
20.000.000
59.268.254
917.400

431.254.329
35.781.498
59.268.254

63,82
43,67
100,00

10

01
04
06
07
08
10
13
16

2

Планирано
Буџетом

69,02
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4. Укупно планирани и извршени расходи и издаци за период јануар-септембар 2018.
године према економској класификацији износе у динарима:
Екон.
Клас.
41

Извор
финан

Врста расхода
Расходи за запослене

411

Плате и додаци запослених

412

Социјални допринос
терет послодаваца

413

Накнаде у натури

414

Социјал. давања запосл.

415

Накнаде за запослене
Награде запосл. и остали
расходи
Коришћење услуга и роба

416
42

на

421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

424

Специјализовaне услуге

425

Текуће поправке и одржав.

426

Материјал

44
441
444
45

Отплата домаће камате
Отплате камата
Прат.трошкови задуживања
Текуће субвенције
Субвенц. јавним нефинан.
организацијама
Дотације и трансфери
Текући трансфери осталих
нивоа власти

451
46
4631
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01
07
01
07
01
04
01
04
01
01

01
04
07
16
01
04
07
16
01
04
07
08
13
16
01
04
07
08
01
04
07
13
01
04
07
08
01
01
01
13
01

Планирано
Буџетом
181.806.789
136.316.915
5.852.412
24.396.331
1.047.581
189.550
15.000
2.720.000
50.000
8.787.000
2.432.000

Извршење
за I - IX
131.269.744
99.574.852
3.921.408
17.825.739
700.889
106.504
1.634.558
6.231.180
1.274.614

%
извршења
72,20
73,05
67,00
73,07
66,90
56,19
60,09

304.078.026
61.625.000
349.000
1.790.000
54.400
1.708.450
60.000
100.000
120.000
47.311.000
1.050.000
23.325.000
420.000
10.000.000
743.000
41.705.000
10.000
1.230.000
500.000
68.223.450
240.000
16.200.000
8.000.000
18.348.500
190.000
575.226
200.000
4.650.000
4.500.000
150.000
50.930.852
28.800.000
22.130.852
125.348.411

181.463.681
50.689.035
1.357.970
972.957
24.471
35.250.701
2.880.905
4.893.000
35.671.884
1.000.000
36.503.992
11.942.629
276.137
1.617.806
1.602.680
15.126
42.128.799
19.997.947
22.130.852
87.244.999

59,68
82,25
75,86
56,95
24,47
74,51
12,35
48,93
85,53
81,30
53,51
-

34,79
35,61
10,08
82,72
69,44
100,00
69,60

91.792.320

61.883.734

67,42

70,91
52,41
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4632

Капит.трансфери осталих
нивоа власти

01

5.857.000

3.043.093

51,96

464

Тек.дотац.орг.соц.осигур.

01
07
13

10.000.000
2.731.736
10.000.000

9.902.458
7.595.000

99,02
75,95

01

4.967.355

4.820.714

01
06
07
13

37.367.402
15.630.000
3.000.000
12.600.000
6.137.402

13.349.000
10.018.103
298.000
3.032.897

35,72
64,09
2,36
49,42

40.236.000

28.091.949

01

20.700.000

13.783.717

69,82
66,59

465
47

Остале дотације и
трансфери
Соц.осигур.и соц.заштита

472

Накн.за соц.зашт.из Буџета

48

Остали расходи
Дотације невладиним
организацијама

481

97,05

482

Порези, обав. таксе и казне

01
04

4.265.000
15.000

1.239.872
-

29,07
-

483

Новчане казне и пенали по
решењу судова и суд. тела

01

11.555.000

10.488.497

90,77

01

1.000

-

01

3.700.000

2.579.863

69,73

1.988.000
1.988.000
80.054.550
29.075.000
16.000.000
20.000.000
3.000.000

18.128.536
9.602.650
-

22,65
33,03
-

10.519.550
530.000
475.000
405.000
50.000
150.000
150.000
1.500.000
1.500.000
16.500.000

8.461.705
64.181
-

80,44
-

104.979
104.979
11.520.366

16.500.000

11.520.366

7,00
7,00
69,82
69,82

100.000

-

100.000

-

844.710.030

514.919.859

484
485
49
499
51
511

Накнада штете од елемнт.
непогода
Накнаде штете за повр.или
штету од држав.органа
Средства резерве
Средства резерве
Основна средства
Зграде и грађев. објекти

512

Машине и опрема

515

Нематеријална имовина

52
523
54
541
61

Залихе
Залихе робе за даљу продају
Природна имовина
Земљиште
Отплата главнице
Отплата главнице домаћим
кредиторима
Набавка финансијске
имовине
Набавка домаће
финансијске имовине
Укупни расходи и издаци:

611
62
621

4

01
01
07
10
13
01
04
07
01
04
04
01
01

01

-

15,85
-

60,96
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01
04
06
07
08
10
13
16

675.768.421
2.709.000
3.000.000
81.926.955
1.120.000
20.000.000
59.268.254
917.400

466.808.330
10.459.780
37.651.749
-

69,08
12,77
63,53
-

5. Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Деспотовац за период јануар –
септембар 2018. године садржи:
1. Табелу плана и остварења прихода, примања и пренетих неутрошених средстава
за период 01.01.2018. до 30.09.2018. године.
2. Табелу плана и извршења расхода и издатака за период 01.01.2018. до 30.09.2018.
године.
3. Образложење одступања између одобрених средстава и извршења.
4. Извештај о примљеним донацијама и задуживању на домаћем и страном
тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова.
5. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве.
Образложење и извештаји су саставни део и налазе се као посебни прилози, као и
преглед о планираним и оствареним приходима и примањима по врстама, планираним и
извршеним расходима и издацима по буџетским корисницима.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА
За период јануар-септембар 2018. године укупни приходи и примања остварени су у
износу од 467.035.827 динара или 61,02% од планираних прихода из свих извора
финансирања, а са пренетим вишком прихода из претходне године у износу од 526.304.081
динара или 62,31% од укупних прихода и примања са пренетим неутрошеним вишком из
претходне године.
На основу оваквог остварења прихода, расходи и издаци из Буџета су се сагласно
члану 21 Одлуке о Буџету за 2018. годину, према буџетским корисницима извршавали
према потребама и приоритету, сразмерно оствареним примањима Буџета.
Приоритет у извршавању су имале обавезе које су утврђене законским прописима,
стални трошкови, уговорене обавезе и материјални трошкови неопходни за несметано
функционисање буџетских корисника, а након тога и остали трошкови.
Због тога је код једног броја корисника на одређеним апропријацијама дошло до
одступања између одобрених средстава и извршења.
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ИЗВЕШТАЈ
О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И ЗАДУЖИВАЊУ НА ДОМАЋЕМ И СТРАНОМ
ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТАЛА И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА ЗА
ПЕРИОД ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2018. ГОДИНЕ
Општина Деспотовац у периоду јануар – септембар 2018. године није се кредитно
задуживала на домаћем и страном тржишту новца, већ је измиривала обавезе по раније
узетим кредитима.
1. Од Банке Интесе је 29.09.2008. године узет кредит за комуналну инфраструктуру
на територији Општине у износу од 59.983.006,89 динара или 783.096,60 евра на дан
пуштања кредита у течај.
Почетак отплате кредита је од 29.10.2010. године до 29.09.2020. године. Од почетка
отплате кредита са стањем на дан 30.09.2018. године кредит је отплаћен у износу од
66.108.942,49 динара или 567.755,59 евра. Камата је у извештајном периоду плаћена у
износу од 507.204,32 динара.
Неотплаћени износ кредита са стањем на дан 30.09.2018. године износи 215.335,08
евра, што по средњем курсу на наведени дан од 118,4179 динара, износи 25.499.527,97
динара.
2. Од Банке Интесе је 14.06.2011. године узет кредит за потребе финансирања
капиталних инвестиционих пројеката у износу од 30.000.000,00 динара или 296.747,38 евра
на дан пуштања кредита у течај.
Почетак отплате кредита је од 14.07.2013. године до 14.06.2021. године. Од почетка
отплате кредита са стањем на дан 30.09.2018. године кредит је отплаћен у износу од
23.235.968,54 динара или 194.740,56 евра. Камата је у извештајном периоду плаћена у
износу од 440.787,19 динара.
Неотплаћени износ кредита са стањем на дан 30.09.2018. године износи 102.006,82
евра што по средњем курсу на наведени дан од 118,4179 динара износи 12.079.433,41
динара.
ИЗВЕШТАЈ
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА ПЕРИОД
ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2018. ГОДИНЕ
Према одредбама члана 69. Закона о буџетском систему део планираних прихода не
распоређује се унапред, већ се задржава на име текуће буџетске резерве.
Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису
утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису
биле довољне.
У Одлуци о буџету општине Деспотовац за 2018. годину у члану 11. став 2. средства
текуће буџетске резерве опредељена су у износу од 22.000.000 динара.
Решењем које је донео председник општине број 400-606/2018-03 од 09.08.2018.
године у износу од 3.105.000 динара; број 400-633/2018-03 од 21.08.2018. године у износу
од 1.500.000 динара; број 400-697/2018-03 од 07.09.2018. године у износу од 400.000 динара,
што укупно износи 5.005.000 динара, са одређених апропријација у Одлуци о Буџету, које
неће бити искоришћене до краја, у текућу буџетску резерву су пренета наведена средства,
тако да текућа буџетске резерва износи укупно 27.005.000 динара.
На основу решења надлежног извршног органа (председника општине) из текуће
буџетске резерве коришћена су средства у износу од 26.517.000 динара.
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Наведена средства су била распоређена буџетским корисницима на основу њихових
захтева, а била су распоређена на апропријацијама, повећане су одређене апропријације
које нису биле довољне по Одлуци о Буџету за 2018. годину и то:
Раздео 1 – Скупштина општине, програм 16 – политички систем локалне
самоуправе, програмска активност 0001 – функционисање скупштине, функција 111 –
извршни и законодани органи, позиција 13, економска класификација 483 – новчане казне и
пенали по решењу судова и судских тела у износу од 2.250.000 динара; позиција 14,
економска класификација 485 – накнада штете у износу од 550.000 динара.
Укупно повећање за раздео 1 – скупштина општине износи 2.800.000 динара.
Раздео 4 – Општинска управа, програм 1 – урбанизам и просторно планирање,
програмска активност 0001 – просторно и урбанистичко планирање, функција 620 – развој
заједнице, позиција 32, економска класификација 423 – услуге по уговору у износу од
100.000 динара, позиција 33, економска класификација 424 – специјализоване услуге у
износу од 50.000 динара.
Програм 3 – Локални економски развој, програмска активност 0001 – унапређење
привредног и инвестиционог амбијента, функција 411 – општи економски и комерцијални
послови, позиција 58, економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти, извор
финансирања 01 . у износу од 3.705.000 динара.
Програм 7 – организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, програмска
активност 0002 – управљање и одржавање саобраћајном инфраструктуром, функција 451 –
друмски саобраћај, позиција 64, економска класификација 511 – зграде и грађевински
објекти у износу од 700.000 динара, позиција 65, економска класификација 512 – машине и
опрема у износу од 3.000.000 динара. Програм 11 – социјална и дечја заштита, програмска
активност 0008 – подршка старим лицима и особама са инвалидитетом, функција 020 –
старост, позиција 81, економска класификација 472 – накнада за социјалну заштиту из
Буџета у износу од 600.000 динара. Програм 14 – развој спорта и омладине, програмска
активност 0001 – подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима,
функција 810 – услуге рекреације и спорта, позиција 88, економска класификација 481 –
дотације невладиним организацијама у износу од 2.000.000 динара. Програмска активност
0003 – одржавање спортске инфраструктуре, функција 810 – услуге рекреације и спорта,
позиција 90, економска класификација 425 – текуће поправке и одржавање у износу од
400.000 динара.
Програм 15 – опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0001 –
функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130 – опште услуге,
позиција 106, економска класификација 483 – новчане казне и пенали по решењу судова и
судских тела у износу од 1.400.000 динара.
Укупно повећање за раздео 4 – Општинска управа износи 11.955.000 динара.
Раздео 4 – Општинска управа, Глава 4.02 – буџетски фонд за развој пољопривреде,
програм 5 – пољопривреда и рурални развој, програмска активност 0002 – мере подршке
руралном развоју, функција 421 – пољопривреда, позиција 157, економска класификација
423 – услуге по уговору у износу од 200.000 динара.
Глава 4.03 – буџетски фонд за заштиту и унапређење животне средине, програм 6 –
заштита животне средине, програмска активност 0005 – управљање комуналним отпадом,
функција 510 – управљање отпадом, позиција 166, економска класификација 421 – стални
трошкови у износу од 7.500.000 динара.
Глава 4.07 – Месне заједнице, програм 15 – опште услуге локалне самоуправе,
програмска активност 0002 – функционисање месних заједница, функција 160 – опште
јавне услуге, позиција 240, економска класификација 423 – услуге по уговору у износу од
1.882.000 динара, позиција 242, економска класификација 425 – текуће поправке и
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 14
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одржавање у износу од 1.980.000 динара, позиција 238, економска класификација 421 –
стални трошкови у износу од 200.000 динара.
Укупно повећање за главу 4.07 – месне заједнице износи 4.062.000 динара.
За период јануар – септембар 2018. године укупно су искоришћена средства текуће
буџетске резерве у износу од 26.517.000 динара, а неискоришћена средства износе 488.000
динара.
ИЗВЕШТАЈ
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА ПЕРИОД
ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2018. ГОДИНЕ
У Одлуци о буџету општине Деспотовац за 2018. годину у члану 11. став 2. средства
сталне буџетске резерве опредељена су у износу од 3.000.000 динара.
Према одредбама члана 70. Закона о буџетском систему наведена средства су
планирана за отклањање последица ванредних околности, као што су поплаве, суша,
земљотрес, пожар и друге елементарне непогоде које могу да угрозе живот и здравље људи
или проузрокују штету већих размера.
На основу решења надлежног извршног органа (председника општине) из сталне
буџетске резерве коришћена су средства у износу од 1.500.000 динара.
Наведена средства су пренета на раздео 4 – Општинска управа, програм 15 – опште
услуге локалне самоуправе, програмска активност 0014 – управљање ванредним
ситуацијама, функција 320 – услуге противпожарне и ванредне заштите, позиција 117,
економска класификација 425 – текуће поправке и одржавање у износу од 1.500.000 динара.
За период јануар – септембар 2018. године укупно су искоришћена средства сталне
буџетске резерве у износу од 1.500.000 динара, а неискоришћена средства износе 1.500.000
динара.

На основу члана 13 Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине
Деспотовац'', број 04/08 и 7/15), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној
28.12.2018. године, донела је
ЗАКЉУЧАК
УСВАЈА СЕ Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Деспотовац за период
јануар – септембар 2018. године.
Извештај из претходног става објавити у ''Службеном гласнику општине
Деспотовац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 400-974/2018-01 од 28.12.2018. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Златко Марјановић 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, 108/13, 142/2014,103/15 , 99/16 и 113/17), члана 32.
Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07, 83/14, 101/16 и 47/18) и
члана 13. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'', број
4/2008 и 7/2015), Скупштина општине Деспотовац на седници одржаној 28.12.2018. године,
донела је

ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
ЗА 2019. ГОДИНУ
I – ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Рачун прихода и примања, расхода и издатака и рачун финансирања општине
Деспотовац за 2019. 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
1.448.332.570
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
1.448.332.570
у чему:
- буџетска средства
829.163.833
- средства из осталих извора
619.168.737
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине
1.431.832.570
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ
у чему:
754.937.666
- текући буџетски расходи
710.439.673
- средства из осталих извора
44.497.993
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
676.894.904
у чему:
- текући буџетски издаци
102.224.160
- средства из осталих извора
574.670.744
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (кл. 7 + кл. 8)-(кл. 4 + кл. 5)
16.500.000
Издаци за набавку финансијске имовине
62
Примања од продаје финансијске имовине
92
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ((7+8)-(4+5))-62
16.500.000
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од задуживања
91
Примања од продаје финансијске имовине
92
Суфицит из претходних година или неутрошена средства из претходних година
Издаци за отплату главнице дуга
61
16.500.000
Издаци за набавку нефинансијске имовине (домаћих хартија од вредности)
6211
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (91+92)-(61+6211)
-16.500.000
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Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима:
у динарима
ОПИС

Економска
класификација

Средства из
Буџета

1

2

3

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. Меморандумске ставке за рефундацију расхода
6. 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)
10

829.163.833
71
711
711180
713
714
714562

433.300.000
249.400.000
300.000
127.000.000
36.600.000

716
74
731 + 732
733
772
8

20.000.000
76.100.000

4
41
42
44
45
47
48 + 49
48
49
463 + 464 + 465
5
62

16.000.000

319.570.880
192.953

812.663.833
581.677.673
187.627.173
249.594.500
3.600.000
53.000.000
21.450.000
66.406.000
36.406.000
30.000.000
128.762.000
102.224.160

92
91
911
912
61
611
612
613
621

16.500.000
16.500.000
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Члан 2.
Буџет општине за 2019.годину састоји се од:
1. Укупних прихода и примања из свих извора у износу од 1.448.332.570 динара.
2. Укупних расхода и издатака финансираних из свих извора у износу од 1.431.832.570
динара
3. Прихода и примања из текућих извора буџета у износу од 829.163.833 динара;
4. Расхода и издатака финансираних из текућих извора буџета у износу од 812.663.833
динара;
5. Из суфицита Буџета у 2019. години финансираће се отплата главнице дуга домаћих
кредитора у износу од 16.500.000 динара.
Члан 3.
Планирани капитални издаци буџетских корисника исказују се у следећем прегледу:
Износ у динарима
Ек.
кл.

Р.бр.

1

2

511
1

2

3

Опис

2019.

2020.

2021.

3

4

5

6

А.КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ
Зграде и грађев.објекти
Изградња објеката из Програма 1:
урбанизам и просторно планирањепрограмске активности 0003-управљање
грађевинским земљиштем
-Изградња чесме на трггу у Деспотовцу
Година почетка финансирања пројекта 2019
Година завршетка финансирања пројекта 2019
Укупна вредност пројеката 600.000 динара
Извори финансирања:
- из текућих прихода Буџета
- из осталих извора
Изградња објеката јавног осветљења из
Програма 2: комунална делатностпрограмске активности 0001-управљање и
одржавање јавног осветљање
-Изградња уличне расвете до манастира
Манасије
Година почетка финансирања пројекта 2018.
Година завршетка финансирања пројекта 2019
Укупна вредност пројеката 7.827.000 динара
Вредност радова у 2019. години 5.000.000 дин.
Извори финансирања:
- из текућег прихода Буџета
- из осталих извора
Изградња објеката водоснабдевања из
Програма 2: комунална делатностпрограмске активности 0008-управљање и
снабдевање водом за пиће
-Санација и реконструкција водовода у
Ресавици
Година почетка финансирања пројекта 2019.
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Година завршетка финансирања пројекта 2019
Вредност радова у 2019. години 5.000.000 дин
Извори финансирања:
- из текућег прихода Буџета
- из осталих извора
Изградња објеката водоснабдевања из
Програма 2: комунална делатностпрограмске активности 0008-управљање и
снабдевање водом за пиће
-Реконструкција и доградња објеката за
снабдевање водом насеља Сладаја
Година почетка финансирања пројекта 2016.
Година завршетка финансирања пројекта 2021
Укупна вредност пројеката 64.324.170 динара
Вредност радова у 2019. години 15.000.000
дин.
Извори финансирања:
- из текућег прихода Буџета
- из осталих извора
Изградња објеката јавног осветљења из
Програма 2: комунална делатностПријекат П-1
-Изградња мреже јавног осветљења у
општини Деспотовац и реконструкција
постојећег јавног осветљења ЛЕД
савременим изворима светлости
Година почетка финансирања пројекта 2019.
Година завршетка финансирања пројекта 2021
Укупна вредност пројеката 20.400.000 динара
Вредност радова у 2019. години 7.000.000 дин.
Извори финансирања:
- из текућег прихода Буџета
- из осталих извора
Изградња инвестиционих објеката из
Програма 3: локални економски развојпрограмске активности 0001-унапређење
привредног инвестиционог амбијента
-Прибављање грађевинских објеката
погодних за обављање привредне
делатности
Година почетка финансирања пројекта 2019
Година завршетка финансирања пројекта 2019
Укупна вредност пројеката 5.000.000 динара
Извори финансирања пројеката:
- из текућих прихода Буџета
- из остали извора
Изградња објеката за управљање отпадним
водама из Програма 6: заштите животне
средине-програмске активности 0004управљање отпадним водама
-Реконструкција система за прећишћавање
отпадних вода
Година почетка финансирања пројекта 2019
Година завршетка финансирања пројекта 2019
Укупна вредност пројеката 5.000.000 динара
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8.

9.

10.

11.

Извори финансирања пројеката:
- из текућег прихода Буџета
- из осталих извора
Изградња објеката за управљање отпадним
водама из Програма 6: заштите животне
средине-програмске активности 0004управљање отпадним водама
-Изградња канализационе мреже у улици
„Стевана Синђелића“
Година почетка финансирања пројекта 2019
Година завршетка финансирања пројекта 2019
Укупна вредност пројеката 5.000.000 динара
Извори финансирања пројеката:
- из текућег прихода Буџета
- из осталих извора
Изградња објеката саобраћајне
инфрасреуктуре из Програма 7Организација саобраћаја и саобраћајна
инфраструктура – програмске активности
0002- управљање и одржавање саобраћајне
инфраструктуре
-Реконструкција и изградња саобраћајних
површина у МЗ Ломница
Година почетка финансирања пројекта 2019
Година завршетка финансирања пројекта 2019
Укупна вредност пројеката 5.898.191 динара
Извори финансирања пројеката:
- из текућег прихода Буџета
- из осталих извора
Изградња објеката саобраћајне
инфрасреуктуре из Програма 7Организација саобраћаја и саобраћајна
инфраструктура – програмске активности
0002- управљање и одржавање саобраћајне
инфраструктуре
-Реконструкција и изградња саобраћајних
површина у МЗ Трућевац
Година почетка финансирања пројекта 2019
Година завршетка финансирања пројекта 2019
Укупна вредност Пројекта 6.587.592 динара
Извори финансирања пројеката:
- из текућих прихода Буџета
- из осталих извора
Изградња објеката саобраћајне
инфрасреуктуре из Програма 7Организација саобраћаја и саобраћајна
инфраструктура – програмске активности
0002- управљање и одржавање саобраћајне
инфраструктуре
-Реконструкција и изградња саобраћајних
површина у МЗ Сладаја
Година почетка финансирања пројекта 2019
Година завршетка финансирања пројекта 2019
Укупна вредност Пројекта 1.740.308 динара
Извори финансирања пројеката
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- из текућих прихода Буџета
- из осталих извора
Изградња објеката саобраћајне
инфрасреуктуре из Програма 7Организација саобраћаја и саобраћајна
инфраструктура – програмске активности
0002- управљање и одржавање саобраћајне
инфраструктуре
-Реконструкција и изградња саобраћајних
површина у МЗ Богава
Година почетка финансирања пројекта 2019
Година завршетка финансирања пројекта 2019
Укупна вредност Пројекта 1.824.114
Извори финансирања Пројекта:
- из текућих прихода Буџета
-из осталих извора
Изградња објеката саобраћајне
инфрасреуктуре из Програма 7Организација саобраћаја и саобраћајна
инфраструктура – програмске активности
0002- управљање и одржавање саобраћајне
инфраструктуре
-Реконструкција и изградња саобраћајних
површина у МЗ Милива
Година почетка финансирања пројекта 2019
Година завршетка финансирања пројекта 2019
Укупна вредност Пројекта 2.289.766
Извори финансирања Пројекта:
- из текућих прихода Буџета
-из осталих извора
Изградња објеката саобраћајне
инфрасреуктуре из Програма 7Организација саобраћаја и саобраћајна
инфраструктура – програмске активности
0002- управљање и одржавање саобраћајне
инфраструктуре
-Реконструкција и изградња саобраћајних
површина у МЗ Двориште (пут за гробље)
Година почетка финансирања пројекта 2019
Година завршетка финансирања пројекта 2019
Укупна вредност Пројекта 2.808.037
Извори финансирања Пројекта:
- из текућих прихода Буџета
-из осталих извора
Изградња објеката саобраћајне
инфрасреуктуре из Програма 7Организација саобраћаја и саобраћајна
инфраструктура – програмске активности
0002- управљање и одржавање саобраћајне
инфраструктуре
-Реконструкција и изградња саобраћајних
површина у МЗ Брестово (пут у центру)
Година почетка финансирања пројекта 2019
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Година завршетка финансирања пројекта 2019
Укупна вредност Пројекта 2.095.199
Извори финансирања Пројекта:
- из текућих прихода Буџета
-из осталих извора
Изградња објеката саобраћајне
инфрасреуктуре из Програма 7Организација саобраћаја и саобраћајна
инфраструктура – програмске активности
0002- управљање и одржавање саобраћајне
инфраструктуре
-Реконструкција и изградња саобраћајних
површина у МЗ Деспотовац ( улица „
Вулете Поповића“)
Година почетка финансирања пројекта 2018
Година завршетка финансирања пројекта 2019
Укупна вредност Пројекта 15.563.074
Вредност преосталих неплаћених радова у
2019. год. 8.000.000
Извори финансирања Пројекта:
- из текућих прихода Буџета
-из осталих извора
Изградња објеката саобраћајне
инфрасреуктуре из Програма 7Организација саобраћаја и саобраћајна
инфраструктура – Пројекат П-2Реконструкција и изградња саобраћајних
површина и комуналне инфреструктуре у
делу улице „Деспота Стефана Лазаревића“
Година почетка финансирања пројекта 2018
Година завршетка финансирања пројекта 2021
Укупна вредност Пројекта 200.000.000
Вредност радова у 2019. 15.000.000
Извори финансирања Пројекта:
- из текућих прихода Буџета
-из осталих извора
Изградња објеката саобраћајне
инфрасреуктуре из Програма 7Организација саобраћаја и саобраћајна
инфраструктура – Пројекат П-3Рехабилитација објеката пропуста на
деоници пута Буковац-Пањевац
Година почетка финансирања пројекта 2019
Година завршетка финансирања пројекта 2019
Укупна вредност Пројекта 18.882.738
Извори финансирања:
-из текућих прихода Буџета
- из осталих извора
Изградња објеката саобраћајне
инфрасреуктуре из Програма 7Организација саобраћаја и саобраћајна
инфраструктура – Пројекат П-4-Изградња
друмског моста на реци Ресави у селу
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Стрмостену
Година почетка финансирања пројекта 2019
Година завршетка финансирања пројекта 2019
Укупна вредност Пројекта 38.005.231
Извори финансирања:
-из текућих прихода Буџета
- из осталих извора
Изградња објеката из Програма 10-Средње
образовање-Пројекат П-1Реконструкција,санација и адаптација
зграде Техничке школе
Година почетка финансирања пројекта 2018
Година завршетка финансирања пројекта 2019
Укупна вредност Пројекта 134.264.876
Вредност преосталих неплаћених радова у
2019. год. 94.000.000
Извори финансирања Пројекта:
- из текућих прихода Буџета
-из осталих извора
Изградња објеката из Програма 10-Средње
образовање-Пројекат П-2-Изградња
котларнице у оквиру објекта Техничке
школе
Година почетка финансирања пројекта 2019
Година завршетка финансирања пројекта 2019
Укупна вредност Пројекта 216.000.000
Извори финансирања:
-из текућих прихода Буџета
- из осталих извора
Изградња објеката из Програма 12Здравствена заштита-Пројекат П-1Реконструкција и доградња зграде Дома
здравља
Година почетка финансирања пројекта 2018
Година завршетка финансирања пројекта 2019
Укупна вредност Пројекта 232.152.612
Вредност преосталих неплаћених радова у
2019. год. 162.600.000
Извори финансирања Пројекта:
- из текућих прихода Буџета
-из осталих извора
Изградња објеката из Програма 13-Развој
културе и информисања-Пројекат П-1Реконструкција мултифункционалне сале
дома културе у Деспотовцу
Година почетка финансирања пројекта 2018
Година завршетка финансирања пројекта 2019
Укупна вредност Пројекта 42.000.000
Вредност преосталих неплаћених радова у
2019. год. 30.000.000
Извори финансирања Пројекта:
- из текућих прихода Буџета
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-из осталих извора
Изградња објеката из Програма 8Предшколско образовање и васпитањепрограмска активност 0001-функционисање
предшколских установа
-Реконструкција објекта старог дела вртића
у Деспотовцу
Година почетка финансирања пројекта 2019
Година завршетка финансирања пројекта 2019
Укупна вредност Пројекта 4.245.800
Извори финансирања:
-из текућих прихода Буџета
- из осталих извора
Изградња објеката из Програма 8Предшколско образовање и васпитањепрограмска активност 0001-функционисање
предшколских установа
-Реконструкција објекта вртића у Ресавици
Година почетка финансирања пројекта 2019
Година завршетка финансирања пројекта 2019
Укупна вредност Пројекта 2.028.360
Извори финансирања:
-из текућих прихода Буџета
- из осталих извора
Израда пројектне документације из
Програма 1: урбанизам и просторно
планирање-програмске активности 0001просторно и урбанистичко планирање
-Израда плана генералне регулације
Деспотовца
Година почетка финансирања пројекта 2019
Година завршетка финансирања пројекта 2019
Укупна вредност Пројекта 2.000.000
Извори финансирања:
-из текућих прихода Буџета
- из осталих извора
Израда пројектне документације из
Програма 2-комунална делатностпрограмске активности 0005-уређење,
одржавањеи искоришћавање пијаце
-Израда пријекта уређења пијаце у
Деспотовцу
Година почетка финансирања пројекта 2019
Година завршетка финансирања пројекта 2019
Укупна вредност Пројекта 500.000
Извори финансирања:
-из текућих прихода Буџета
- из осталих извора
Израда пројектне документације из
Програма 7- Организација саобраћаја и
саобраћајна инфраструктура – програмске
активности 0002- управљање и одржавање
саобраћајне инфраструктуре
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-Израда пројеката за реконструкцију и
изградњу саобраћајних површина у месним
заједницама општине Деспотовац
Година почетка финансирања пројекта 2019
Година завршетка финансирања пројекта 2019
Укупна вредност Пројекта 739.568
Извори финансирања:
-из текућих прихода Буџета
- из осталих извора
Израда пројектне документације из
Програма 14-Развој спорта и омладинепрограмске активности 0003-одржавање
спортске инфраструктуре
-Израда пројекта за изградњу базена
Година почетка финансирања пројекта 2019
Година завршетка финансирања пројекта 2019
Укупна вредност Пројекта 1.000.000
Извори финансирања:
-из текућих прихода Буџета
- из осталих извора
Израда пројектне документације из
Програма 17-Енергетска ефикасност и
обновљиви извори енергије-програмске
активности 0001-енергетски менаџмент
- Израда пројекта за побољшање енергетске
ефикасности зграда
Година почетка финансирања пројекта 2019
Година завршетка финансирања пројекта 2019
Укупна вредност Пројекта 500.000
Извори финансирања:
-из текућих прихода Буџета
- из осталих извора
УКУПНО ПОД А.
Извори финансирања:
-из текућих прихода Буџета
- из осталих извора
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
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- из осталих извора
Остала основна средства
Укупна вредност:
Извори финансирања
- из текућих прихода Буџета
- из осталих извора
Земљиште
Укупна вредност
Извори финансирања
- из текућих прихода Буџета
УКУПНО ПОД Б.
Извори финансирања:
- из текућих прихода Буџета
- из осталих извора
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
3.Капиталне дотације здравственим
установама
Укупно капитални трансфери:

450.000
450.000
450.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
13.400.000
13.400.000
676.894.904
102.224.160
574.670.744
6.885.000
6.000.000
5.000.000
17.885.000

II – ПОСЕБАН ДЕО
Члан 4.
Укупни расходи и издаци укључујући расходе за отплату главнице дуга у износу од
1.448.332.570 динара, финансирани из свих извора финансирања распоређују се по
корисницима и врстама издатака и то:
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Еконо
м
ска
класи
фика
ција

1.
2101
0001
111
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

411
412
415
416
421
422
423
424
426
481

11

482

12

483

13

485

П-1
111
14
15
16

423
424
426

2.
2101
0002
111
17
18
19
20
21
22

411
412
415
422
423
426

0003
111
23
24

20

411
412

ОПИС

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Програм 16 – Политички систем локалне
самоуправе
Функционисање скупштине
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
Дотације невладиним организацијама
- Средстава ове апропријације, користиће се
за финансирање политичких странака
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова и
судских тела
Накнада штете
Укупно програмска активност 0001
Извори финансирања за програмску
активност 0001
Укупно функција 111
Извори финансирања за функцију 111
Пројекат П-1 – Дан Општине
Извршни и законодавни органи
Услуге по Уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Укупно Пројекат П-1
Извори финансирања за пројекат П-1
Укупно функција 111
Извори финансирања за функцију 111
Укупно Програм 16
Извори финансирања за програм 16
УКУПНО РАЗДЕО 1 – СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ
Извори финансирања за Раздео 1
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Програм 16– Политички систем Локалне
самоуправе
Функционисање извршних органа
Извршни и закон. органи
Плате,додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде трошкова за запослене
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал
Укупно програмска активност 0002
Извори финансирања за програмску
активност 0002
Укупно функција 111
Извори финансирања за функцију 111
Подршка раду извршних органа власти и
скупштине
Извршни и законодавни органи
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца

ИЗВО
Р
ФИНА
НСИР
АЊА

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

ИЗНОС

2.382.964
426.529
1.000
1.000
500.000
300.000
6.000.000
50.000
50.000
500.000

01

2.000.000

01

3.000.000

01

2.500.000
17.711.493

01

17.711.493

01

17.711.493
17.711.493

01
01
01
01
01
01

550.000
100.000
100.000
750.000
750.000
750.000
750.000
18.461.493
18.461.493
18.461.493

01

18.461.493

01
01
01
01
01
01

2.921.100
522.877
200.000
650.000
2.700.000
20.000
7.013.977

01

7.013.977

01

7.013.977
7.013.977

01
01

3.402.735
609.110
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29
30

423
424

Накнаде трошкова за запослене
Трошкови путовања
Материјал
Укупно програмска активност 0003
Извори финансирања за програмску
активност 0003
Укупно функција 111
Извори финансирања за функцију 111
Укупно Програм 16
Извори финансирања за Програм 16
УКУПНО РАЗДЕО 2 – ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
Извори финансирања за Раздео 2
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Програм 16 – Политички систем локалне
самоуправе
Функционисање извршних органа
Извршни и законодавни органи
Услуге по уговору
Укупно програмска активност 0002
Извори финансирања за програмску
активност 0002
Укупно функција 111
Извори финансирања за функцију 111
Укупно Програм 16
Извори финансирања за Програм 16
УКУПНО РАЗДЕО 3 – ОПШТИНСКО
ВЕЋЕ
Извори финансирања за Раздео 3
ОПШТИНСКА УПРАВА
Програм 1 – урбанизам и просторно
планирање
Програмска активност 0001 – просторно и
урбанистичко планирање
Развој заједнице
Услуге по уговору
Специјализоване услуге

31

511

Зграде и грађевински објекти

25
26
27

415
422
426

3.
2101
0002
111
28

423

4.
1101
0001
620

0002
620
32
33

424
541

0003
620
34
35
36
37
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423
424
485
511

01
01
01

250.000
50.000
50.000
4.361.845

01

4.361.845

01
01

11.375.822
01

11.375.822

01

2.800.000
2.800.000

01

2.800.000
2.800.000
2.800.000
2.800.000
2.800.000

01
01

2.800.000
01

2.800.000

01
01
01
07

1.000.000
150.000
1.000.000
1.000.000
3.150.000
2.150.000
1.000.000
3.150.000
2.150.000
1.000.000

Укупно програмска активност 0001
Извори финансирања за програмску
активност 0001
Укупно функција 620

01
07

Извори финансирања за функцију 620

01
07

Спровођење урбанистичких и просторних
планова
Развој заједнице
Специјализоване услуге
Земљиште
Укупно Програмска активност 0002
Извори финансирања за Програмску
активност 0002
Укупно функција 620
Извори финансирања за функцију 620
Управљање грађевинским земљиштем
Развој заједнице
Услуге по Уговору
Специјализоване услуге
Накнада штете
Зграде и грађевински објекти
Укупно Програмска активност 0003
Извори финансирања за програмску
активност 0003
Укупно функција 620
Извори финансирања за функцију 620

4.361.845
4.361.845
11.375.822
11.375.822

01
01

250.000
1.000.000
1.250.000

01

1.250.000

01

1.250.000
1.250.000

01
01
01
01

150.000
150.000
150.000
600.000
1.050.000

01

1.050.000

01

1.050.000
1.050.000
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Остваривање јавног интереса у одржавању
зграда
Развој заједнице

0005
620
38

425

Текуће поправке и одржавање

01
07

Укупно Програмска активност 0005
Извори финансирања за програмску
активност 0005
Укупно функција 620

01
07

Извори финансирања за функцију 620

01
07

Укупно Програм 1
Извори финансирања за Програм 1
1102
0001
640
39
40
41
42
43

421
423
425
426
511

0002
540
44

424

0003
510
45

421

0004
540
46
47
48

423
424
485

0005
471
49

22

511

Програм 2 – комуналне делатности
Управљање и одржавање јавног
осветљења
Улична расвета
Стални трошкови
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Зграде и грађевински објекти
Укупно Програмска активност 0001
Извори финансирања за програмску
активност 0001
Укупно функција 640
Извори финансирања за функцију 640
Одржавање јавних зелених површина
Заштита биљног и животињског света и
крајолика
Специјализоване услуге
Укупно Програмска активност 0002
Извори финансирања за програмску
активност 0002
Укупно функција 540
Извори финансирања за функцију 540
Одржавање чистиће на површинама јавне
намене
Управљање отпадом
Стални трошкови
Укупно Програмска активност 0003
Извори финансирања програмске
активности 0003
Укупно функција 510
Извори финансирања за функцију 510
Зоохигијена
Заштита биљног и животињског света и
крајолика
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Накнада штете
Укупно Програмска активност 0004
Извори финансирања за програмску
активност 0004
Укупно функција 540
Извори финансирања за функцију 540
Уређење, одржавање и искоришћавање
пијаце
Трговина, смештај и складиштење
Зграде и грађевински објекти
Укупно Програмска активност 0005
Извори финансирања за програмску
активност 0005
Укупно функција 471
Извори финансирања за функцију 471

01
07

2.000.000
2.000.000
4.000.000
2.000.000
2.000.000
4.000.000
2.000.000
2.000.000
9.450.000
6.450.000
3.000.000

01
01
01
01
01

8.000.000
1.000.000
1.800.000
2.500.000
5.000.000
18.300.000

01

18.300.000

01

18.300.000
18.300.000

01

5.000.000
5.000.000

01

5.000.000

01

5.000.000
5.000.000

01

7.500.000
7.500.000

01

7.500.000

01

7.500.000
7.500.000

01
01
01

200.000
1.500.000
2.000.000
3.700.000

01

3.700.000

01

3.700.000
3.700.000

01

1.500.000
1.500.000

01

1.500.000

01

1.500.000
1.500.000
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0006
840
50
51

424
541

0008
630
52
53
54
55

423
424
451
511

П-1

640
56
57

423
511

Одржавање гробља и погребне услуге
Верске и остале услуге заједнице
Специјализоване услуге
Земљиште
Укупно Програмска активност 0006
Извори финансирања за програмску
активност 0006
Укупно функција 840
Извори финансирања за функцију 840
Управљање и снабдевање водом за пиће
Водоснабдевање
Услуге по Уговору
Специјализоване услуге
Текуће субвенције
Зграде и грађевински објекти

0001
411
58
59

425
511

0002
412
60

464

0003
411
61
62
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441
451

1.500.000
500.000
2.000.000

01

2.000.000

01

2.000.000
2.000.000

01
01
01
01
07

Укупно Програмска активност 0008
Извори финансирања за програмску
активност 0008
Укупно функција 630

01
07

Извори финансирања за функцију 630

01
07

Пројекат П-1 Изградња мреже јавног
осветљења у општини деспотовац и
реконструкција постојећег јавног
осветљења ЛЕД савременим изворима
светлости
Улична расвета
Услуге по уговору
Зграде и грађевински објекти
Укупно пројекат П-1
Извори финансирања за пријекат П-1
Укупно функција 640
Извори финансирања за функцију 640
Укупно Програм 2
Извори финансирања за Програм 2

1501

01
01

Програм 3 – Локални економски развој
Унапређење привредног и инвестиционог
амбијента
Општи, економски и комерцијални посл.
Текуће поправке и одржавање
Зграде и грађевински објекти
Укупно Програмска активност 0001
Извори финансирања за програмску
активност 0001
Укупно функција 411
Извори финансирања за функцију 411
Мере активне политике запошљавања
Општи послови по питању рада
Дотац. организ. за обавез. соц.осигурање
Укупно Програмска активност 0002
Извори финансирања за Програмску
активност 0002
Укупно функција 412
Извори финансирања за функцију 412
Подршка економ.разв.и промоц.предузет
Општи, економски и комерцијални посл.
Отплата домаћих камата
Субвенције нефин.предуз. и организ.
Укупно Програмска активност 0003
Извори финансирања за Програмску
активност 0003
Укупно функција 411
Извори финансирања за функцију 411
Укупно Програм 3

01
01
01
01
01
07

200.000
200.000
6.000.000
10.000.000
10.000.000
26.400.000
16.400.000
10.000.000
26.400.000
16.400.000
10.000.000

100.000
7.000.000
7.100.000
7.100.000
7.100.000
7.100.000
71.500.000
61.500.000
10.000.000

01
01

5.000.000
5.000.000
10.000.000

01

10.000.000

01

10.000.000
10.000.000

01

3.000.000
3.000.000

01

3.000.000

01

3.000.000
3.000.000

01
01

1.000.000
1.000.000
2.000.000

01

2.000.000

01

2.000.000
2.000.000
15.000.000
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1502
0002
473
63
64
65
66

421
422
423
426

П-1

Извори финансирања за Програм 3
Програм 4 – Развој туризма
Промоција туристичке понуде
Туризам
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал
Укупно Програмска активност 0002
Извори финансирања за Програмску
активност 0002
Укупно функција 473

01

15.000.000

01
01
01
01
01

100.000
100.000
3.000.000
400.000
3.600.000
3.600.000

Извори финансирања за функцију 473

01

3.600.000
3.600.000

Пројекат - П1 ''JUST OUT''
Туризам

473
67
68
69
70

421

423
425
426

Стални трошкови
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал

01
07
01
07
01
07
01
07

Укупно Пројекат П-1
Извори финансирања за Пројекат П-1

01
07

Укупно функција 473
Извори финансирања за функцију 473

01
07

Укупно Програм 4
Извори финансирања за Програм 4
0101
0001
421
71
72
73

441
451
481

0002
421
74
75
76

423
424
425
451

77

П-1
421
78

423

Програм 5 – Пољопривреда и рурални
развој
Подршка за спровођење пољопривредне
политике у локалној заједници
Пољопривреда
Отплате домаћих камата
Текуће субвенције за пољопривреду
Дотације невладиним организацијама
Укупно Програмска активност 0001
Извори финансирања за Програмску
активност 0001
Укупно функција 421
Извори финансирања за функцију 421
Мере подршке руралном развоју
Пољопривреда
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Текуће субвенције пољопривредним
газдинствима као подршка активностима
везаним за рурални туризам
Укупно Програмска активност 0002
Извори финансирања за Програмску
активност 0002
Укупно функција 421
Извори финансирања за функцију 421
Пројекат П-1 Комасација
Пољопривреда

01
07

01
01
01

1.000.000
19.000.000
1.800.000
21.800.000

01

21.800.000

01

21.800.000
21.800.000

01
01
01

500.000
100.000
2.000.000

01

1.000.000
3.600.000

01

3.600.000

01

3.600.000
3.600.000

01
07

Услуге по уговору
Укупно Пројекат П-1
Извори финансирања за Пројекат П-1

24

1.000.000
1.000.000
3.000.000
3.000.000
500.000
500.000
500.000
500.000
10.000.000
5.000.000
5.000.000
10.000.000
5.000.000
5.000.000
13.600.000
8.600.000
5.000.000

01
07

10.500.000
20.000.000
30.500.000
10.500.000
20.000.000

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 14

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 14

Деспотовац 28.12.2018. године
Укупно функција 421
Извори финансирања за функцију 421

01
07

Укупно Програм 5
Извори финансирања за Програм 5
0401
0003
550
79

451

0004
520
80
81

451
511

0005
510
82

421

0006
510
83

421

П-1
520
84

425

Програм 6 – Заштита животне средине
Заштита природе
Заштита животне средине
Текуће субвенције
Укупно Програмска активност 0003
Извори финансирања за Програмску
активност 0003
Укупно функција 550
Извори финансирања за функцију 550
Управљање отпадним водама
Управљање отпадним водама
Текуће субвенције
Зграде и грађевински објекти

0002
451
85
86
87
88
89
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423
424
425
511
512

01

20.000.000
20.000.000

01

20.000.000

01

20.000.000
20.000.000

01
01
07

Укупно Програмска активност 0004
Извори финансирања за Програмску
активност 0004
Укупно функција 520

01
07

Извори финансирања за функцију 520

01
07

Управљање комуналним отпадом
Управљање отпадом
Стални трошкови
Укупно Програмска активност 0005
Извори финансирања за Програмску
активност 0005
Укупно функција 510
Извори финансирања за функцију 510
Управљање осталим врстама отпада
Управљање отпадом
Стални трошкови
Укупно Програмска активност 0006
Извори финансирања за Програмску
активност 0006
Укупно функција 510
Извори финансирања за функцију 510
Пројекат П-1 Очување животне средине
уређењем отпадних вода и корита реке
Управљање отпадним водама
Текуће поправке и одржавање
Укупно Пројекат П-1
Извор финансирања за Пројекат П-1
Укупно функција 520
Извори финансирања за функцију 520
Укупно Програм 6
Извори финансирања за Програм 6

0701

01
07

Програм 7 - Организација саобраћаја и
саобраћајна инфраструктура
Управљање и одржав. саобр. инфрастр.
Друмски саобраћај
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Укупно програмска активност 0002
Извори финансирања за програмску
активност 0002

30.500.000
10.500.000
20.000.000
55.900.000
35.900.000
20.000.000

6.000.000
5.000.000
5.000.000
16.000.000
11.000.000
5.000.000
16.000.000
11.000.000
5.000.000

01

20.000.000
20.000.000

01

20.000.000

01

20.000.000
20.000.000

01

2.000.000
2.000.000

01

2.000.000

01

2.000.000
2.000.000

01
01
01
01
07

01
01
01
01
08
01
01
08

2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
60.000.000
55.000.000
5.000.000

500.000
200.000
37.160.000
23.087.000
9.182.775
5.000.000
75.129.775
65.947.000
9.182.775
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Укупно функција 451
Извори финансирања за функцију 451

П-1
451
90
91
92
93

423
425
426
512

П-2
451
94
95
96

423
424
511

Пројекат П-1 Јавни ред и безбедност
саобраћаја
Друмски саобраћај
Услуге по Уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Машине и опрема
Укупно Пројекат П-1
Извори финансирања за пројекат П-1
Укупно функција 451
Извори финансирања за функцију 451
Пројекат П-2 Реконструкција и изградња
саобраћајних површина и комуналне
инфраструктуре у делу улице „Деспота
Стефана Лазаревића“
Друмски саобраћај
Услуге по Уговору
Специјализоване услуге
Зграде и грађевински објекти

01
08

01
01
01
01
01
01

01
01
01
07

Укупно Пројекат П-2
Извори финансирања за пројекат П-2

01
07

Укупно функција 451
Извори финансирања за функцију 451
П-3
451
97
98
99

423
424
511

Пројекат П-3 Рехабилитација објеката
пропуста на деоници пута БуковацПањевац
Друмски саобраћај
Услуге по Уговору
Специјализоване услуге
Зграде и грађевински објекти
Укупно Пројекат П-3
Извори финансирања за пројекат П-3

01
07

01
01
07
01
07

Укупно функција 451
Извори финансирања за функцију 451
П-4
451
100
101
102

423
424
511

Пројекат П-4 Изградња друмског моста на
реци Ресави у Стрмостену
Друмски саобраћај
Услуге по Уговору
Специјализоване услуге
Зграде и грађевински објекти
Укупно Пројекат П-4
Извори финансирања за пројекат П-4

01
07

01
01
07
01
07

Укупно функција 451
Извори финансирања за функцију 451

01
07

Укупно Програм 7
Извори финансирања Програм 7
2002
0001
912
103
104
105

26

4631
4632
472

Програм 9 - Основно образовање и
васпитање
Функционисање основних школа
Основно образовање
Текући трансф.осталим нивоима власти
Капитални трансф.остал.нивоима власти
Накнаде из буџета за образовање
Укупно Програмска активност 0001

01
07
08

01
01
01

75.129.775
65.947.000
9.182.775

500.000
1.000.000
1.000.000
500.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000

250.000
250.000
5.000.000
10.000.000
15.500.000
5.500.000
10.000.000
15.500.000
5.500.000
10.000.000

280.000
200.000
18.882.738
19.362.738
480.000
18.882.738
19.362.738
480.000
18.882.738

500.000
200.000
38.005.231
38.705.231
700.000
38.005.231
38.705.231
700.000
38.005.231
151.697.744
75.627.000
66.887.969
9.182.775

72.807.000
6.885.000
2.100.000
81.792.000
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2003
0001
920
106
107
108

4631
4632
472

П-1
920
109
110

423
511

Извори финансирања за Програмску
активност 0001
Укупно функција 912
Извори финансирања за функцију 912
Укупно Програм 9
Извори финансирања за Програм 9
Програм 10 - Средње образовање и
васпитање
Функционисање средњих школа
Средње образовање
Текући трансф.осталим нивоима власти
Капитални трансф.остал.нивоима власти
Накнаде из буџета за образовање
Укупно Програмска активност 0001
Извори финансирања за Програмску
активност 0001
Укупно функција 920
Извори финансирања за функцију 920
Пројекат П-1 Реконструкција, санација и
адаптација зграде Техничке школе
Средње образовање
Услуге по уговору
Зграде и грађевински објекти
Укупно Пројекат П-1
Извори финансирања за пројекет П-1

01
01
01

П-2
920
111
112

423
511

Пројекат П-2 Изградња котларнице у
оквиру објекта Техничке школе
Средње образовање
Услуге по уговору
Зграде и грађевински објекти
Укупно Пројекат П-2
Извори финансирања за пројекет П-2

9.070.000
6.000.000
150.000
15.220.000

01

15.220.000

01

15.220.000
15.220.000

01
07
01
07
01
07

01
07
01
07

Укупно функција 920
Извори финансирања за функцију 920

01
07

Укупно Програм 10
Извори финансирања за Програм 10

113

4631

Програм 11 – Социјална и дечја заштита
Једнократне помоћи и др.облици помоћи
Соц.помоћи угроженом становништву
Текући трансф.осталим нивоима власти

114

472

Соц.помоћи угрожен.становништву

0901
0001
070

01
07

01
01
06
07

Укупно Програмска активност 0001
Извори финансирања за Програмску
активност 0001

01
06
07

Укупно функција 070
Извори финансирања за функцију 070
0005
090
115

0006
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481

Подршка реализацији програма Ц.Крста
Социјална заштита
Дотација невладиним организацијама
Укупно Програмска активност 0005
Извори финансирања за Програмску
активност 0005
Укупно функција 010
Извори финансирања за функцију 010
Подршка деци и породици са децом

81.792.000
81.792.000
81.792.000
81.792.000

01
01
01

Укупно функција 920
Извори финансирања за функцију 920

81.792.000

01
06
07

2.000.000
94.000.000
96.000.000
2.000.000
94.000.000
96.000.000
2.000.000
94.000.000

3.000.000
216.000.000
219.000.000
3.000.000
216.000.000
219.000.000
3.000.000
216.000.000
330.220.000
20.220.000
310.000.000

17.000.000
1.000.000
3.000.000
3.100.000
24.100.000
18.000.000
3.000.000
3.100.000
24.100.000
18.000.000
3.000.000
3.100.000

01

1.500.000
1.500.000

01

1.500.000

01

1.500.000
1.500.000

27
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040
116

472

0007
040
117

472

0008
020
118

472

Породица и деца
Накнада за соц. заштиту из буџета
Укупно Програмска активност 0006
Извори финансирања за Програмску
активност 0006
Укупно функција 040
Извори финансирања за функцију 040
Подршка рађању и родитељству
Породица и деца
Накнада за соц.заштиту из буџета
Укупно Програмска активност 0007
Извори финансирања за Програмску
активност 0007
Укупно функција 040
Извори финансирања за функцију 040
Подршка старим лицима и особама са
инвалидитетом
Старост

01

10.000.000
10.000.000

01

10.000.000

01

10.000.000
10.000.000

01

2.000.000
2.000.000

01

2.000.000

01

2.000.000
2.000.000

Накнада за соц.заштиту из буџета

01

6.000.000

Укупно Програмска активност 0008
Извори финансирања за Програмску
активност 0008
Укупно функција 020

01

6.000.000
6.000.000

Извори финансирања за функцију 020

01

6.000.000
6.000.000

01
06
07

43.600.000
37.500.000
3.000.000
3.100.000

01

9.000.000

01

5.000.000

Укупно Програм 11
Извори финансирања за Програм 11
1801
0001
721
119
120

4641
4642

0002
721
121

424

0003
740
122

424

П-1
721
123
124

28

423
511

Програм 12 – Здравствена заштита
Функционисање установа примарне
здравствене заштите
Опште медицинске услуге
Текуће дотације здравственим установама
Капиталне дотације здраственим установама
за набавку опреме
Укупно Програмска активност 0001
Извори финансирања за Програмску
активност 0001
Укупно функција 721
Извори финансирања за функцију 721
Мртвозорство
Опште медицинске услуге
Специјализоване услуге
Укупно програмска активност 0002
Извори финансирања за програмску
активност 0002
Укупно функција 721
Извори финансирања за функцију 721
Спровођење активности из области
друштвене бриге за јавно здравље
Услуге јавног здравства
Специјализоване услуге
Укупно Програмска активност 0003
Извори финансирања за Програмску
активност 0003
Укупно функција 740
Извори финансирања за функцију 740
Пројекат П-1 Реконструкција и доградња
зграде Дома здравља
Опште медицинске услуге
Услуге по уговору
Зграде и грађевински објекти
Укупно Пројекат П-1
Извори финансирања за Пројекат П-1

14.000.000
01

14.000.000

01

14.000.000
14.000.000

01

500.000
500.000

01

500.000

01

500.000
500.000

01

18.000.000
18.000.000

01

18.000.000

01

18.000.000
18.000.000

01
07
01

2.500.000
162.600.000
165.100.000
2.500.000
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07
Укупно функција 721
Извори финансирања за функцију 721

01
07

Укупно Програм 12
Извори финансирања за Програм 12
1201
0002
820
125

481

0003
840
126

481

0004
830
127

423

П-1
820
128
129

423
511

Програм 13 – Развој културе и
информисање
Јачање културне продукције и уметничког
стваралаштва
Услуге културе
Дотације невладиним организацијама
Укупно Програмска активност 0002
Извори финансирања за Програмску
активност 0002
Укупно функција 820
Извори финансирања за функцију 820
Унапређење система очувања и
представљања културно истор. наслеђа
Верске и остале услуге заједнице
Дотације невладиним организацијама
Укупно Програмска активност 0003
Извори финансирања за Програмску
активност 0003
Укупно функција 840
Извори финансирања за функцију 840
Остваривање и унапређење јавног
интереса у области јавног информисања
Услуге емитовања и штампања
Услуге по уговору
Укупно Програмска активност 0004
Извори финансирања за Програмску
активност 0004
Укупно функција 830
Извори финансирања за функцију 830
Пројекат П-1 Реконструкција
мултифункционалне сале дома културе у
Деспотовцу
Услуге културе
Услуге по уговору
Зграде и грађевински објекти

01
07

01

2.000.000
2.000.000

01

2.000.000

01

2.000.000
2.000.000

01

1.600.000
1.600.000

01

1.600.000

01

1.600.000
1.600.000

01

1.500.000
1.500.000

01

1.500.000

01

1.500.000
1.500.000

01
01
07

Укупно Пројекат П-1
Извори финансирања за Пројекат П-1

01
07

Укупно функција 820
Извори финансирања за функцију 820

01
07

Укупно Програм 13
Извори финансирања за Програм 13
1301
0001
810
130

481

0002
810
131
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Програм 14 – Развој спорта и омладине
Подршка локалним спортским
организација, удружењима и савезима
Услуге рекреације и спорта
Дотације невладиним организацијама
Укупно Програмска активност 0001
Извори финансирања за Програмску
активност 0001
Укупно функција 810
Извори финансирања за функцију 810
Подршка предшколском и школском
спорту
Услуге рекреације и спорта
Специјализоване услуге
Укупно Програмска активност 0002

162.600.000
165.100.000
2.500.000
162.600.000
197.600.000
35.000.000
162.600.000

01
07

700.000
20.000.000
10.000.000
30.700.000
20.700.000
10.000.000
30.700.000
20.700.000
10.000.000
35.800.000
25.800.000
10.000.000

01

9.300.000
9.300.000

01

9.300.000

01

9.300.000
9.300.000

01

300.000
300.000

29
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0003
810
132
133

425
511

0602
0001
130
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
481
482
483
485
512

0003
170
151
152
153
154

441
444
444
611

0009
112
155

499

0010
112
156

30

499

Извори финансирања за Програмску
активност 0002
Укупно функција 810
Извори финансирања за функцију 810
Одржавање спортске инфраструктуре
Услуге рекреације и спорта
Текуће поправке и одржавање
Зграде и грађевински објекти
Укупно Програмска активност 0003
Извори финансирања за Програмску
активност 0003
Укупно функција 810
Извори финансирања за функцију 810
Укупно Програм 14
Извори финансирања за Програм 14
Програм 15 – Опште услуге локалне
самоуправе
Функционисање локалне самоуправе и
градских општина
Опште услуге
Плате,додаци и накнаде запослених
Соц.допр.на терет послодавца
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
Дотације невладиним организацијама
Порези,обавезне таксе,казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова и
судских тела
Накнаде штете
Машине и опрема
Укупно Програмска активност 0001
Извори финансирања за Програмску
активност 0001
Укупно функција 130
Извори финансирања за функцију 130
Сервисирање јавног дуга
Трансакција јавног дуга
Отплата домаћих камата
Негативне курсне разлике
Пратећи трошкови задуживања
Отплата главнице домаћим кредиторима
Укупно Програмска активност 0003
Извори финансирања за Програмску
активност 0003
Укупно функција 170
Извори финансирања за функцију 170
Текућа буџетска резерва
Финансијски и фискални послови
Средства текуће буџетске резерве
Укупно Програмска активност 0009
Извори финансирања Програмске
активности 0009
Укупно функција 112
Извори финансирања за функцију 112
Стална буџетска резерва
Средства сталне буџетске резерве
Средства сталне буџетске резерве
Укупно Програмска активност 0010

01

300.000

01

300.000
300.000

01
01

600.000
2.000.000
2.600.000

01

2.600.000

01

2.600.000
2.600.000
12.200.000
12.200.000

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

60.581.972
10.842.178
100.000
3.000.000
4.200.000
1.200.000
7.000.000
400.000
11.000.000
500.000
2.000.000
4.000.000
2.500.000
2.000.000

01

1.000.000

01
01

1.000.000
3.000.000
114.324.150

01

114.324.150

01

114.324.150
114.324.150

01

01
01
01
01

1.500.000
50.000
50.000
16.500.000
18.100.000

01

18.100.000

01

18.100.000
18.100.000

01

27.000.000
27.000.000

01

27.000.000

01

27.000.000
27.000.000

01

3.000.000
3.000.000
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0014
320
157
158
159
160

423
425
426
484

0501
0001
436
161
162

425
511

Извори финансирања за Програмску
активност 0010
Укупно функција 112
Извори финансирања за функцију 112
Управљање ванредним ситуацијама
Услуге противпожарне и ванредне зашт.
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Накнада штете услед елементар.непог.
Укупно Програмска активност 0014
Извори финансирања за Програмску
активност 0014
Укупно функција 320
Извори финансирања за функцију 320
Укупно Програм 15
Извори финансирања за Програм 15
Програм 17 – Енергетска ефикасност и
обновљиви извори енергије
Енергетски менаџмент
Остала енергија
Текуће поправке и одржавање
Зграде и грађевински објекти
Укупно Програмска активност 0001
Извори финансирања за Програмску
активност 0001
Укупно функција 436
Извори финансирања за функцију 436
Укупно Програм 17
Извори финансирања за Програм 17
УКУПНО ОПШТИНСКА УПРАВА

1301
0004
810
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177

411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
472
482
483
512

0005
810
178
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423

3.000.000

01

3.000.000
3.000.000

01
01
01
01

500.000
200.000
500.000
1.000
1.201.000

01

1.201.000

01
01

1.201.000
1.201.000
163.625.150
163.625.150

01
01

1.000.000
500.000
1.500.000

01

1.500.000

01
06
07
08

1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.243.484.894
635.714.150
3.000.000
595.587.969
9.182.775

01
01
01
01

6.905.969
1.233.592
15.000
100.000

Накнаде трошкова за запослене
Награде за запослене и остали посеб.расх.
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору

01
01
01
01

530.000
100.000
2.000.000
100.000
2.000.000

Текуће поправке и одржавање

01

900.000

Материјал
Накнаде из буџета за спорт
Порези,обавезне таксе,казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова и
судских тела
Машине и опрема
Укупно Програмска активност 0004
Извори финансирања за Програмску
активност 0004
Укупно функција 810
Извори финансирања за функцију 810
Спровођење омладинске политике
Услуге рекреације и спорта
Услуге по уговору

01
01
01

760.000
200.000
15.000

01

30.000

01

300.000
15.189.561

01

15.189.561

01

15.189.561
15.189.561

01

110.000

Извори финансирања за Општинску
управу
4.01

01

СПОРТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА
Програм 14 – Развој спорта и омладине
Функционисање локалних и спортских
установа
Услуге рекреације и спорта
Плате,додаци и накнаде запослених
Соц.допринос на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запослених

01
01

31
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Специјализоване услуге
Материјал
Укупно Програмска активност 0005
Извори финансирања за Програмску
активност 0005
Укупно функција 810
Извори финансирања за функцију 810
Укупно Програм 14
Извори финансирања за Програм 14
УКУПНО ГЛАВА 4.1 – Спортска
организација
Извори финансирања за Главу 4.1
ПУ ''РАДА МИЉКОВИЋ''
Програм 8 – Предшколско образовање и
васпитање
Функционисање предшколских установа
Предшколско образовање

01
01

10.000
30.000
150.000

01

150.000

01

15.339.561

411

Плате,додаци и накнаде запослених

412

Социјални допринос на терет послодавца

183
184
185
186

413
414
415
416

Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосл. и остали посеб.расходи

187

421

Стални трошкови

188

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

424
425
426

Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање

482
483
511
512

Порези,обавезне таксе,казне и пенали
Новч.казне и пенали по реш.суд.и суд.тела
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Укупно Програмска активност 0001

01
07
01
07
01
01
01
01
01
07
16
01
07
16
01
16
01
01
01
07
01
01
01
01

47.493.963
6.262.081
8.501.420
1.120.912
30.000
300.000
2.400.000
800.000
5.456.000
335.000
60.000
261.000
100.000
120.000
975.000
750.000
475.000
1.170.000
6.291.000
200.000
760.000
30.000
3.137.160
1.150.000
88.178.536
79.230.543
8.017.993
930.000
88.178.536
79.230.543
8.017.993
930.000
88.178.536
79.230.543
8.017.993
930.000

179
180

424
426

4.02
2001
0001
911
181
182

189
190
191
192
193
194
195
196

Материјал

Извори финансирања за Програмску
активност 0001

01
01

15.339.561

01
07
16

Укупно функција 911
Извори финансирања за функцију 911

01
07
16

Укупно Програм 8
Извори финансирања за Програм 8

01
07
16

УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4.04 – ПУ ''Рада
Миљковић''
Извори финансирања за Главу 4.04
4.03
1201
0001
820
197
198
199

32

411
412
413

НБ ''РЕСАВСКА ШКОЛА''
Програм 13 – Развој културе и
информисања
Функцион. локалних установа културе
Услуге културе
Плате, додаци и накнаде запослених
Соц.допр.на терет послодавца
Накнаде у натури

150.000
150.000
15.339.561
15.339.561

88.178.536
01
07
16

79.230.543
8.017.993
930.000

01
01
01

9.384.510
1.679.828
20.000
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201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
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414
415
416
421
422
423

Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосл.и остал.посеб.расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања

424
425
426
482
483
512
515

Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези,обавез,таксе,казне и пенали
Новч.казне и пенали по реш.суд.и суд.тела
Машине и опрема
Остала основна средства
Укупно Програмска активност 0001
Извори финансирања за Програмску
активност 0001
Укупно функција 820

01
01
01
01
01
01
08
01
01
01
01
01
01
01

Услуге по уговору

01
08
01
08

Извори финансирања за функцију 820

60.000
660.000
230.000
1.400.000
50.000
2.400.000
400.000
50.000
280.000
210.000
20.000
50.000
120.000
450.000
17.464.338
17.064.338
400.000
17.464.338
17.064.338
400.000

Пројекат П-2 ''Ресавска школа историја
српске културе''
Услуге културе

П-2
820
213

423

01
07

Услуге по уговору
Укупно Пројекат П-2

01
07

Извори финансирања за Пројекат П-2
Укупно функција 820

01
07

Извори финансирања за функцију 820
Укупно Програм 13

01
07
08

Извори финансирања за Програм 13
УКУПНО ГЛАВА 4.05 – НБ ''Ресавска
школа''
Извори финансирања за Главу 4.05

4.04
1201
0001
820
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227

П-3
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411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
482
483
512

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ''СВЕТИ
СТЕФАН, ДЕСПОТ СРПСКИ''
ДЕСПОТОВАЦ
Развој културе и информисања
Функ. локалних установа културе
Услуге културе
Плате,додаци и накнаде запослених
Соц.допринос 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
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези,обавезне таксе,казне и пенали
Новч.казне и пенали по реш.суд. и суд. тела
Машине и опрема
Укупно Програмска активност 0001
Извори финансирања за Програмску
активност 0001
Укупно функција 820
Извори финансирања за функцију 820
Пројекат П-3 Манифестација ''Дани

170.000
250.000
420.000
170.000
250.000
420.000
170.000
250.000
17.884.338
17.234.338
250.000
400.000
17.884.338

01
07
08

17.234.338
250.000
400.000

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

6.872.880
1.230.245
20.000
50.000
800.000
230.000
2.030.000
30.000
5.270.000
730.000
880.500
20.000
30.000
1.130.000
19.323.625

01

19.323.635

01

19.323.625
19.323.625

33
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820
228
229

421
423

српскога духовног преображења''
Услуге културе
Стални трошкови
Услуге по уговору

424
Специјализоване услуге

230
231
232

426
512

Материјал
Машине и опрема
Укупно Пројекат П-3
Извори финансирања за Пројекат П-3

01
01
07
01
07
08
01
01
01
07
08

Укупно функција 820
Извори финансирања за функцију 820
П-4
820
233
234

423
426

П-5
820
235
236
237

421
423
424

П-6
820
238
239

423
426

Пројекат П-4 ''Мајске позоришне
свечаности''
Услуге културе
Услуге по уговору
Материјал
Укупно Пројекат П-4
Извори финансирања за Пројекат П-4
Укупно функција 820
Извори финансирања за функцију 820
Пројекат П-5 Дочек Нове године
Услуге културе
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Укупно Пројекат П-5
Извори финансирања за Пројекат П-5
Укупно функција 820
Извори финансирања за функцију 820
Пројекат П-6 Ликовна колонија
Услуге културе
Услуге по уговору
Материјал
Укупно Пројекат П-6
Извори финансирања за Пројекат П-6
Укупно функција 820
Извори финансирања за функцију 820
Укупно Програм 13
Извори финансирања за Програм 13

01
07
08

01
01
01
01

01
01
01
01
01

01
01
01
01
01
07
08

УКУПНО ГЛАВА 4.06 – Центар за културу
''Свети Стефан, деспот српски''
Извори финансирања за Главу 4.06
4.05
0602
0002
160
240
241
242
243
244
245
246
247
248

34

411
412
413
414
415
416
421
422
423

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Опште услуге локалне самоуправе
Функционисање месних заједница
Опште јавне услуге
Плате,додаци и накнаде запослених
Социј.доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнада трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посеб.расх.
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору

480.000
1.300.000
300.000
2.950.000
1.000.000
500.000
170.000
200.000
6.900.000
5.100.000
1.300.000
500.000
6.900.000
5.100.000
1.300.000
500.000

330.000
80.000
410.000
410.000
410.000
410.000

100.000
500.000
150.000
750.000
750.000
750.000
750.000

400.000
250.000
650.000
650.000
650.000
650.000
28.033.625
26.233.625
1.300.000
500.000
28.033.625

01
07
08

26.233.625
1.300.000
500.000

01
01
01
01
01
01
01
01
01

4.273.897
765.025
10.000
200.000
1.000
1.000
5.000.000
1.000
3.000.000
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424
425
426
482
483

Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези,обавез.таксе,казне и пенали
Новч.казне и пен.по реш.суд.и суд.тела
Укупно Програмска активност 0002
Извори финансирања за Програмску
активност 0002
Укупно функција 160
Извори финансирања за функцију 160
Укупно Програм 15
Извори финансирања за Програм 15
УКУПНО ГЛАВА 4.07 – Месне заједнице
Извори финансирања за Главу 4.07
УКУПНО РАЗДЕО 4 – ОПШТИНСКА
УПРАВА

ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
Опште услуге локалне самоуправе
0004
Општинско правобранилаштво
330
Судови
254
411
Плате,додаци и накнаде запослених
255
412
Соц.допринос на терет послодавца
256
414
Социјална давања запосленима
257
415
Накнаде трошкова за запослене
258
421
Стални трошкови
259
422
Трошкови путовања
260
423
Услуге по уговору
261
425
Текуће поправке и одржавање
262
426
Материјал
263
512
Машине и опрема
Укупно Програмска активност 0004
Извори финансирања за Програмску
активност 0004
Укупно функција 330
Извори финансирања за функцију 330
Укупно Програм 15
Извори финансирања за Програм 15
УКУПНО РАЗДЕО 5 – ЈАВНО
ПРАВОБРАНИЛАШТВО
Извори финансирања за Раздео 5
УКУПНО БУЏЕТ ОПШТИНЕ
ИЗВОРИ СРЕДСТАВА ЗА БУЏЕТ ОПШТИНЕ:
- Приход из Буџета Општине
- Донације од међународних организација
- Трансфери од других нивоа власти
- Добровољни трансфери од физичких и правних лица
- Родитељски динар за ваннаставне активности

100.000
3.000.000
1.500.000
100.000
2.500.000
20.451.922

01

20.451.922

01
01
01

20.451.922
20.451.922
20.451.922
20.451.922
20.451.922
20.451.922
1.413.372.876

Извори финансирања за Раздео 4

5.

01
01
01
01
01

01
06
07
08
16

794.204.139
3.000.000
605.155.962
10.082.775
930.000

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

1.639.109
293.270
80.000
75.000
30.000
10.000
20.000
15.000
110.000
50.000
2.322.379

01

2.322.379

0602

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 14

2.322.379
2.322.379
2.322.379
2.322.379

01
01

2.322.379
01

01
06
07
08
16

2.322.379
1.448.332.570
829.163.833
3.000.000
605.155.962
10.082.775
930.000
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Члан 5.
Средства из Буџета од 829.163.833 динара и средства из осталих извора извора у
износу од 619.168.737 динара, утврђени су и распоређени по програмској класификацији, и
то:
ПРОГРАМ-ПРОГ. АКТПР0ЈЕКАТ
1.Урбанизам и просторно
планирање
- просторно и урбанистичко
планирање
- спровођење урбанистичких и
просторних оланова
- управљање грађевинским
земљиштем
- остваривање јавног интереса у
одржавању зграда
2. Комуналне делатности
- управљање, одржавање јавним
осветљењем
- одржавање јавних зелених
површина
- одржавање чистоће на површинама
јавне намене
- зоохигијена
- уређивање ,одржавање и
коришћење пијаце
- одржавање гробља и погребне
услуге
- управљање и снабдевање водом за
пиће
-П-1 Пројекат изградње мреже
јавног осветљења и реконструкција
постојећег јавног осветљења ЛЕД
савременим изворима светлостима
3. Локални економски развој
- Унапређење привредног и
инвестиционог амбијента
-Мере активне политике
запошљавања
- Подршка економском развоју и
промоцији предузетништва
4. Развој туризма
- Промоција туристичке понуде
- П-1 Пројекат „Јуст оут“
5.Пољопривреда и рурални развој
- Подршка за спровођење
пољопривредне политике у локалној
заједници
- Мере подршке руралном развоју
- П-1 Комасација
6. Заштита животне средине
- Заштита природе
- Управљање отпадним водама
36

ШИФРА

СРЕДСТВА
ИЗ БУЏЕТА

1101

6.450.000

СОПСТВЕНИ
И ДРУГИ
ПРИХОДИ
3.000.000

0001

2.150.000

1.000.000

0002

1.250.000

1.250.000

0003

1.050.000

1.050.000

0005

2.000.000

2.000.000

4.000.000

1102
0001

61.500.000
18.300.000

10.000.000

71.500.000
18.300.000

0002

5.000.000

0003

7.500.000

7.500.000

0004
0005

3.700.000
1.500.000

3.700.000
1.500.000

0006

2.000.000

0008

16.400.000

П-1

7.100.000

7.100.000

1501
0001

15.000.000
10.000.000

15.000.000
10.000.000

0002

3.000.000

3.000.000

0003

2.000.000

2.000.000

1502
0002
П-1
0101

8.600.000
3.600.000
5.000.000
35.900.000

0001

21.800.000

0002
П-1
0401
0003
0004

3.600.000
10.500.000
55.000.000
20.000.000
11.000.000

УКУПНА
СРЕДСТВА
9.450.000
3.150.000

5.000.000

2.000.000
10.000.000

5.000.000
5.000.000
20.000.000

26.400.000

13.600.000
3.600.000
10.000.000
55.900.000
21.800.000

20.000.000
5.000.000
5.000.000

3.600.000
30.500.000
60.000.000
20.000.000
16.000.000
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- Управљање комуналним отпадом
- Управљање осталим врстама
отпада
- П-1 очување животне средине
уређењем отпадних вода и корита
река
7.Организација саобраћаја и
саобраћајна инфраструктура
- Управљање и одржавање
саобраћајне инфраструктуре
- П-1-јавни ред и безбедност
саобраћаја
-П-2-Реконструкција и изградња
саобраћајних површина и комуналне
имфраструктуре у делу улице
„Деспота Стефана Лазаревића“
-П-3-Рехабилитација објеката
пропуста на деоници пута БуковацПањевац
-П-4-Изградња друмског моста на
реци Ресави у Стрмостену
8. Предшколско образовање и
васпитање
-Функционисање предшколских
установа
9. Основно образовање и
васпитање
-функционисање основних школа
10. Средње образовање и
васпитање
- Функцинисање средњих школа
-П-1-Реконструкција, санација и
адаптација зграде Техничке школе
-П-2-Изградња котларнице у оквиру
објекта Техничке школе
11. Социјална и дечија заштита
- Једнократне помоћи и други
облици помоћи
- Подршка реализацији програма
Црвеног крста
- Подршка деци и породици са
децом
- Подршка рађању и родитељству
-Подршка старим лицима и особама
са инвалидитетом
12. Здраствена заштита
-Функционисање установа примарне
здраствене заштите
- Мртвозорство
- Спровођење активности из области
друштвене бриге за јавно здравље
-П-1-Реконструкција и доградња
зграде Дома здравља
13. Развој културе и информисања
-Функционисање локалних установа
културе
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0005
0006

20.000.000
2.000.000

20.000.000
2.000.000

П-1

2.000.000

2.000.000

0701

75.627.000

76.070.744

151.697.744

0002

65.947.000

9.182.775

75.129.775

П-1

3.000.000

П-2

5.500.000

10.000.000

15.500.000

П-3

480.000

18.882.738

19.362.738

П-4

700.000

38.005.231

38.705.231

2001

79.230.543

8.947.993

88.178.536

0001

79.230.543

8.947.993

88.178.536

2002

81.792.000

0001
2003

81.792.000
20.220.000

310.000.000

81.792.000
330.220.000

0001
П-1

15.220.000
2.000.000

94.000.000

15.220.000
96.000.000

П-2

3.000.000

216.000.000

219.000.000

0901
0001

37.500.000
18.000.000

6.100.000
6.100.000

43.600.000
24.100.000

0005

1.500.000

1.500.000

0006

10.000.000

10.000.000

0007
0008

2.000.000
6.000.000

2.000.000
6.000.000

1801
0001

35.000.000
14.000.000

0002
0003

500.000
18.000.000

П-1

2.500.000

162.600.000

165.100.000

1201
0001

69.267.963
36.387.963

12.450.000
400.000

81.717.963
36.787.963

3.000.000

81.792.000

162.600.000

197.600.000
14.000.000
500.000
18.000.000
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- Јачање културне продукције и
уметничког стваралаштва
- Унапређење система очувања и
представљања културно-историјског
наслеђа
- Остваривање и унапређење јавног
интереса у области јавног
информисања
-П-1-Реконструкција
мултифункционалне сале дома
културе у Деспотовцу
- П-2- пројекат „ Ресавска школа
Историје Српске Културе“
- П-3 -Манифестација „дани
духовног преображења“
- П-4- „Мајске позоришне
свечаности
- П-5 -„Дочек нове године“
- П-6“-Ликовна колонија“
14. Развој спорта и омладине
- Подршка локалним спортским
организацијама, удружењима и
савезима
- Подршка предшколском и
школском спорту
- Одржавање спортске
инфраструктере
- Функционисање локалних
спортских установа
- Спровођење омладинске политике
15. Опште услуге локалне
самоуправе
- Функционисање локалне
самоуправе и градских општина
- Функционисање месних заједница
- Сервисирање јавног дуга
- Општинско правобранилаштво
- Текућа буџетска резерва
- Стална буџетска резерва
- Управљање у ванредним
ситуацијама
16. Политички систем локалне
самоупрaве
- Функционисање скопштине
- Функционисање извршних органа
- Подршка раду извршних органа
власти и скупштине
- П-1-дан општине
17. Енергетска ефикасност и
обновљиви извори енергије
-0001 енергетски менаџмент
УКУПНО ПРОГРАМИ 1- 17
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0002

2.000.000

2.000.000

0003

1.600.000

1.600.000

0004

1.500.000

1.500.000

П-1

20.700.000

10.000.000

30.700.000

П-2

170.000

250.000

420.000

П-3

5.100.000

1.800.000

6.900.000

П-4

410.000

П-5
П-6
1301
0001

410.000

750.000
650.000
27.539.561
9.300.000

750.000
650.000
27.539.561
9.300.000

0002

300.000

300.000

0003

2.600.000

2.600.000

0004

15.189.561

15.189.561

0005
0602

150.000
186.399.451

150.000
186.399.451

0001

114.324.150

114.324.150

0002
0003
0004
0009
0010
0014

20.451.922
18.100.000
2.322.379
27.000.000
3.000.000
1.201.000

20.451.922
18.100.000
2.322.379
27.000.000
3.000.000
1.201.000

2101

32.637.315

32.637.315

0001
0002
0003

17.711.493
9.813.977
4.361.845

17.711.493
9.813.977
4.361.845

П-1
0501

750.000
1.500.000

750.000
1.500.000

0001

1.500.000

1.500.000

829.163.833

619.168.737

1.448.332.570
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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 2019. годину
и пројекцијама за 2020. и 2021. 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 63/2013,108/13, 142/14,
103/15, 99/16 и 113/17), а на основу Одлуке о максималном броју запослених на неодређено
време у систему локалне самоуправе Деспотовац за 2017. годину, број 02-112/2017-01 од
14.09.2017. године и Одлуке о измани Одлуке о максималном броју запослених на
неодређено време у систему локалне самоуправе Деспотовац за 2017. годину, број 02284/2017-01 од 12.10.2017. године, број запослених за које се у овој Одлуци обезбеђују
средства за плате је:
- за 3 изабрана, 6 постављена лица и 88 запослених на неодређено време у органима
и организацијама локалне власти;
- за 21 запослених на неодређено време у установама културе;
- за 12 запослених на неодређено време у осталим установама из области јавних
служби;
- за 7 запослених на неодређено време у месним заједницама;
- за 68 запослених на неодређено време у Предшколској установи.
Члан 9.
Скупштина општине Деспотовац донеће акт којим ће утврдити максимални број
запослених за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе, у складу са
одредбама Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору
(''Службени гласник РС'' број 68/15). Сви корисници буџетских средстава на које се акт
буде односио, дужни су да поступе по њему, а уколико то не учине неће моћи да користе
средства из Буџета општине до момента док не поступе у складу са донетим актом.
Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности Председника
општине, засновати радни однос са новим лицима до краја 2019. 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.
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.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 14
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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 30.000.000 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 27.000.000 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 3.000.000 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 27. 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 10% 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.
Члан 15.
Распоред и коришћење средстава вршиће се у 2019. години по посебном акту
(решењу) које доноси председник општине на предлог надлежног органа за финансије у
оквиру следећих раздела.
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Раздео 1:
1.1. Програм 16 – 2101
1.1.1.Програмска активност 0001
- Економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама-политичке
странке
Раздео 4:
1.1. Програм 2-1102
1.1.1.Програмска активност 0008
- Економска класификација 451 текуће субвенције за водоснабдевање
- Средства ће користити Јавно комунално предузеће ''Стан'' по посебном Програму
који доноси Скупштина општина
2.1. Програм 3 – 1501
2.1.1. Програмска активност 0003
- Економска класификација 451 – субвенције нефинансијским предузећима и
организацијама;
- Средства ће се преносити на основу Одлуке Скупштине општине
3.1. Програм 15 – 0602
3.1.1. Програмска активност 0014
- Економска класификација 423, 425, 426 и 484 – накнада штете услед елементарне
непогоде
- Средства ће се користити за отклањање последица елементарних непогода, као и
за активности које спречавају појаву елементарних непогода
4.1. Програм 11 – 0901
4.1.1Програмска активност 0006
- Економска класификација 472 – накнада за социјалну заштиту из Буџета
- Средства ће се користити за исплату помоћи породицама ученика и студената, за
финансирање бесплатне кухиње и књига за треће и свако наредно дете у
породици.
4.1.2.Програмска активност 0007
- Накнада породиљама за прво, друго, треће и свако наредно дете.
5.1.Програм 15 – 0602
5.1.1.Програмска активност 0009 и 0010
- Економска класификација 499 – текућа и сталнабуџетска резерва
5.2. Програм 15 – 0602
5.2.1. Програмска активност 0001
- Економска класификација 481
- Средства ће се користити након спроведеног конкурса
6.1.Програм 5 – 0101
6.1.1.Програмска активност 0001
- Економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама
- Средства ће се користити након спроведеног конкурса
6.1.2.Програмска активност 0001
- Економска класификација 451 – текуће субвенције у пољопривреди
- Средства ће се користити након спроведеног конкурса
6.1.3. Програмска активност 0002
- Економска класификација 451 – текуће субвенције
пољопривредним
газдинствима за рурални туризам
- Средства ће се користити након спроведеног конкурса
7.1. Програм 6 – 0401
7.1.1. Програмска активност 0003
- Економска класификација 451 – текуће субвенције јавним предузећима
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- Средства ће користити ЈП „Ресавска Пећина“ по Програму који доноси Скупштина
општина
7.2.1. Програмска активност 0004
- Економска класификација 451 – текуће субвенције у управљању отпадним водама
- Средства ће користити Јавно комунално предузеће ''Стан'' по посебном Програму
који доноси Скупштина општина
8.1. Програм 13 – 1201
8.1.1. Програмске активности 0002, 0003 и 0004
- Економска класификација 481 и 423
- Средства ће се користити након спроведеног конкурса
9.1. Програм 14 – 1301
9.1.1. Програмске активности 0001
- Економска класификација 481
- Средства ће се користити након спроведеног конкурса
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 2019. години у складу са одобреним апропријацијама у тој
години, а не извршене у току 2019. године, преносе се у 2020. годину и имају статус
преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација том одлуком.
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.
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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 и Раздео 3- Општинско веће
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 4 – Општинска управа
За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела захтеве
подноси начелник Општинске управе, осим за коришћење средстава за реализацију
програмских активности и пројеката из Програма 1101 – урбанизам и просторно
планирање, Програм 1102 – комунална делатност, Програм 1501 – локални економски
развој, Програм 0101- пољопривреда и рурални развој, Програм 0401 – заштита животне
средине, Програм 0701 – организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура и Програм
1801 – здравствена заштита, Програм 0501 – енергетска ефикасност и обновљиви извори
енергије, за које захтеве подноси председник Општине уз пратећу оригиналну
документацију претходно припремљену и контролисану од стране одговорног лица
задуженог у Одељењу за привреду и финансије Општинске управе.
Раздео 5 – Правобранилац општине Деспотовац
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.
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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 , 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 апропријације
утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет средстава Буџета.
Корисник буџетских средстава код кога у току године дође до умањења одобрених
апропријација из разлога извршења принудне наплате, за износ умањења предузеће
одговарајуће мере у циљу прилагођавања преузете обавезе, тако што ће предложити
умањење обавеза, односно продужење уговореног рока за плаћање или отказати уговор.
Члан 22.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2019. 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 2019.
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.
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.
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 2019. године пренеће на рачун
извршења буџета сва средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2019.години,
која су тим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Деспотовац за
2019. годину.
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Члан 27.
Директни и индиректни корисници Буџета који користе пословни простор у
државној својини, а финансирају се средствима Буџета, не плаћају закуп у 2019. 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.
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.
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 2019. 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 2019. години.
Такође, у 2019. години не могу се исплаћивати запосленима код директних и
индиректних корисника буџетских средстава локалне власти награде и бонуси, који према
међународним критеријумима представљају нестандардне, односно нетранспарентне
облике награда и бонуса.
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 утврђеном законом који регулише рокове измирења
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.
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Члан 34.
Ова Одлука доставиће се Министарству финансија.
Члан 35.
Ова Одлука објавиће се у ''Службеном гласнику општине Деспотовац, а
примењиваће се од 01. јануара 2019. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 400-958/2018-01 од 28.12.2018. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
др Златко Марјановић с.р.
ПРИЛОЗИ
ПЛАН ПРИХОДА БУЏЕТА ЗА 2019. ГОДИНУ
Приходи и примања буџета, по врстама, планирају се у следећим износима, и то:
Извор
финансирања

КОНТО

ВРСТА ПРИХОДА

711
711111
711121

ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ
Порез на зараде
Порез на прих.од самос.дел.који се плаћа према стварно оствареном 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
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:
ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
Текуће донац. од међун.орг.у корист нивоа општина
УКУПНО 732:
ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ

711122
711123
711143
711145
711147
711161
711181
711191
711193
713
713121
713122
713311
713421
713423
714
714513
714543
714552
714562
716
716111
732
732151
733
46

Износ

01
01

200.000.000
300.000

01

8.000.000

01
01
01
01
01
01
01
01
01

20.000.000
100.000
200.000
500.000
50.000
300.000
20.000.000
250.000
249.700.000

01
01
01
01
01
01

75.000.000
40.000.000
2.000.000
5.000.000
5.000.000
127.000.000

01
01
01
01
01

20.000.000
200.000
400.000
16.000.000
36.600.000

01
01

20.000.000
20.000.000

06
06

3.000.000
3.000.000
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733151
733152
733154

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:

741
741151

ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ
Приходи буџета општине од камата на средства буџета укључена у
депозит банака
Накнада за коришћење минералних сировина
Накнада за коришћење шума и шумског земљишта
Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или
испред пословног простора у пословне сврхе
Накнада за коришћење грађевинског земљишта
УКУПНО 741:
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА
Прих.од давања у закуп,односно на коришћење непокретности у
држ.својини који користе органи и организације општине
Приходи од закупнине за грађев.земљиште
Приход од дав. у закуп,од.на кор. непок.у опш.своини које кори.опш.и
инд. корисници
Општинске административне таксе
Накнада за уређење грађевинског земљишта
Такса за озакоњење објеката
Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације
општина
УКУПНО 742:

741511
741526
741531
741534
742
742152
742153
742155
742251
742253
742255
742351

743
743324
743351

744
744151
745
745151
772
772114

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ
Приход од новчаних казни за саобраћајне прекршаје
Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за
прекршаје прописане актом скупштине општине
УКУПНО 743:
ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФ. ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА
Текући добров.трансф.од физичких и прав.лица
УКУПНО 744:
МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ
Остали приходи у корист нивоа општина
УКУПНО 745:
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА
Меморандумске ставке за рефундацију расхода
УКУПНО 772
УКУПНИ ПРИХОДИ

УК У П Н О

01
01
07
01
07

314.570.880
5.000.000
605.155.962
319.570.880
605.155.962

01

50.000

01
01
01

30.000.000
5.000.000
5.000.000

01
01

1.000.000
41.050.000

01

5.000.000

01
01

50.000
2.000.000

01
01
01
01
16
01
16

2.000.000
3.000.000
5.000.000
10.000.00
930.000
27.050.000
930.000

01
01

5.000.000
500.000

01

5.500.000

08
08

10.082.775
10.082.775

01
01

2.500.000
2.500.000

01
01
01
06
07
08
16

192.953
192.953
829.163.833
3.000.000
605.155.962
10.082.775
930.000
1.448.332.570

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПО НАМЕНАМА ЗА 2019. ГОДИНУ
Економска
класификација
411

О П И С
Плате и додаци запослених

412

Социјални допринос на терет послодавца

413
414
415

Накнаде у натури
Социјална давања запослених
Накнаде за запослене
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Извор
финансирања
01
07
01
07
01
01
01

И з н о с
145.859.099
6.262.081
26.104.074
1.120.912
195.000
3.790.000
9.117.000
47
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Награде запосл. и ост.посл.рас.
Расходи за запослене
УКУПНО

41
Стални трошкови
421
422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

424

Специјализоване услуге

425

Текуће поправке и одржавање

426

Материјал

42

Коришћење услуга и роба

42
441
444
44
44
451
45
45
4631
4632
464
4641
4642
46
46
472

48

01
07
16
01
07
16
01
07
08
16
01
07
08
01
07
01
07
01
07
08
16
УКУПНО

Отплата камата
Пратећи трошкови задуж.
Отплата камате и трошкови задуж.
УКУПНО
Субв.јав.неф.предуз. и орган.
Субвенције
УКУПНО
Текући тран.ост.нив.власти
Капит.тран.ост.нив.власти
Текући дот.орг.соц.осиг.
Текуће дот. здрас. установама
Капит.дот. здрас. уста.за наб.опреме
Дотације и трансфери
УКУПНО
Накнада за соц.заштиту из буџета

47

Соц.осигур. и социјална заштита

47
481
482
483
484
485

УКУПНО
Дотације невладиним организац.
Порези,обавезне таксе и казне
Новч.казне и пен.по решењу судова
Накн.штете од елемент.непогода
Нак.штете за повр.или штету нанету од
држав.органа
Остали расходи
УКУПНО

48
48

01
01
07

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
06
07
01
06
07
01
01
01
01
01
01

2.562.000
187.627.173
7.382.993
195.010.166
62.596.000
1.335.000
60.000
1.952.000
100.000
120.000
71.405.000
23.550.000
400.000
750.000
32.885.000
1.000.000
500.000
61.355.000
2.500.000
19.401.500
700.000
249.594.500
29.185.000
900.000
930.000
280.609.500
3.500.000
100.000
3.600.000
3.600.000
53.000.000
53.000.000
53.000.000
98.877.000
12.885.000
3.000.000
9.000.000
5.000.000
128.762.000
128.762.000
21.450.000
3.000.000
3.100.000
21.450.000
3.000.000
3.100.000
27.550.000
19.200.000
4.915.000
6.640.000
1.000
5.650.000
36.406.000
36.406.000
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499
49
49
511

Средства резерве
Средства резерве

512
515
51

Машине и опрема
Нематеријална имовина
Основна средства

51
541
54
54
611
61
61

01
01
УКУПНО

Зграде и грађевински објекти

01
07
08
01
01
01
07
08
УКУПНО

Земљиште
Природна имовина

01
01

УКУПНО
Отплата главнице домаћин кредит.
Отплата главнице
УКУПНО

01
01

УКУПНИ РАСХОДИ

01
06
07
08
16

УКУПНО

30.000.000
30.000.000
30.000.000
88.824.160
565.487.969
9.182.775
11.450.000
450.000
100.724.160
565.487.969
9.182.775
675.394.904
1.500.000
1.500.000
1.500.000
16.500.000
16.500.000
16.500.000
829.163.833
3.000.000
605.155.962
10.082.775
930.000
1.448.332.570

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ
Одлука о буџету општине Деспотовац за 2019. 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 ,63/2013, 108/2013, 142/2014, 103/2015, 99/2016 и 113/2017),
члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07, 83/2014,
101/2016 и 47/2018) и члана 13. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине
Деспотовац'', број 4/2008).
Припреме за израду Одлуке о буџету општине Деспотовац за 2019. годину отпочеле
су јула месеца 2018. године, када је Одељење за привреду, финансије, јавне делатности и
буџетске фондове Општинске управе општине Деспотовац израдило Упутство за припрему
Одлуке о Буџету општине Деспотовац за 2019. годину, са пројекцијом за 2020 и 2021
годину, са смерницама за припрему финансијских планова буџетских корисника за 2019.
годину и пројекцијом за 2020. и 2021. годину и, у августу месецу, доставило га свим
буџетским корисницима са захтевом да доставе предлоге својих финансијских планова за
2019. годину са пројекцијом за 2020 и 2021 годину. У току припреме за израду нацрта
Одлуке о буџету за 2019. годину, вршене су сталне консултације са свим буџетским
корисницима.
Упутство за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину са
пројекцијом за 2020. и 2021. годину, које је требало да буде донето од стране Министарства
финансија по буџетском календару до 05.07.2018. године донето је 06.11.2018. године.
Кашњење у доношењу упутства од стране Министарства одразило се и на кашњење израде
Одлуке о буџету општине Деспотовац за 2019. годину.
По Упутству за припрему Одлуке о Буџету локалне власти за 2019. годину са
пројекцијом за 2020. и 2021. годину, добијеног од стране Министарства финансије, локалне
самоуправе су у обавези да реално планирају своје приходе буџета, односно да, приликом
планирања прихода Буџета за 2019. годину, узму у обзир остварење буџета за три квартала
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 14
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2018. године, процену остварења буџета за задњи квартал 2018. године и то максимално
увећају за 6,9%, односно за пројектовани номинални раст бруто друштвеног производа у
2019. години. Свако додатно повећање прихода буџета потребно је накнадно образложити.
Укупни приходи и расходи у Буџету општине Деспотовац за 2019. годину, из свих
извора, утврђени су у износу од 1.448.332.570 динара и то из текућих буџетских прилива
829.163.833 динара и из осталих извора 619.168.737.
Код планирања укупних прихода у Одлуци о буџету општине Деспотовац за 2019.
годину полазило се од процене остварења прихода у 2018. години, узимајући у обзир
законске прописе који регулишу одређене области, а који имају утицај на остваривање
одређених прихода.
Процена остварења прихода Буџета општине Деспотовац за 2018. годину је на око
700.000.000 динара, што увећано за 6,9% даје приход у 2019.години од 748.300.000 динара
Пореско одељење Општинске управе је крајем 2018. године вршило ажурирање евиденције
дуговања, односно неизмирених обавеза по основу комуналне таксе за истицање фирми,
накнаде за заштиту животне средине, пореза на имовину правних лица и коришћења
грађевинског зенљишта. Укупно неизмирене обавезе према буџету општине по наведеним
обавезама износе 65.380.271 динар и то: комунална такса за истицање фирми 5.566.745
динара, накнаду за заштиту животне средине 12.306.279 динара, порез на имовину правних
лица 38.119.715 динара и коришћења грађевинског земљишта 9.387.532 динара. Очекује се
да се поменута дуговања од дужника наплате у 2019.години, а што би то био додатни
приход у 2019 години. Усвајањем и применом Закона о накнадама за коришћење јавних
добара, очекује се повећан приход у 2019. години од накнада за коришћење јавних добара,
посебно накнаде за коришћење минералних сировина, уколико се Закон буде доследно
примењивао, за око 20.000.000 динара. У 2019 години очекује се и додатно повећан приход
од пореза на зараде у висини од око 5.000.000динара, а по основу ново запослених 100
радника у ново отвореном погону компаније „YUMCO“ у Ресавици, а што је резултат
инвестиционог улагања општине Деспотовац учињених у 2018. години на куповини и
оспособљавању објеката некадешњег „Бека“. Имајући све наведено у виду укупни буџетски
приходи у 2019. години планирани су у износу од 829.163.833 динара.
Највећи део средстава буџета од 619.168.737 динара, као средства из осталих извора,
односе се на средства Канцеларије за управљање јавним улагањима, која ће Канцеларија
инвестирати у јавне објекте на територији општине Деспотовац.
Од укупно планираног остварења буџетских прихода у 2019. години, планирано је да
се за покриће трошкова пословања свих буџетских корисника у 2019. години потроши
812.663.833 динара, а да се за отплату главнице већ узетих кредита потроши 16.500.000
динара .
Расходи су планирани полазећи од процене њихове реализације у 2018. години и
достављених предлога и планова пословања буџетских корисника, поступајући по
смерницама из Упутства за припрему буџета локалних самоуправа.
Полазећи од одредби Закона о буџетском систему, Упутства и смерница за израду
програмског буџета сви трошкови предвиђени у Одлуци о буџету за 2019. годину везани су
за одређене програме, програмске активности и пројекте и распоређени по корисницима
буџетских средстава по економским класификацијама и изворима финансирања.
Средства за исплату зарада у 2019. години су планирана у складу са Упутством.
Укупна маса средстава за зараде у 2019. години је планирана на нивоу дозвољене масе за
зараде из 2018. године, у складу са Законом, увећана за планирано повећање плата у
органима и службама локалне власти и месним заједницама за 7%, установама социјалне
заштите за 9%, предшколским установама за 7% и осталим јавним службама за 7%.
Средства планирана на економској класификацији 481 – Донације невладиним
организацијама, у било ком програму или програмској активности, користиће се за
финансирање невладиних организација и других удружења грађана у складу са
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критеријумима које је утврдила Скупштина општине својим одлукама. 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.
Решење за коришћење средстава са ове економске класификације било ког програма и
програмске активности доноси председник општине на основу предлога Комисије, коју
формира председник општине.
Средства планирана код Програма 1, програмске активности 0001- просторно и
урбанистичко планирање, на позицији економске класификације 423 планирана су средства
за покриће трошкова рада комисије за планове и трошкова доношења урбанистичких
планова, а на позицији економске класификације 511 планирана су срсдства за израду
урбанистичких планова у износу од 2.000.000 динара и то 1.000.000 динара сопственог
учешћа и 1.000.000 динара учешће надлежног министарства. У истом програму код
програмске активности 0002-спровођење урбанистичких и просторних планова на позицији
економске класификације 541 планирана су средства за решавање имовинских односа,
односно откуп земљишта. Код програмске активности 0003- управљање грађевинским
земљиштем на позицији економске класификације 511 планирана су срсдства за изградњу
чесме у Деспотовцу 600.000 динар. Код програмске активности 0005, истог програма
планирана су средства у износу од 4.000.000 динара за текуће поправке и одржавања зграда
од јавног интереса по месним заједницама (домови култура и др.), 2.000.000 динара као
учешће општине за конкурисање код министарства или других фондова и 2.000.000 динара
из других извора средстава
Средства планирана код Програма 2, програмске активности 0001- управљање и
одржавање јавним осветљењем, планирана су средства за плаћање ручуна за утрошену
електричну енергију за јавну расвету у Деспотовцу и Ресавици 8.000.000 динара, за
измиривање обавеза према Електро дистрибуцији за одржавање јавне расвете 500.000
динара, за покриће трошкова услуге монтаже и демонтаже новогодишње и божићне
декоративне расвете 500.000 динара, за одржавање јавне расвете у општини
1.800.000.динара, за набавку материјала за одржавање јавног осветљења по месним
заједницама 2.000.000 динара,за набавку новогодишње и божићне декоративне расвете
500.000 динара, а за изградњу нове јавне расвете предвиђено је 5.000.000 динара и односи
се на наставак радова на изградњи расвете према манастиру „Манасији“. За одржавање
јавних зелених површина код програмске активности 0002 планирана су средства у износу
од 5.000.000 динара, док су за одржавање чистоће на површинама јавне намене код
програмске активности 0003 планирана средства у износу од 7.500.000 динара. Средства у
износу од 1.500.000 планирана су у програмској активности 0004 за покриће трошкова
хватања паса луталиц, док су у истој програмској активности планирана средства у износу
од 2.000.000 динара намењена за надокнаду штете због уједа паса луталица. Код
програмске активности 0005- уређивљње, одржавање и коришћење пијаце планирана су
средства од 1.500.000 динара за израду пројекта уређења пијаце у Деспотовцу. У
програмској активности 0006-одржавање гробља и погребне услуге планирана су средства у
износу од 1.500.000 динара за одржавање гробља по свим месним заједницама. Код
програмске активности 0008-управљање и снабдевање водом за пиће, планирана су
средства од 10.000.000 динара, којима ће се конкурисати код министарства за учешће у
финансирању објеката водоснабдевање на територији општине Деспотовац, а пре свега на
санацији водовода у Ресавици и наставак изградње водовода у Сладаји. Пошто ће се
конкурисати са више пројеката у зависности од тога који пројекти ће бити одобрени
определиће се који пројекти ће бити финансирани. Средства пројектне активности 0008 –
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управљање и снабдевање водом за пиће , економске класификације 451 – текуће субвенције
у водоснабдевању, користиће Јавно комунално предузеће ''Стан'' по посебном програму
који ће донети Скупштина општине у складу са Законом о комуналним делатностима. У
овом Програму предвиђено је и финансирање Пројекта П-1- „Изградња мреже јавног
осветљења у општини Деспотовац и реконструкција постојећег јавног осветљења ЛЕД
савременим изворима светлости“, чије трајање финансирања се планира у наредних три
године.
За Програм 3, програмске активности 0001-унапређивање привредног и инвестиционог
амбијента предвиђена су средства у износу од 10.000.000 динара, ито на позицији
економске класификације 511 предвиђена су средства од 5.000.000 динара за прибављање
грађевинских објеката погодних за обављање привредне делатности и на позицији
економске класификације 425 предвиђена су средства у износу од 5.000.000 динара
намењена за трошкове поправке и привођења намени тих објеката. Средства планирана код
програмске активности 0002- мере активне политике запошљавања у износу од 3.000.000
динара, планирана су да се пренесу по уговору Националној служби запошљавања за
реализацију јавних радова. Код програмске активности 0003- подршка економском развоју
и промоцији предузетништва, планирана су средства од 2.000.000 динара, која би
послужила за отплату камата на кредите у износу од 1.000.000 динара, које би по основу
скупштинске одлуке предузетници узимали код домаћих банака, и 1.000.000 динара, која би
се као текуће субвенције нефинансијским организацијама преносиле на основу Одлуке
Скупштине општине.
Код Програма 4- развој туризма, планирана су средства у износу од 3.600.000 динара
намењена за промоцију туристичке понуде, док су за спровођање манифестације „JUST
OUT“ планирана средства у износу од 10.000.000 динара, од чега из текућих прихода
буџета 5.000.000 динара, а 5.000.000 динара из осталих извора.
Средства Програма 5, програмске активности 0001 – подршка за спровођење
пољопривредне политике у локалној заједници, економске класификације 441у износу од
1.000.000 динара, користиће се за субвенционисање отплате камата за кредите које
пољопривредници узимају од банака, економске класификације 451 у износу од 19.000.000
динара, користиће се као субвенције у пољопривредној производњи и са економске
класификације 481у износу од 1.800.000 динара као дотације удружењима грађана у
пољопривредној производњи. Сва наведена средства из ове програмске активности
користиће се након спроведених конкурса.
Средства Програма 5, програмске активности 0002 – мере подршке руралном развоју
са економских класификација 423, 424, 425,у износу од 2.600.000 динара, користиће се за
потребе учешћа у пословима , уређења атарских путева, водотокова и друго. Средства са
позиције економске класификације 451 планирана су за текуће субвенције, као подршка,
оним пољопривредним газдинствима која се определе да се баве активностима везаним за
рурални туризам. Средства за ове намани користиће се у складу са условима које ће
утврдити Скупштина општине и након спроведеног конкурса.
У овом програму планиран је пројекат П-1 комасација са укупним средствима од
30.500.000динара, од чега учешће општине 10.500.000 динара и учешће Министарства
пољопривреде 20.000.000 динара.
Средства Програма 6, програмска активност 0003- заштита природе у износу од
20.000.000 динара користиће Јавно предузеће „Ресавска пећина“ као текуће субвенције у
суфинансирању програма управљања заштићеним подручјима, а по посебном програму
који ће донети Скупштина општине.
Средства Програма 6, програмска активност 0004 – управљање отпадним водама,
економске класификације 451 – текуће субвенције у управљању отпадним водама, у износу
од 6.000.000 динара, користиће Јавно комунално предузеће ''Стан'' по посебном програму
који ће донети Скупштина општине у складу са Законом о комуналним делатностима. У
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овој програмској активности планирана су средства на позицији економске класификације
511 у укупном износу од 10.000.000, односно 5.000.000 динара из текућих прихода буџета и
5.000.000 динара из других извора, намењених за изградњу канализације у улици „Стевана
Синђелића“ у Деспотовцу и реконструкцију система за прећишћавање отпадних вода..
Средства Програма 6, програмске активности 0005 – управљање комуналним отпадом
у износу од 20.000.000 динара, користиће се за обавезе по основу депоновања комуналног
отпада са подручја општине , а средства програмске активности 0006- управљање осталим
врстама отпада у износу од 2.000.000 користиће се за уклањање осталог отпада, односно
чишћење депонија. У овом програму планиран је и пројекат П-1-очување животне средине
уређењем отпадних вода и корита река са висином средстава од 2.000.000 динара, која су
планирана да се потроше за регулацију корита река и отворених канала.
Средства планирана код Програма 7, програмске активности 0002- управљање и
одржавање саобраћајне инфраструктуре у износу од 37.160.000 динара користиће се за
зимско одржавање улица и путева 16.000.000 динара, за летње одржавање улица и путева
10.000.000 динара, за кошење поред путева 1.000.000 динара, за сечење дрвећа, шибљаи
грања поред путева 2.000.000 динара, за чишћење и копање отворених канала поред путева
1.000.000 динара, за обележавања хоризонталне саобраћајне сигнализације 1.500.000
динара, за уградњу вертикалне сигнализације 300.000 динара, за одржавање светлосне
сигнализације 360.000 динара, за одржавање некатегорисаних путева са макадамом
5.000.000 динара. У истој овој програмској активности планирана су и средства на
економској класификацији 511 у укупном износу од 32.269.775 динара, од чега 23.087.000
динара из текућих извора прихода буџета, а 9.182.775 из осталих извора, намењених за
реконструкцију и изградњу саобраћајних површина у Ломници, Трућевцу, Сладаји, Богави,
Миливи, Дворишту, Брестову, као и за завршетак реконструкције улице „Вулета Поповића“
у Деспотовцу, као и за израду пројектне документације за реконструкцију и изградњу
саобраћајних површина по месним заједницама. Средства планирана на економској
класификасији 512 у износу од 5.000.000 динара, предвиђена су за набавку вертикалне
сигнализације 500.000 динара, и 4.500.000 динара за куповину машине неопходне за
потребе одржавања путева. Средства пројеката 1 – јавни ред и безбедност у саобраћају у
износу од 3.000.000 користиће се по посебном програму за безбедност саобраћаја, који на
предлог Кординационог тела донаси Општинско веће. Код прокекта П-2 планирана су
средства у износу од 15.500.000 динара, која су неопходна за почетак реконструкције и
изградње саобраћајних површина и комуналне инфраструктуре у делу улуце „Деспота
Стефана Лазаревића“. У пројекту П-3 планирана су средства у износу од 19.362.738 динара
неопходна за рехабилитацију објеката пропуста на деоници пута Буковац-Пањевац . За
изградњу друмског моста на реци Ресави у Стрмостену планирана су средства у износу од
38.705.231 динар, код пројекта П-4. Радови из пројеката П-3 и П-4 финансирају се
средствима Канцеларије за управљање јавним улагањима, док се из текућих прихода буџета
финансирају трошкови надзора.
Код Програма -8- Предшколско образовање и васпитање планирана су средства у
укупном износу од 88.178.536 динара, од чега из текућих буџетских средстава 79.230.543
динара. На економској класификацији 511 планирана су средства у износу од 3.137.160
динара и намењена су за реконструкцију објеката старог дела вртића у Деспотовцу
2.122.900 и реконструкцију објекта вртића у Ресавици 1.014.260 динара. Планирана
средства за извођење наведених радова су 50% потребних средстава, док ће се за остала
потребна средства конкурисати код надлежног министарства.
Средства планирана код Програма 9, програмске активности 0001- функционисање
основних школа на економској класификацији 4631 у износу 72.807.000 динара, и средства
са економске класификације 4632- капитални трансфери у износу од 6.885.000 динара
распоређена су по школама на следећи начин:
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Ред.бр.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Екон.
клас.

О.Ш.
„Ђура
Јакшић“
Плажане

414
416
421
422
423
424
425
426
482
483
511
512
Укупно

100.000
350.000
3.525.000
2.290.000
570.000
190.000
800.000
702.000
15.000
15.000
600.000
685.000
9.842.000
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О.Ш
О.Ш.
„Деспот
О.Ш.„Стеван
„Вук
Срефан
Немања“
Караџић“
Високи“
Стењевац
Ресавица
Деспотовац
300.000
250.000
100.000
1.100.000
650.000
600.000
8.500.000
2.750.000
3.960.000
12.700.000
7.330.000
2.120.000
850.000
430.000
555.000
200.000
250.000
100.000
2.500.000
1.700.000
555.000
970.000
500.000
600.000
50.000
50.000
50.000
30.000
950.000
50.000
800.000
600.000
700.000
900.000
1.020.000
580.000
28.900.000
16.480.000
9.970.000

О.Ш.
„Стеван
Синђелић“
Велики
Поповић
100.000
1.000.000
3.020.000
6.000.000
650.000
70.000
1.880.000
680.000
50.000
50.000
700.000
300.000
14.500.000

.
Код програма 10, програмске активности 0001- функционисање средњих школа на
економској класификацији 4631 планирана су средства у износу од 9.070.000 динара, а на
економској класификацији 4632 планирана су средства у износу од 6.000.000 и распоређују
се на следећи начин:
Ред.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Екон. клас.
414
416
421
422
423
424
425
426
482
483
511
512
Укупно

Техничка школа
100.000
500.000
2.980.000
2.850.000
900.000
70.000
750.000
770.000
50.000
100.000
500.000
5.500.000
15.070.000

Средства планирана на економској класификацији 4632 (511 и 512) намењена су за
израду пројектне документације за помоћну зграду техничке школе, 500.000 динара а
5.500.000 динара је намењено за набавку опреме.Код овог програма планиран је и наставак
радова на реконструкцији, санацији и адаптацији зграде техничке школе за које намене је у
оквиру пројекта П-1 на позицији економске класификације 511предвиђено 94.000.000
динара Канцеларије за управљање јавним улагањима. У пројекту П-2 истог програма на
позицији економске класификације 511 предвиђена су средства, од Канцеларије за
управљање јавним улагањима, у износу од 216.000.000 динара намењена за изградњу
котларнице у оквиру објекта техничке школе. Средства за трошкове надзора за пројекте П-1
и П-2 обезбеђују се из текућих прихода буџета.
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Код програма 9 и 10 у програмским активностима 0001, на позицији економске
класификације 472 планирана су средства за ђачке награде које се додељују ученицима за
постигнуте резултате на школским такмичењима.
Средства предвиђена у Програму 11, програмска активност 0001 – једнократне помоћи и
други облици помоћи, економска класификација 4631 у износу од 17.000.000,00 динара
користиће се у складу са Програмом рада Центра за социјални рад у спровођењу
делатности чије је финансирање општина Деспотовац преузела Одлуком о проширеним
правима у социјалној заштити. Уколико дође до измене поменуте одлуке и Скупштина
придвиди неко ново право корисника, зашта буду потребна додатна средства, извршиће се
корекција средстава било из буџетске резерве или ребалансом буџета. Средства са
економске класификације 472 планирана су за пружање помоћи расељењим и избеглим
лицима.
Средства у Програму 11, програмска активност 0005 – подршка реализацији програма
Црвеног крста, користиће се по програму Црвеног крста.
Средства у Програму 11, програмска активност 0006 – подршка деци и породица са
децом, економска класификација 472 у укупном износу од 10.000.000,00 динара, користиће
се за исплату стипендија ученика и студената као и финансирању бесплатне кухиње и
књига за треће и свако наредно дете у породици.
Средства у Програму 11, програмска активност 0007- подршка рађању и родитељству
планирана су у износу од 2.000.000 са наменом за накнаде породиљама за прво, друго,
треће и свако наредно дете, које се исплаћују у складу са општинском одлуком.
Средства у Програму 11, програмска активност 0008-подршка старим лицима и
особама са инвалидитетом планирана су средства у износу од 6.000.000 динара са наменом
за спровођење пројекта- помоћ у у кући за старија лица и особа са инвалидитетам.
Средства из Програма 12, програмске активности 0001 – функционисање установа
примарне здравствене заштите, економска класификација 4641, у укупном износу од
9.000.000,00 динара користиће се за финансирање обавеза Дома здравља које општина
Деспотовац финансира у складу са финансијским планом корисника и Закона о
здравственој заштити. Средства планирана на позицији економске класификације 4642 у
износу од 5.000.000 динара користиће се као донација дому здравња за набавку опреме.
Средства Програма 12, програмске активности 0002 – мртвозорство, економске
класификације 424, у износу од 500.000 динара, користиће се за рад мртвозорне службе, а
из програмске активности 0003 – спровођење активности из области друштвене бриге за
јавно здравље, економске класификације 424, у износу од 18.000.000 динара, користиће се
за финансирање Програма из области јавног здравља. У оквиру овог Програма, код пројекта
П-1, на позицији економске класификације 511 планирана су средства, од Канцеларије за
управљање јавним улагањима, у износу од 162.600.000 динара за наставак радова на
реконструкцији и доградњи зграде Дома здравња. Средства за трошкове надзора за пројекте
П-1 обезбеђују се из текућих прихода буџета.
Средства Програма 13, програмске активности 0002, у износу од 2.000.000 динара, и
0003 у износу од 1.600.000 динара, економска класификација 481, користиће се за
финансирање програмских активности културно уметничких друштава, верских заједница и
осталих удружења из области културе сагласно мерилима и критеријумима за избор
пројеката у култури које ће утврдити Скупштина општине.
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Средства у Програму 13, програмске активности 0004 – остваривање унапређивање
јавног интереса у области јавног информисања, у износу од 1.500.000 динара, економска
класификација 423, користиће се након расписивања и спроведеног конкурса. Уговор о
коришћењу средстава са представником медија који добије на конкурсу потписује
председник општине. У овом Програму предвиђан је и пројекат П-1 наставак
реконструкције мултифункционалне сале дома културе у Деспотовцу, за чију реализацију је
на позицији економске класификације 511 опредељено 30.000.000 динара, од чега
20.000.000 динара из текућих прихода буџета а 10.000.000 динара из других извора.
Средства програма 14, програмске активности 0001 – подршка локалним спортским
организацијама и удружењим, економске класификације 481, у износу од 9.300.000 динара
користиће се на основу расписаног конкурса у складу са критеријумима и категоризацији
спортских организација које је утврдила Скупштина општине. Код програмске активности
0003- одржавање спортске инфраструктуре на позицији економске класификације 511
предвиђена су средства у износу од 2.000.000 динара намењена за израду пројектне
документације за изградњу спортског базена.
Средства у Програму 15, програмска активност 0002 – месне заједнице, у износу од
20.451.922 динара користиће се за потребе месних заједница за чије коришћење ће се
урадити посебан програм на основу исказаних потреба месних заједница, а који ће усвојити
општинско веће. У овом програму нису планирана средства за инвестиционо одржавање,
поправке и изградњу објеката, јер су средства за те намене планирана код конкретних
програма, програмских активности и пројеката.
Средства у Програму 15, програмска активност 0014 – управљање у ванредним
ситуацијама, користиће се по програму Штаба за ванредне ситуације општине Деспотовац,
у складу са Законом, а на основу решења које доноси председник општине. Средства за
накнаду штете услед елементарних непогода преносиће се са сталне буџетске резерве.
Средства у Програму 17, програмска активност 0001- енергетски менаџмент,
економске класификације 511, у износу од 500.000 динара, планирана су за израду
пројектне документације за потребе побољшања енергетске ефикасности објеката у јавној
својини.
Код корисника буџетских средстава , Библиотеке и Центра за културу у њиховим
програмима активности планирани су пројекти које ови корисници спроводе са свим
трошковима распоређеним по економским класификацијама и изворима финансирања. У
програму НБ „Ресавске школе“ планиран је пројекат П-2- „Ресавска школа историја српске
културе“, док су у програму Центра за културу планирани пројекат П-3- манифестација „
Дани српског духовног преображења“, пројекат П-4- „Мајске позоришне свечаности“,
пројекат П-5- „Дочек нове године“ и пројекат П-6- „Ликовна колонија“.

56

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 14

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 14

Деспотовац 28.12.2018. године

ПРОГРАМСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ
ПРОГРАМ /
ПA / Пројекат

Шиф
ра

1

2

1 - Урбанизам и
просторно
планирање

Просторно и
урбанистичко
планирање

Спровођење
урбанистичких и
просторних
планова

Управљање
грађевинским
земљиштем
Остваривање
јавног интереса у
одржавању зграда

2 - Комуналне
делатности

1101

0001

0002

0003

0005

1102

Циљ
3
1.Просторни развој у
складу са плановима

Индикатор

4
1.Проценат покривености територије урбанистичком
планском документацијом
2.Проценат грађевинског земљишта потпуно
опремљеног комуналном инфраструктуром
2.Унапређење стамбеног
1.Број домаћинстава којима је решено стамбено
положаја грађана
питање
2.Величина јавног стамбеног фонда
1.Повећање покривености 1.Усвојен просторни план града/општине
територије планском и
2.Број усвојених планова генералне регулације у
урбанистичком
односу на број предвиђених планова вишег реда
документацијом
3. Проценат површине покривен плановима детаљне
регулације
1.Ефикасно
1.Проценат издатих грађевинских дозвола у односу
администрирање захтева за на број поднесених захтева
издавање грађевинских
2.Просечно потребно време за издавање
дозвола (ефикасно
грађевинских дозвола (у данима, од дана када је
издавање грађевинских
поднета комплетна документација)
дозвола)
2. Ефикасан процес
1.Проценат решених захтева за озакоњења
озакоњења
2.Укупан број озакоњених објеката у години
1.Стављање у функцију
1.Површина земљишта датог у закуп
грађевинског земњишта
2.Број локација комунално опремљеног земљишта
1.Очување и унапређење
1. Број склопљених уговора о активностима на
јавног интереса у
инвестиционом одржавању и унапређењу својстава
одржавању зграда
зграде
1.Повећање покривености 1.Дужина улица и саобраћајница(км) које су
насеља и територије јавним покривене јавним осветљењем у односу на укупну
осветљењем
дужину улица и саобраћајница
2. Укупна количина потрошене електричне енергије
(годишње)
2.Повећање покривености 1. Број м2 јавних зелених површина на којима се
територије комуналним
уређује и одржава зеленило у односу на укупан број
делатностима одржавања
м2 јавних зелених површина
јавних зелених површина, 2. Број м2 површине јавне намене где се одржава
одржавање чистоће на
чистоћа у односу на укупан број м2 јавне намене
површинама јавне намене 3. Број м2 територије покирвен услугом зоохигијене
и зоохигијене
у односу на укупан број м2 територије
3. Адекватан квалитет
1. Просечна цена грејања по утрошеној топлотној
пружених услуга уз
енергији
рационално спровођење
2. Однос произведене и испоручене топлотне
даљинског грејања
енергије
3. Проценат корисника код којих се обрачун врши
по утрошеној топлотној енергији
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Вредност
у базној
години
(2018)
5
70

Циљана
вредност
2019

Циљана
вредност
2020

Циљана
вредност
2021

6
80

7
90

8
100

15

18

23

25

0

0

0

0

0
1
0

0
0
1

0
0
0

0
0
0

10

11

12

13

95

97

98

98

4

3

3

3

20
600
30

30
700
31

40
800
32

0
1

0
1

140

Средства из
буџета

Сопствени и
други
приходи

9
6.450.000

10
3.000.000

11
9.450.000

2.150.000

1.000.000

3.150.000

Укупна
средства

1.250.000

1.250.000

50
900
33

1.050.000

1.050.000

0
2

0
2

2.000.000

2.000.000

4.000.000

150

160

170

61.500.000

10.000.000

71.500.000

710.000

680.000

650.000

630.000

25

35

50

50

25

35

50

50

57

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 14
4. Повећање покривености
корисника и територије
квалитетним услугама
водоснабдевања

5. Рационално снабдевање
водом за пиће
1.Адекватно управљање
јавним осветљењем
Управљање/одр
жавање јавним
осветљењем

Одржавање јавних
зелених
површина

Одржавање
чистоће на
површинама
јавне намене

Зоохигијена

Уређивање,
одржавање и
коришћење пијаца

58

0001

0002

0003

0004

0005

2.Ефикасно и рационално
спровођење јавног
осветљења и минималан
негативан утицај на
животну средину
1.Максимална могућа
покривеност насеља и
територије услугама
уређења и одржавања
зеленила
2. Адекватан квалитет
пружених услуга уређења
и одржавања јавних
зелених површина
1.Максимална могућа
покривеност насеља и
територије услугама
одржавања чистоће јавних
површина
1.Унапређање заштите од
заразних других и болести
које преносе животиње

Деспотовац 28.12.2018. године
1.Проценат домаћинстава обухваћен услугом у
односу на укупан број домаћинства.
2. Број насељeних места обухваћених услугама у
односу на укупан број насеља
3. Број неисправних узорака воде у односу на укупан
број анализираних узорака (физичко-хемијских и
микробиолошких)
1.Специфична потрошња воде (литар/становник/дан)
2. Степен физичких губитака у мрежи (%)
3. Цена воде по м3
1.Укупан број интервенција по поднетим
иницијативама грађана за замену светиљки када
престану да раде
2.Укупан број замена светиљки након пуцања лампи
(на годишњој бази)
1.Укупан број светиљки које су замењене
савременијим (кумулативно из године у годину)
2. Удео енергетски ефикасних сијалица у укупном
броју сијалица јавног осветљења
1.Број м2 јавних зелених површина на којима се
уређује и одржава зеленило у односу на укупан број
м2 зелених површина
2. Укупна дужина дрвореда (у метрима)

100%

100%

100%

100%

18.300.000

18.300.000

1370

1300

1250

1200

0

100

100

100

20%

30%

35%

40%

25

35

50

50

5.000.000

5.000.000

2000

2000

2000

2000

39%

54%

63%

63%

7.500.000

7.500.000

120

120

120

120

3.700.000

3.700.000

25

25

25

25

60/262

70/262

1.500.000

1.500.000

1. Динамика уређења јавних зелених површина
2. Број извршених инспекцијских контрола
1. Степен покривености територије услугама
одржавања чистоће јавно - прометних површина
(број улица које се чисте у односу на укупан број
улица у граду/општини)

1. Број ухваћених и збринутих паса и мачака
луталица
2. Јавне површине на којима је рађена дератизација
(у км2)
3. Број пријављених уједа од паса и мачака луталица
од стране оштећених
2. Унапређење заштите од 1. Јавне површине на којима је рађена дезинсекција
заразних и других болести (у км2)
које преносе инсекти
2. Број извршених запрашивања за сузбијање
комараца и крпеља
1.Адекватан квалитет
1. Број опремљених пијачних места у односу на
пружених услуга
укупан број пијачних места предвиђених у складу са
уређивања, одржавања и
градском/општинском одлуком
коришћења пијаца

100/262

200/262
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Одржавање
гробља и
погребне услуге
Управљање и
снабдевање водом
за пиће
П-1-Изградња
мреже јавног
осветљења и
реконструкција
постијећег
осветљења ЛЕД
савременим
изворима
светлости
3- Локални
економски развој

0006

0008

П-1

1501

1.Адекватан квалитет
пружених услуга
одржавања гробља и
погребних услуга
1.Адекватан квалитет
пружених услуга
водоснабдевања
1.Ефикасно и рационално
спровођење јавног
осветљења и минималан
негативан утицај на
животну средину

1. Број интервенција у односу на укупан број
поднетих иницијатива грађана за чишћење и
одржавање гробља

70

1. Број кварова по км водоводне мреже

7

1.Повећање запослености
на територији
града/општине

1. Број становника града/општине који су запослени
на новим радним местима, а налазили су се на
евиденцији НСЗ(разврстаних по полу и старости)
2. Број евидентираних незапослених лица на
евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости)
1. Број отворених / број затворених предузећа
2. Број отворених/затворених предузетничких радњи
3. Број предузетника/предузетница по становнику у
граду/општини у односу на просек РС
4. Број предузетничких радњи активних након прве
две године од оснивања
1.Број унапређених процедура ради лакшег
пословања привреде на локалном нивоу
2. Број предузећа која су користила услуге и сервисе
града / општине у односу на укупан број предузећа
3. Број пројеката за унапређење инвестиционог
амбијента на 1000 становника

2. Отварање нових
предузећа и
предузетничких радњи на
територији града/општине

Унапређење
привредног и
инвестиционог
амбијента

0001

Деспотовац 28.12.2018. године

1. Унапређење
административних
поступака и развој
адекватних сервиса и
услуга за пружање
подршке постојећој
привреди
2.Успостављање
функционалне пословне
инфраструктуре

Мере активне
политике
запошљавања

0002

3.Ревитализација
браунфилд локација за
покретање привредних
активности
1. Повећање броја
запослених кроз мере
активне политике
запошљавања

Подршка

0003

1.Подстицаји
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1.Укупан број светиљки које су замењене
савременијим (кумулативно из године у годину)
2. Удео енергетски ефикасних сијалица у укупном
броју сијалица јавног осветљења

1. Број корисника технолошких паркова, бизнис
инкубатора и сл
2. Степен искоришћености земљишта/простора у
индустриским зонама
1.Степен искоришћености певитализованих
браунфилд локација
1. Број новозапослених кроз реализацију мера
активне политике запошљавања
2. Број новозапослених жена кроз реализацију мера
активне политике запошљавања
3. Број новозапослених особа старијих од 50 година
кроз реализацију мера активне политике
запошљавања
1. Број новооснованих предузетничких радњи

90

6

100

100

2.000.000

66

2.000.000

5

4

16.400.000

10.000.000

26.400.000

7.100.000

7.100.000

15.000.000

15.000.000

10.000.000

10.000.000

3.000.000

3.000.000

2.000.000

2.000.000

100

100

100

100

30%

50%

70%

80%

163

200

230

250

1900

1870

1850

1800

1

1

1

1

35

50

80

100
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економском
развоју и
промоцији
предузетништва

града/општине за развој
предузетништва

4- Развој туризма

1502

Промоција
туристичке
понуде

0002

П-1 Пројекат
„JUST OUT“

П-1

5–
Пољопривреда и
рурални развој

0101

(разврстаних по полу власника) на територији
града/општине уз учешће подстицаја локалне
самоуправе у односу на укупан број новооснованих
предузетничких радњи
2. Број новооснованих предузећа на територији
града/општине уз учешће подстицаја локалне
самоуправе у односу на укупан број новооснованих
предузећа
3. Број подржаних извозно орјентисаних малих и
средњих предузећа и предузетника (МСПП)
4. Број подржаних пројеката који промовишу
предузетништво
2. Успостављање
1. Број нових производа развијених уз финансијску
механизама за финансијску подршку
подршку производним
2. Број новозапослених радника/радница уз помоћ
предузећима и
успостављеног механизма за обуку радне снаге за
предузетницима/предузетн познатог послодавца и за специфичне производне
ицама који послују на
процесе
територији града/општине 3. Број новозапослених радника/радница уз помоћ
за развој нових производа успостављеног механизма за обуку радне снаге за
и проширење
познатог послодавца и за специфичне производне
процесе
4. Број подржаних МСПП који су модернизовали
и/или проширили своје капацитете (број МСПП где
су жене власнице)
1.Повећање прихода од
1.Проценат повећања броја ноћења
туризма
2. Проценат повећања укупног броја гостију
3.Пораст прихода од боравишне таксе
2.Повећање смештајних
1.Проценат пораста регистрованих пружалаца
капацитета туристичке
услуга ноћења у граду/општини
понуде
2. Број новорегистрованих кревета
1.Адекватна промоција
1.Број догађаја који промовишу туристичку понуду
туристичке понуде
града/општине у земљи и иностранству на којима
града/општине на циљаним учествује ТО града/општине
тржиштима
2. Број дистрибуираног пропагандног материјала
3.Број одржаних промотивних акција са
партнерским организацијама
1.Повећање прихода од
1. Проценат повећања укупног броја гостију
туризма
1.Раст производње и
стабилност дохотка
произвођача
2. Унапређење
конкурентности
произвођача

60

Деспотовац 28.12.2018. године

1. Удео регистрованих пољопривредних газдинстава
у укупном броју пољопривредних газдинстава
2. Учешће коришћеног пољопривредног земљишта
(КПЗ) у укупној површини ЈЛС
1. Просечна величина поседа (коришћеног
пољопривредног земљишта) по пољопривредном
газдинству
2. Проценат наводњаване површине у односу на
укупну површину коришћеног пољопривредног
земљишта (КПЗ)

17

20

25

30

5%
7%
3%
3%

7%
8%
5%
10%

9%
10%
9%
15%

12%
15%
10%
20%

31
10

37
15

45
17

60
19

6000

7000

8000

9000

10
7

11
8

13
10

15
15

1476/
3862
65

1516/
3862
70

1556/
3862
75

1560/
3862
78

4,85

4,85

4,85

4,85

8.600.000

5.000.000

3.600.000

13.600.000

3.600.000

5.000.000

5.000.000

10.000.000

35.900.000

20.000.000

55.900.000
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Подршка за
спровођење
пољопривредне
политике у
локалној
заједници

Мере подршке
руралном развоју

1.Стварање услова за
развој и унапређење
пољопривредне
производње

0001
2.Ефикасно управљање
пољопривредним
земљиштем у државној
својини
1. Унапређење руралног
развоја
0002

П-1 Комасација

П-1

6 - Заштита
животне средине

0401

1.Стварање услова за
развој и унапређење
пољопривредне
производње
1.Унапређење заштите
природе
2. Унапређење квалитета
елемената животне
средине
2.Унапређење управљања
отпадним водама

Заштита природе

0003

3.Унапређење управљања
комуналним и осталим
отпадом
1.Унапређење заштите
природних вредности

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 14

Деспотовац 28.12.2018. године
1. Број регистрованих пољопривредних газдинстава
која су корисници кредитне подршке у односу на
укупан број пољопривредних газдинстава
2. Број регистрованих пољопривредних газдинстава
која су корисници директног плаћања у односу на
укупан број пољопривредних газдинстава
3. Број едукација намењених пољопривредним
произвођачима на територији града/општине
4. Број учесника едукација
1. Проценат обухваћености пољопривредног
земљишта у годишњем Програму заштите, уређења
и коришћења пољопривредног земљишта

125/
1476

130/
1516

135/
1556

140/
1560

142/
1476

145/
1516

148/
1556

151/
1560

6

7

7

8

150
80

180
90

200
95

220
96

1. Проценат коришћења пољопривредног
земљишта обухваћених годишњим програмом, у
односу на укупне расположиве пољопривредне
површине
2. Број регистрованих пољопривредних
газдинстава која су корисници мера руралног
развоја у односу на укупан број пољопривредних
газдинстава
1. Просечна величина парцела(коришћеног
пољопривредног земљишта) по пољопривредном
газдинству у арима

60

70

80

85

420/
1476

435/
1516

444/
1556

455/
1560

20

20

50

50

1.Проценат територије под заштитом III категорије
2.Број подручја која су проглашена заштићеним
подручјем III категорије
1. Број дана у току године с прекорачењем
граничних вредности квалитета ваздуха
2. Вредност укупног индикатора буке
3. Вредност индикатора ноћне буке
1.Број становника прикључен на јавну канализацију
у односу на укупан број становника
2.Проценат становништва прикљученог на
постројења за пречишћавање отпадних вода из јавне
канализације са примарном секундарним и
терцијарним третманом у односу на укупан број
становника на територији града/општине
3. Удео испуштених непречишћених отпадних вода
у површинска водна тела (водопријемнике) у
односу на укупну количину испуштених
отпадних вода у граду/општини
1. Проценат становништва покривеног услугом
прикупљања комуналног отпада
2.Број „дивљих“ депонија
3.Проценат рециклираног отпада
1. Проценат територије под заштитом III категорије
2. Број подручја која су проглашена заштићеним

4855/
23191
17%

5.000

5.500

6.000

70%

60%

50%

40%

100%

100%

100%

100%

3

2

1

1

21.800.000

21.800.000

3.600.000

3.600.000

10.500.000

20.000.000

30.500.000

55.000.000

5.000.000

60.000.000

20.000.000

20.000.000
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1Максимална могућа
покривеност корисника и
територије услугама
уклањања отпадних вода
Управљање
отпадним
водама

Управљање
комуналним
отпадом
Управљање
осталим врстама
отпада
П-1 Очување
животне средине
уређењем
отпадних вода и
корита река
7 – Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура

0004

0005

0006

2.Адекватан квалитет
пружених услуга одвођења
отпадних вода
3. Ефикасно и рационално
спровођење уклањања
отпадних вода и
минималан негативан
утицај на животну средину
1.Спровођење редовних
мерења на територији
града/општине и испуњења
обавеза у складу са
законима
1.Одрживо управљање
осталим врстама отпада

62

25%

30%

35%

3%

5%

10%

15%

16

10

8

5

30%

32%

35%

40%

27,50 д
82,50 п

30,25
90,7

33,27
99,8

36,6
109,8

6

10

10

12

12

12

1

1

1

1.Унапређење управљања
отпадним водама

1. Удео испуштених непречишћених отпадних вода
у површинска водна тела (водопријемнике) у
односу на укупну количину испуштених
отпадних вода у граду/општини

70%

60%

50%

1.Развијеност
инфраструктуре у
контексту доприноса
социоекономском развоју

1.Дужина изграђених саобраћајница које су у
надлежности града/општине (у км)
2.Повећање просечне густине мреже улица и
локалних путева (однос површине ЛС и км
изграђене саобраћајне мреже)
3. Број насеља до којих не постоји приступ
асфалтним путем
1. Број саобраћајних незгода/инцидената у односу на
број из претходне године
2. Број смртних исхода у односу на број из
претходне године
3. Број повређених људи у односу на број из
претходне године
1. Удео улагања у инфраструктуру намењену
пешацима у односу на сва улагања у саобраћај
2. Удео улагања у бициклистичку инфраструктуру у
односу на сва улагања у саобраћај
3. Удео улагања у јавни транспорт у односу на сва
улагања у саобраћај
1.Проценат санираних путева од укупне дужине
путне мреже која захтева санацију и/или
реконструкцију
2. Број километара санираних и/или

3. Повећање одрживости и
доступности транспорта

0002

1.Однос пречишћених отпадних вода у односу на
укупну количину
2. Продајна цена испуштене воде по м3

20%

4

2. Повећање безбедности
учесника у саобраћају и
смањење броја
саобраћајних незгода

Управљање
и
одржавање
саобраћајне
инфраструктуре

подручјем III категорије
1.Проценат домаћинстава обухваћених услугом у
односу на укупан број домаћинстава
2.Проценат покривености територије ислугама
прикупљања и одвођења отпадних вода (мерено кроз
број насеља у односу на укупан број насеља)
1. Број интервенција на канализационој мрежи

1.Број извршених контрола или надзора мера
постуоања са отпадом у складу са Законом о
управљању отпадом
2. Број спроведених мерења количина комуналног
отпада у складу са Законом о управљању отпадом
1.Број очишћених „дивљих“ депонија
2. Количина прикупљеног осталог отпада

П-1

0701

Деспотовац 28.12.2018. године

1. Одржавање квалитета
путне мреже кроз
реконструкцију и редовно
одржавање асфалтног

12

11.000.000

5.000.000

16.000.000

20.000.000

20.000.000

1

2.000.000

2.000.000

40%

2.000.000

2.000.000

2,30

3,00

3,00

3,00

0,0036

0,0048

0,0048

0,0048

0

0

0

0

25

25

25

25

9

9

9

9

75.627.000

65.947.000

76.070.744

9.182.775

151.697.744

75.129.775
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покривача

П.- 1
Јавни ред и
бетбедност у
саобраћају
П-2
Реконструкција и
изгрсдња
саобраћајних
површина и
комуналне
инфраструктуре у
делу улице
„Деспота Стефана
Лазаревића
П-3
Рехабилитација
објеката пропуста
на деоници пута
Буковац-Пањевац
П-4 Изградња
друмског моста на
реци Ресави у
Стрмостену

П-1

8 – Предшколско
васпитање и
образовање

реконструисаних путева
3.Износ трошкова одржавања путева по км
2. Одржавање квалитета
1.Проценат од укупне дужине улица која захтева
улица кроз реконструкцију санацију и/или реконструкцију
и редовно одржавање
2. Број километара санираних и/или
асфалтног покривача
реконструисаних улица
3.Износ трошкова одржавања улица по км
3. Опремање и одржавање 1. Број поправљених и новопостављених
саобраћајне сигнализације саобраћајних знакова и семафора
на путевима и улицама
2. Дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације
(у км)
1.Повећање безбедности у 1.број деце која су обухваћена едукацијом
саобраћају
2.средства из буџета издвојена за безбедност у
саобраћају

1.900.000
25

2.000.000
25

2.100.000
25

2.100.000
25

3

3

3

3

1.200.000
116

1.300.000
120

1.400.000
120

1.400.000
120

32
900

32
900

32
950

32
1000

3.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

3.000.000

3.000.000

П-2

21 Одржавање квалитета
1.Проценат од укупне дужине улица која захтева
улица кроз реконструкцију санацију и/или реконструкцију
и редовно одржавање
асфалтног покривача

25

25

23

20

5.500.000

10.000.000

15.500.000

П-3

1.Развијеност
инфраструктуре у
контексту доприноса
социоекономском развоју

1.Дужина изграђених саобраћајница које су у
надлежности града/општине (у км)

2,3

3

3

3

480.000

18.882.738

19.362.738

П-4

1.Повећање безбедности
учесника у саобраћају и
смањење броја
саобраћајних незгода

1. Број саобраћајних незгода/инцидената у односу на
број из претходне године

700.000

38.005.231

38.705.231

2001

1.Повећање обухвата деце 1. Проценат деце која су уписана у предшколске
предшколским васпитањем установе (Број деце која су уписана у предшколске
и образовањем
установе у односу на укупан број деце у
граду/општини (јаслена група, предшколска група и
ППП)
2.Проценат уписане деце у односу на број укупно
пријављене деце
2.Унапређење доступности 1.Проценат деце са додатним образовним потребама
предшколског васпитања
која су укључена у редовне програме ПОВ у односу
за децу из осетљивих група на укупан број деце
2.Проценат објеката који су прилагодили просторза
децу са инвалидитетом у односу на укупан број
објеката ПУ
3.Проценат Рома који похађају предшколски
програм у односу на укупан број ромске деце

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 14

51,45%

55%

55,5%

56%

95,67%

96%

96%

96%

1,13%

1,25%

1,30%

1,50%

0,2%

1%

1%

1%

4 уписане
деце

4 уписане
деце

5 уписане
деце

5 уписане
деце

79.230.543

8.947 993

88.178.536
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1.Обезбеђени адекватни
услови за васпитнообразовни рад са децом уз
повећан обухват
Функционисање и
остваривање
предшколског
васпитања и
образовања

9 – Основно
образовање и
васпитање

Функционисање
основних школа

64

0001

2002

0001

1.Просечан број деце у групи (јасле, предшколски,
припремни предшколски програм/ппп)
2.Просечан број деце по васпитачици (јасле,
предшколски, припремни предшколски програм)
3.Проценат деце ослобођене од пуне цене услуге у
односу на укупан број деце
2.Унапређење квалитета
1.Број посебних и специјалних програма у објекту
предшколског образовања предшколске установе
и васпитања
2.Проценат стручних сарадника који су добили
најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз
учешће на семинарима на годишњем нивоу у односу
на укупан број стручних сарадника
3.Број објеката у којима су извршена инвестициона
улагања на годишњем нивоу, у односу на укупан
број објеката ПУ
1.Потпуни обухват
1.Обухват деце основним образовањем (разложен о
основним образовањем и
према полу)
васпитањем
2.Стопа прекида основног образовања (разложено
према полу)
2.Унапређење доступности 1.Проценат деце која се школују у редовним
основног образовања деци основним школама на основу индивиндуалног
из осетљивих група
образовног плана (ИОП2) у односу на укупан број
деце одговарајуће старосне групе
2. Број објеката који су прилагодили простор за децу
са инвалидитетом у односу на укупан број објеката
основних школа
3.Унапређен квалитет
1. Просечан број поена на матурском испиту
основног образовања.
(математика/српски/општи)
2.Проценат ученика који је учествовао на
републичким такмичењима
1.Обезбеђени прописани
1.Просечан број ученика по одељењу (разврстани по
услови за васпитнополу)
образовни рад са децом у
2. Проценат школа у којима је надлежна инспекција
основним школама
(санитарна за хигијену, грађевинска за за
грађевинске услове и инспекција заштите која
контролише безбедност и здравље на раду)
константовала неиспуњење основних критеријума
2.Унапређење квалитета
1. Број ученика који похађају ваннаставне
образовања и васпитања у активности/ у односу на укупан број ученика
основним школама
2.Број стручних лица која су добила најмање 24 бода
за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима
на годишњем нивоу
3. Број талентоване деце подржане од стране
града/општине у односу на укупан брол деце у
школама
4.Број деце која се образују по ИОП3
3.Повећање доступности и 1.Процент деце којој је обезбеђена бесплатна
приступачности основног исхрана у односу на укупан бриј деце.
образовања деци
2. Процент деце којој је обезбеђена бесплатан
школски превоз у односу на укупан број деце (у

Деспотовац 28.12.2018. године
12

15

15

15

11

15

15

15

10,85%

12%

13%

14%

3

4

5

5

100%

100%

100%

100%

0

1

1

1

М:655
Ж:620
М:1
Ж:1
2,07

М:651
Ж:636
М:0
Ж:1
2,38

М:768
Ж:634
М:0
Ж:1
2,44

М:765
Ж:629
М:0
Ж:1
3,30

10

10

10

10

9,15/11,76/
12,12
3,27

9,60/12,20/
13,00
3,87

10,5/13/
13,50
4,29

11,4/13,5/
14,00
4,91

М:8,7
Ж:8,3
0

М:8,7
Ж:8,5
0

М:10,2
Ж:8,4
0

М:10,2
Ж:8,4
0

818/
1275
102

870/
1287
107

891/
1402
117

915/
1394
123

4

9

9

12

2
15,80

3
16,74

5
17,07

7
17,76

39,10

39,72

40,30

40,80

79.230.543

81.792.000

81.792.000

8.947.993

88.178.536

81.792.000

81.792.000
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10 – Средње
образовање и
васпитање

Функционисање
средњих школа

2003

0001

Деспотовац 28.12.2018. године

складу са ЗОСОВ)
3.Проценат објеката прилагођених деци са
инвалидитетом и посебним потребама
1.Повећање обухвата
1. Број деце која су обухваћена средњим
средњошколског
образовањем (разложен по полу)
образовања
2. Стопа прекида средњег образовања (разложено
према полу)
2.Унапређење доступности 1. Број објеката који су прилагодили простор за децу
средњег образовања
са инвалидитетом у односу на укупан број објеката
средњих школа
2. Проценат деце која се школују у средњим
школама на основу индивиндуалног образовног
плана (ИОП2) у односу на укупан број деце
одговарајуће старосне групе
1.Обезбеђени прописани
1.Просечан број ученика по одељењу
услови за васпитно2. Проценат школа у којима је надлежна инспекција
образовни рад у средњим
(санитарна за хигијену, грађевинска за за
школама и безбедно
грађевинске услове и инспекција заштите која
одвијање наставе
контролише безбедност и здравље на раду)
константовала неиспуњење основних критеријума
2. Унапређење квалитета
1. Број ученика који похађају ваннаставне
образовања у средњим
активности/ у односу на укупан број ученика
школама
2.Број запослених који су добили најмање 24 бода за
стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на
годишњем нивоу
3. Број талентоване деце подржане од стране
града/општине у односу на укупан број деце у
школама
4.Број деце која се образују по ИОП3
1. Унапређење квалитета
1. Број деце која су обухваћена средњим
образовања у средњим
образовањем
школама

60

60

60

60

М:193
Ж:172
М:7
Ж:2
1/2

М:190
Ж:170
М:5
Ж:5
2/2

М:180
Ж:155
М:5
Ж:5
2/2

М:180
Ж:155
М:5
Ж:5
2/2

3%

5%

3%

3%

24

25

25

25

36%

35%

35%

35%

30

30

30

30

24

25

25

25

0
365

0
365

0
370

0
380

2.000.000

94.000.000

96.000.000

3.000.000

216.000.000

219.000.000

П-1
Реконструкција,
санација и
адаптација зграде
Техничке школе
П-2 Изградња
котларнице у
оквиру објекта
Техничке школе

П-1

П-2

1.Обезбеђени прописани
услови за васпитнообразовни рад у средњим
школама и безбедно
одвијање наставе

1. Број објеката који су прилагодили простор за децу
у односу на укупан број објеката средњих школа

1/2

2/2

2/2

2/2

11 - Социјална и
дечја заштита

0901

1.Повећање доступности
права и услуга социјалне
заштите

1.Проценат корисника мера и услуга социјалне и
дечије заштите који се финансирају из буџета
града/општине у односу на број становника
2.Проценат корисника финансијске подршке и
подршке у натури у односу на укупан број
корисника социјалне и дечије заштите
3.Проценат корисника локалних социјалних услуга у
односу укупан број корисника социјалне и дечије
заштите
1.Удео корисника лиценцираних услуга у укупном

2,82%

3,10%

3,41%

3,80%

36%

40%

44%

49%

16,30%

18%

19,80%

22%

2.Унапређење квалитета
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20.220.000

310.000.000

15.220.000

37.500.000

330.220.000

15.220.000

6.100.000

43.600.000
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услуга социјалне заштите

Једнократне
помоћи и други
облици помоћи

Подршка
реализацији
програма Црвеног
крста

Подршка деци и
породицама са
децом

0001

0005

0006

Подршка рађању
и родитељству

0007

Подршка
особама са
инвалидитетом

0008

66

броју услуга
2.Проценат лиценцираних пружалаца услуге у
односу на укупан број подржаних пружалаца услуге
3.Унапређење ефикасности 1.Проценат корисника који су учествовали
пружених услуга
/партиципирали у цени услуге
4.Повећање доступности
1.Удео жена корисница социјалних помоћи у
права и механизама
укупном броју корисника социјалне помоћи
социјалне заштите за жене 2.Број услуга намењених женама са искуством
у локалној заједници
насиља у породици или у партнерском односу
3.Удео средстава намењених женома са искуством
насиља у породици или у партнерском односу у
односу на укупан износ средстава за социјалне
услуге у заједници.
1.Проценат грађана који добијају новчане накнаде и
помоћ у натури у складу са Одлуком о социјалној
заштити у односу на укупан број грађана
2.Број корисника једнократне новчане помоћи у
односу на укупан број грађана
1.Унапређење заштите
3.Број грађана –корисника других мера материјалне
сиромашних
подршке (нпр.набавка огрева и сл.) у односу на
укупан број грађана
4.Број грађана-корисника
субвенција(нпр.комуналних услуга, услуга превоза и
др.)у односу на укупан број грађана
1.Социјално деловање 1. Број акција на прикупљању различитих врста
олакшавање људске патње помоћи
пружањем неопходне
2. Број дистрибуираних пакета за социјално
ургентне помоћи лицима у угрожено становништво
невољи, развијањем
3.Број корисника народне кухиње (или број
солидарности међу
подељених обрака у народној кухињи)
људима, организовањем
4. Број волонтера Црвеног крста
различитих облика помоћи
1.Обезбеђивање
1.Број деце која примају финансијску подршку у
финансијске подршке за
односу на укупан број деце у граду/општини
децу и породицу
2.Унапређење
1. Број мера материјалне подршке намењен мерама
популационе плитике
локалне популационе политике (нпр.подршка
материнству, подршка породиљама, накнада за
новорођену децу)
3.Унапређење услуга
1. Број услуга
социјалне заштите за децу 2.Број корисника услуга
и породицу
1. Подршка породицама да 1. Број деце корисника давања у укупном броју
остваре жељени број деце рођене деце
2. Просечан износ давања за мере подршке рађању
по рођеном детету
1.Обезбеђивање услуга
1.Број услуга
социјалне заштите за
2.Број корисника услуга
старије и одрасле са
инвалидитетом

Деспотовац 28.12.2018. године

29,10%

32,01%

35,21%

38,70%

2,50%

2,75%

3,025%

3,33%

1%

1,1%

1,21%

1,33%

2%

2,2%

2,42%

2,7%

0,20%

0,22%

0,24%

0,27%

8

9

10

11

450

470

490

500

40

45

45

50

450

455

460

465

4

4

5

6

8
1238

8
1322

9
1337

10
1350

125

130

130

130

15.000

15.000

15.500

15.500

1
23

2
25

2
28

2
30

18.000.000

6.100.000

24.100.000

1.500.000

1.500.000

10.000.000

10.000.000

2.000.000

2.000.000

6.000.000

6.000.000
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12.Здравствена
заштита

1801

001

Функционисање
установа
примарне
здравствене
заштите

Мртвозорство

0002
0003

Спровођење
активности из
области
друштвене бриге
за јавно здравље
П-1Реконструкција и
доградља зграде
Дома здравља
13 - Развој
културе и
информисања

П-1

1201

1.Унапређење здравља
становништва

1.Унапређење
доступности, квалитета и
ефикасности примарне
здравствене заштите

1.Стварање услова за
очување и унапређење
здравља становништва

1.Унапређење
доступности, квалитета и
ефикасности примарне
здравствене заштите
1.Подстицање развоја
културе

2.Остваривање јавног
интереса из области
информисања

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 14

Деспотовац 28.12.2018. године
1.Очекивано трајање живота
становника града
/општине
2.Покривеност становништва примарном
здраственом заштитом
3. Стандардизоване стопе смртности водећих
хроничних незаразних болести
кардио и цереброваскуларне болести
(инфаркт и инсулт мождани);
дијабет;
малигна обољења;
остало (прецизирати по опредељењу ЈЛС)
стопа смртности одојчади
1.Број обраћања саветнику за заштиту права
пацијената
2. Број здравствених радника/сарадника подржаних
едукативним програмима
3. Проценат реализације планова инвестирања у
објекте и опрему установа примарне здравствене
заштите
3. Број становника обухваћених промотивно
превентивним активностима у односу на укупан број
становника
4.Број здраствених радника/лекара финансираних из
буџета града/општине
1.Проценат реализованих у односу на планираних
посебних програма и пројеката из области јавног
здравља
2. Број посебних програма и пројеката из области
јавног здравља
3. Број становника обухваћених посебним
програмима и пројектима из области јавног здравља
(може и по категоријама становништва)
1.Покривеност становништва примарном
здраственом заштитом
1. Број реализованих програма на 1000 становника
који доприносе остваривању општег интереса у
култури
2. Број посетилаца програма који доприносе
остваривању општег интереса у култури који су
одржани на 1000 становника
3.Укупан број чланова удружења грађана из области
културе
1.Број сати произведених и емитованих ТВ и радио
садржаја који доприносе остварењу општег интереса
2.Број примерака локалних штампаних медија који
доприносе остваривању општег интереса у области
јавног информисања

60

65

70

75

100%

100%

100%

100%

40%

40%

40%

40%

20%
40%
10%
0%
0

20%
40%
10%
0%
0

20%
40%
10%
0%
0

20%
40%
10%
0%
0

135

135

135

135

0%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

25%

25%

25%

25%

100%

100%

100%

100%

1

1

1

1

22.000

22.000

22.000

22.000

100%

100%

100%

100%

20

100,5

120,6

150,7

5.028

10.030

10.032

11.034

501

551

602

602

165

166

217

317

2

5

10

10

35.000.000

162.600.000

197.600.000

14.000.000

14.000.000

500.000
18.000.000

500.000
18.000.000

2.500.000

162.600.000

165.100.000

69.267.963

12.450.000

81.717.963
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Функционисање
локалних
установа културе

Јачање културне
продукције и
уметничког
стваралаштва

0001

1.Обезбеђење редовног
функционисања установа
културе
1.Повећање учешћа
грађана у културној
продукцији и уметничком
стваралаштву

0002
2.Унапређење
разноврсности културне
понуде
1.Унапређање очувања
културног наслеђа

Унапређење
система очувања
и представљања
културноисторијског
наслеђа

Остваривање и
унапређивање
јавног интереса у
области јавног
информисања
П-1
Реконструкција
мултифункционал
не сале дома
културе
П-2 Пројекат
„Ресавска школа
историје српске
културе“
П-3
Манифестација
„Дани духовног
преображења“
П-4
Манифестација

68

2.
0003

0004

Унапређење
презентације
културног наслеђа

1.Повећана понуда
квалитетних медијских
садржаја из области
друштвеног живота
локалне заједнице
1.Подстицање развоја
културе

П-1
1.Унапређење
презентације културног
наслеђа
П-2

Деспотовац 28.12.2018. године
1.Број запослених у установама културе у односу на
укупан број запослених у ЈЛС

10%

10%

10%

10%

36.387.963

1. Број грађана који су учествовали у програмима
културне продукције уметничког стваралаштва
2. Број грађана из осетљивих група који су
учествовали у програмима културне продукције
уметничког стваралаштва
1. Број програма и пројеката удружења грађана
подржаних од стране града/општине
2. Број програма и пројеката подржаних од стране
града/општине намењених осетљивим друштвеним
групама
1. Број пројеката за очување и заштиту културног
наслеђа у надлежности ЈЛС са комплетном
пројектно-техничком документацијом за
рехабилитацију
2. Проценат споменика културе код којих су на
годишњем нивоу извршена улагања у односу на
укупан број споменика културе у надлежности ЈЛС
1. Број реализованих програма који промовишу
локално културно наслеђе у односу на број
планираних програма
2. Број посетилаца реализованих
програма/манифестација по становнику
3. Број публикација о културном наслеђу по
становнику
1.Број програмских садржаја подржаних на
конкурсима јавног информисања
2.Број различитих тематских типова програма за
боље информисање

30

37

45

48

2.000.000

2.000.000

100

100

100

100

12

18

20

20

3

6

12

12

1.600.000

1.600.000

10%

20%

20%

20%

19

21

27

32

10.000

15.000

20.000

30.000

1000

2000

5000

5000

2

6

7

10

1.500.000

1.500.000

2

6

7

10

12000 по
установи
501

12000 по
установи
551

12000 по
установи
602

12000по
установи
602

19

21

27

32

1000

2000

5000

5000

20

20

1. Број грађана у односу на укупан број установа
културе
2.Укупан број чланова удружења грађана из области
културе
1.Број реализованих програма који промовишу
локално културно наслеђе у односу на број
планираних програма
2. Број публикација о културном наслеђу по
становнику
1. Број програма и пројеката удружења грађана
подржаних од стране града/општине

12

18

П-3

1.Унапређење
разноврсности културне
понуде

П-4

1.Унапређење
разноврсности културне

1.Укупан број чланова удружења грађана из области
културе

500

550

600

600

400.000

36.787.963

20.700.000

10.000.000

30.700.000

170.000

250.000

420.000

5.100.000

1.800.000

6.900.000

410.000

410.000
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„Мајске
позоришне
свечаности“
П-5 „Дочек Нове
године“
П-6 „Ликовна
колонија“
14 - Развој
спорта и
омладине

Подршка
локалним
спортским
организацијама,
удружењима и
савезима

понуде

П-5

П-6

1301

0001

1.Унапређење
разноврсности културне
понуде
1. 1.Повећање учешћа
грађана у културној
продукцији и уметничком
стваралаштву

1. Број посетилаца реализованих
програма/манифестација

1.Обезбеђење услова за
бављење спортом свих
грађана и грађанки
града/општине

2.Активно партнерство
субјеката омладинске
политике у
развојуомладинске
политике и спровођењу
омладинских активности,
као и у развоју и
спровођењу локалних
политика које се тичу
младих
1. Унапређење подршке
локалним спортским
организацијама преко
којих се остварује јавни
интерес у области спорта
2.Унапређење
рекреативног спорта

1.Унапређење
предшколског и школског
спорта
Подршка
предшколском и
школском спорту

Деспотовац 28.12.2018. године

0002

2. Повећање учешћа
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10.000

15.000

1.Број грађана који су учествовали у програмима
културне продукције уметничког стваралаштва

30

37

1. Број спортских организација преко којих се
остварује јавни интерес у области спорта
2.Број чланова спортских организација и удружења
3. Број жена чланова спортских организација и
удружења
4.Број спроведених акција, програма и пројеката
који подржавају активно и рекреативно бављење
спортом
1.% укљученх младих у омладинске програме /
пројекте у односу на укупан број младих у локалној
заједници
2.Број институција и организација са којима је
остварено партнерство путем споразума о сарадњи
3.Регистрован број волонтера

1

1

2

2

800
50

800
50

800
70

800
100

8

8

9

10

70%

80%

90%

100%

7

10

15

20

70

80

90

100

0

1

1

2

29

30

31

32

0
2

0
3

1
4

1
4

0

1

1

1

3
30

4
32

4
35

4
35

4

5

5

5

10

11

11

12

15%

15%

16%

17%

20%

20%

21%

22%

2%

2%

3%

3%

1.Број посебних програма спортских организација
финансираних од стране града/општине
2. Број годишњих програма спортских организација
финансираних од стране града/општине
3.Број стипендираних категорисаних спортиста
1.Број програма којима се реализују активности из
рекреативног спорта
2.Број програма за вежбање старих особа и особа са
инвалидитетом
3.Број програма омасовљења женског спорта
1. Број објеката који је доступан за коришћење
предшколском, школском спорту
2. Просечан број сати у години када су постојећи
објекти доступни предшколском, школском спорту
3. Број програма којима се реализују активности
школског спорта
4. Проценат деце која су укључена у школска
такмичења у односу на укупан број деце
5. Број деце укључен у спортске активности у
односу на укупан број школске деце
1. Број девојчица укључен у спортске активности у

20.000

30.000

750.000

750.000

45

48

650.000

650.000

27.539.561

27.539.561

9.300.000

9.300.000

300.000

300.000
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девојчица у спортским
активностима
Одржавање
спортске
инфраструктуре

Функционисање
локалних
спортских
установа
Спровођење
омладинске
политике
15 –Опште
услуге локалне
самоуправе

Функционисање
локалне
самоуправе и
градских општина
Функционисање
месних заједница

Сервисирање
јавног дуга

0003

0004

0005
0602

0001

0002

0003

0004

Текућа буџетска

0009

односу на укупан број школске деце
2. Проценат девојчица које су укључене у школска
такмичења у односу на укупан број девојчица
1.Број чланова спортских организација и удружења
2.Број спроведених акција, програма и пројеката
који подржавају активно и рекреативно бављење
спортом

1.Обезбеђивање услова за 1.Број програма које реализују установе из области
рад установа из области
спорта
спорта
2.Број спортских организација које користе услуге
установе из области спорта
3.Број одржаних спортских приредби у установама
из области спорта
4.Степен искоришћености капацитета установа
1.Подршка активном
1.Број младих корисника услуга мера омладинске
укључивању младих у
политике
различите друштвене
2.Број младих жена корисника услуга
активности
1.Одрживо управно и
1.Суфицит или дефицит локалног буџета
финансијско
2.Однос броја запослених у граду/општини и
функционисање општине у законом утврђеног максимумалног броја запослених
складу са надлежностима и 3.Број донетих аката органа и служби општине
пословима локалне
4. Број остварених услуга градске/општинске
самоуправе
управе (укупан број предмета који су у току, број
решења, дозвола, потврда и других докумената
издатих физичким и правним лицима)
1. Функционисање управе 1.Број решених предмета по запосленом
2.Проценат решениих предмета у календарској
години (у законском року, ван законског рока)
3.Проценат попуњености радних места која
подразумевају вођење управног поступка
1.Обезбеђено
1. Број иницијатива /предлога месних заједница
задовољавање потреба и
према граду/општини у вези са питањима од
интереса локалног
интереса за локално становништво
становништва деловањем
месних заједница
1.Одржавање финансијске 1.Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим
стабилности
приходима ≤ 15%
града/општине и
2.Удео дугорочних дугова за финансирање
финансирање капиталних
капиталних инвестиционих расхода у укупном
инвестиционих расхода
јавном дугу града /општине
1.Заштита имовинских
права и интереса општине

Општинско
правобранилаштв
о
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1.Обезбеђење услова за
бављење спортом свих
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1.Број решених предмета у односу на укупан број
предмета на годишњем нивву
2. Број правних мишљења која су дата органима
града/општине , стручним службама и другим
правним лицима чија имовинска и друга права
заступа

10%

10%

11%

11%

800
8

800
8

800
9

800
10

2.600.000

2.600.000

5

5

6

6

15.189.561

15.189.561

29

30

31

32

5

5

6

6

90%
2000

90%
2500

90%
3000

90%
3500

150.000

150.000

500

700

1000

1300

суфицит
1

суфицит
1

суфицит
1

суфицит
1

186.399.451

186.399.451

5.500

6.000

6.200

6.500

6.100

6.500

6.500

6.700

70
100

75
100

80
100

100
100

114.324.150

114.324.150

90

100

100

100

150

200

200

200

20.451.922

20.451.922

4,13

2,76

2

1,7

18.100.000

18.100.000

76,4

90

100

100

2.322.379

2.322.379

391

400

400

400

27.000.000

27.000.000
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резерва
Стална буџетска
резерва

0010

Управњање у
ванредним
ситуацијама

0014

16 –Политички
систем локалне
самоуправе

2101

Функционисање
скупштине

0001

1.Изградња ефикасног
превентивног система
заштите и спасавања и на
избегавању последица
елементарних и других
непогода
1.Ефикасно и ефективно
функционисање органа
политичког система
локалне самоуправе
1. Функционисање
локалне скупштине

Функционисање
извршних органа

0002

1. Функционисање
извршних органа

Подршка раду
извршних органа
власти и
скупштине

0003

Пројекат бр.1
„Дан општине“

17-Енергетска
ефикасност и
обновљиви
извори енергије

Деспотовац 28.12.2018. године

П-1

1. Функционисање
извршних органа власти
скупштине
1.Обележавање дана
Општине и додела награда
и признања грађанима који
су својим активностима
допринели афирмацији
Општине
1.Смањење потрошње
енергије

0501
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1.Број индентификованих објеката критичне
инфраструктуре (нпр. трафо станице)

3.000.000

3.000.000

6

5

5

5

1.201.000

1.201.000

1. .Број седница скупштине
2. .Број усвојених аката
3. .Број седница извршних органа

7
110
16

7
110
16

7
110
16

7
110
16

32.637.315

32.637.315

1.Број усвојених аката
2.Број седница скупштине
3.Број седница сталних радних тела
1 Број усвојених аката
2.Број седница извршних органа
3.Број донетих аката
1.Број припремљентх седница

110
7
22
140
16
140
45

110
7
20
130
16
130
23

110
7
20
130
16
130
23

110
7
20
130
16
130
23

17.711.493

17.711.493

9.813.977

9.813.977

4.361.845

4.361.845

1. Број додељених награда и признања
2. % средстава издвојених за награде и признања у
односу на укупна средства буџета

6
0,08

7
0,07

7
0,06

7
0,05

750.000

750.000

1.500.000

1.500.000

1. Укупна потрошња примарне енергије у јавним
зградама (ten1)
2. Укупна потрошња примарне енергије у јавним
зградама по становнику (ten)
3. Укупна потрошња примарне енергије у јавним
зградама по м2 површине јавних зграда

71

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 14
2.Смањење расхода за
енергију

3.Повећање удела
обновљивих извора
енергије у укупној
потрошњи
1.Успостављање система
енергетског менаџмента
Енергетски
менаџмент

УКУПНО:

0001

Деспотовац 28.12.2018. године
1. Укупни расходи за набавку енергије (РСД)
2. Укупни расходи за набавку енергије у јавним
зградама (РСД)
3. Процентуално учешће расхода за набавку
енергије у укупним расходима
1. Удео обновљивих извора енергије у укупној
потрошњи

1. Постојање енергетског менаџера
2. Израђен попис јанвих зграда са карактеристикама
3. Израђен енергетски биланс
2. Фунционисање система 1. Број израђених годишњих енергетских биланса
енергетског менаџмента
2.Постојање локалне одлуке о енергетској
ефикасности
3.Израда пројеката инвестиционе реконструкције
зграда у циљу енергетске ефикасности

1.500.000

0

2

3

1.500.000

4
829.163.833

619.168.737

1.448.332.570

На основу члана 16.(с7) Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Службени гласник PC", број 99/2016), шеф Одељења за
привреду, јавне делатности, финансије и буџетске фондове, Општинске управе, Општине Деспотовац, 17.08.2018. године донео је ПЛАН
ПОСТУПНОГ УВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА У ПОСТУПАК ПРИПРЕМЕ И ДОНОШЕЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ
ДЕСПОТОВАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ
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На основу члана 16.(с7) Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему
(„Службени гласник PC", број 99/2016), Одељење за привреду, јавне делатности, финансије
и буџетске фондове, Општинске управе, Општине Деспотовац, доноси
ПЛАН ПОСТУПНОГ УВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА У
ПОСТУПАК ПРИПРЕМЕ И ДОНОШЕЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
ЗА 2019. ГОДИНУ
Родно одговорно буџетирање, односно увођење принципа родне равноправности у
буџетски процес, подразумева родну анализу буџета и реструктурирање прихода и расхода
са циљем унапређења родне равноправности. Општина Деспотовац посвећена је
континуираном подизању квалитета управљања јавним финансијама које ефективно
одговарају за потребе локалне заједнице. Родно одговорно буџетирање доприноси
побољшању ефективности и транспарентности буџета и омогућава бољи увид у користи
које жене и мушкарци имају од буџетских средстава.
Планом поступног увођења родно одговорног буџетирања за кориснике буџетских
средстава општине Деспотовац за 2019. годину (у даљем тексту: План), поступно се уводи
родно одговорно буџетирање код корисника буџетских средстава општине Деспотова,
Општиноке управе, као директног корисника и Спортске организације, као индиректног
корисника, путем дефинисања родне компоненте, односно родних циљева и индикатора у
оквиру два програма.
1. Увођење родно одговорног буџетирања у поступку припреме и доношења буџета за
2019. годину, утврђује се према Плану приказаном следећом табелом:
НАЗИВ ПРОГРАМА (број и назив
Редни
програма у складу са униформном
НАЗИВ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
број
програмском структуром буџета ЈЛС
утврђеном у 2017. години)
Општинска управа општине
1.
Програм 11 - Социјална и дечја заштита
Деспотовац- директни корисник
Спортска организација2.
индиректни корисник ииндиректни
Програм 14 - Развој спорта и омладине
Овај план утврђује се као минималан у смислу обухвата буџетских корисника и
програма код којех се уводи родна компонента и то тако што ће бити дефинисан најмање
један родни циљ у оквиру сваког од Планом опредељених програма било на нивоу
програма или програмске активности, уз настојање да се уродњавање примени на оба
нивоа. Такође, уз сваки дефинисани родни циљ, обавезно је дефинисање најмање једног
родног индикатора - показатеља за праћење постизања односног циља програма или
програмске активности.
Бројеви и називи програма из овог плана, могу се мењати само у смислу
усклађивања са одговарајућим бројевима и називима програма сходно списку униформних
програма и програмских активности јединица локалне самоуправе утврђених за 2019.
годину.
У постављању уродњених циљева и показатеља, буџетски корисници користе
релевантне локалне стратешке и планске документе, и руководе се приступом родне
равноправности садржаним у националним секторским или хоризонталним документима,
као што је Национална стратегија за родну равноправност за период од 2016. до 2020.
године са Акционим планом за период 2016-2020.
2. Послови координације активности и подршке увођењу родно одговорног буџетирања
спроводе се у оквиру рада радне групе за програмско буџетирање општине.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 14
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3. Сви буџетски корисници подстичу се да у поступку израде програмског буџета кроз
програме, програмске активности и пројекте у оквиру својих надлежности, припремају
индикаторе (показатеље) који се односе на лица тако да они буду разврстани по полу.
4. Овај план објављује се на интернет страници општине и доставља свим буџетским
корисницима општине.
ОПШТИНСКА УПРАВА ДЕСПОТОВАЦ,
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ЈАВНЕ ДЕЛАТНОСТИ,
ФИНАНСИЈЕ И БУЏЕТСКЕ ФОНДОВЕ
БРОЈ: 400-622/2018-07 ОД 17.08.2018. ГОДИНЕ
ШЕФ ОДЕЉЕЊА
Богојевић Миломир, дипл.ецц. с.р.
На основу члана 77. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број: 21/2016 и 113/2017), члана
32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014 др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 13 Статута општине Деспотовац
(''Службени гласник општине Деспотовац'', број 4/2008 и 7/2015), Скупштина
општине Деспотовац на седници одржаној дана 28.12.2018. године донела је
ОДЛУКУ
о начину спровођења јавне расправе
Члан 1.
Овом oдлуком уређује се начин спровођења јавне расправе и начин обавештавања
јавности о спровођењу јавне расправе.
Члан 2.
Јавном расправом у смислу ове oдлуке подразумева се организовани облик
претходног разматрања нацрта акта из надлежности Скупштине општине пре него што буде
предмет одлучивања од стране Скупштине општине.
Јавна расправа се организује укључивањем представника заинтересованих правних и
физичких лица и стручне јавности, у циљу прикупљања предлога, сугестија и коментара о
нацрту акта из надлежности Скупштине општине и спроводи се:
- организовањем округлих столова, трибина, презентација, јавних расправа и др. и
- достављањем предлога, сугестија и коментара у писаном и електронском облику.
Члан 3.
Јавна расправа се обавезно спроводи:
1) у току поступка доношења одлуке о утврђивању стопе изворних прихода општине,
као и начина и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада;
2) у току поступка доношења одлуке о буџету општине/инвестициони део;
3) у току поступка доношења просторног плана општине и урбанистичких планова;
4) у току поступка усвајања програма развоја општине и
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5) у другим случајевима прописаним законом, другим прописом или општим актима
Скупштина општине.
О актима из става 1. овог члана мора се спровести најмање једна јавна расправа.
Јавна расправа се може истовремено спроводити за више аката.
Члан 4.
Одлуку о спровођењу јавне расправе у случајевима предвиђеним овом одлуком,
доноси општинско веће, на предлог општинске управе, као и на сопствену иницијативу.
Члан 5.
Општинска управа уз предлог који доставља општинском већу за спровођење јавне
расправе о актима из члана 3. ове Одлуке, обавезно доставља:
- нацрт акта, а само изузетно предлог акта, који се упућује на јавну расправу
- предлог учесника јавне расправе, са назначењем учесника којима се акт који је
предмет јавне расправе доставља
- назначење лица, које ће у име органа општине образлагати у поступку јавне расправе
нацрт акта,
- односно предлог акта, ако се јавна расправа спроводи у смислу члана 2. став 1. ове
одлуке,
- назначење времена у коме се јавна расправа мора одржати.
Члан 6.
На основу предлога општинске управе из члана 5. ове Одлуке, општинско веће
доноси акт о спровођењу јавне расправе, у року од пет дана од дана пријема предлога за
спровођење јавне расправе.
Члан 7.
-

Акт општинског већа о спровођењу јавне расправе садржи:
датум, време и место одржавања јавне расправе
назначење акта о коме се спроводи јавна расправа
назначење учесника који су позвани да учествују у јавној расправи
назначење лица које ће у име органа општине образлагати у поступку јавне расправе
нацрт акта
односно предлог акта, ако се јавна расправа спроводи у смислу члана 2. став 1. ове
одлуке,
назначење да је акт који је предмет јавне расправе стављен на увид у просторијама
општинске управе.
Члан 8.

О спровођењу јавне расправе грађани се обавештавају објављивањем обавештења на
званичној интернет страни општине и истицањем обавештења на огласној табли општинске
управе, месних канцеларија у насељеним местима општине, односно на огласним таблама
месних заједница, домова културе и сл. у насељеним местима где не постоје месне
канцеларије.
Обавештење у смислу става 1. овог члана садржи елементе које садржи акт
општинског већа из члана 7. ове одлуке.
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Члан 9.
Нацрт акта из члана 3. ове одлуке о коме се спроводи јавна расправа, доставља се
лицима које је назначио подносилац предлога, а акт се ставља на увид и у просторијама
општинске управе.
Члан 10.
Јавна расправа траје најдуже петнаест дана.
Члан 11.

-

-

О спроведеној јавној расправи саставља се извештај.
Извештај о спроведеној јавној расправи садржи:
датум и место одржавања јавне расправе
назив акта о коме се спроводи јавна расправа
назначење учесника јавне расправе
назначење учесника органа општине који у јавној расправи образлажу нацрт акта
односно предлог акта, ако се јавна расправа спроводи у смислу члана 2. став 1. ове
одлуке
предлоге и сугестије који су прихваћени односно који нису прихваћени, са
образложењем
назначење који се представници органа општине, јавних служби, јавних предузећа и
др. нису одазвали позиву да учествују у јавној расправи.
Члан 12.

Извештај о спроведеној јавној расправи, доставља се општинској управи, ради
изјашњавања по предлозима, сугестијама и коментарима датим у јавној расправи.
Увид у извештај о спроведеној јавној расправи обезбеђује се у просторијама органа
општине, у којима је акт који је био предмет јавне расправе, стављен на јавни увид.
Извештај о спроведеној јавној расправи објављује се на званичној интернет страни
општине, најкасније у року од 5 дана од дана окончања јавне расправе.
Члан 13.
Јавна расправа, у смислу ове одлуке, организује се по правилу у седишту општине, а
само изузетно, на предлог органа општине, јавна расправа се може организовати и ван
седишта општине.
Члан 14.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Деспотовац“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 9-101/2018-01 од 28.12.2018. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Златко Марјановић с.р.
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На основу члана 77. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број: 21/2016 и 113/2017), члана
32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014 др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 13 Статута општине Деспотовац
(''Службени гласник општине Деспотовац'', број 4/2008 и 7/2015), Скупштина
општине Деспотовац на седници одржаној дана 28.12.2018. 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 и микро правна лица по Закону о
рачуноводству.
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. Држање средстава за игру (забавне игре, билијар, томбола и сл.),
2. Истицање фирме на пословном простору,
3. Држање моторних, друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила
и машина.
Члан 7.
Таксе из члана 6. тачка 1. и 2. утврђују се у годишњем износу, а плаћају сразмерно
времену обављања делатности и њихово утврђивање, наплату и вођење евиденције врши
Одељење локалне пореске администрације
Такса из члана 6. тачка 3. утврђује се у годишњем износу, а плаћа се приликом
регистрације возила у МУП Србије - Полицијска управа Јагодина, ПС Деспотовац.
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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 2.,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 43-137/2014-01 од 29.12.2014. године, објављена у "Службеном гласнику
општине Деспотовац", број 12/2014 од 30.12. 2014. године.
Члан 13.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном гласнику општине
Деспотовац'' а примењиваће се од 01.01.2019.године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 434-8/2018-01 од 20.12.2018. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Златко Марјановић с.р.
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ТАРИФНИ БРОЈ 1
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.
ТАРИФНИ БРОЈ 2
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
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8. Делатност електропривреде ..............................................................550.000,00 динара
9. Казина, коцкарнице, кладионице, бинго сале и пружање коц. 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.
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 3
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 1.730,00 динара,
- за камионе од 2 т до 5 т носивости 2.300,00 динара,
- за камионе од 5 т до 12 т носивости 4.020,00 динара,
- за камионе преко 12 т носивости 5.740,00 динара;
2) за теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле) 570,00 динара;
3) за путничка возила: - до 1.150 цм3 570,00 динара,
- преко 1.150 цм3 до 1.300 цм3 1.140,00 динара,
- преко 1.300 цм3 до 1.600 цм3 1.720,00 динара,
- преко 1.600 цм3 до 2.000 цм3 2.300,00 динара,
- преко 2.000 цм3 до 3.000 цм3 3.470,00 динара,
- преко 3.000 цм3 5.740,00 динара;
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4) за мотоцикле:
- до 125 цм3 460,00 динара,
- преко 125 цм3 до 250 цм3 680,00 динара,
- преко 250 цм3 до 500 цм3 1.140,00 динара,
- преко 500 цм3 до 1.200 цм3 1.390,00 динара,
- преко 1.200 цм3 1.720,00 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 460,00 динара,
- од 1 т до 5 т носивости 800,00 динара,
- од 5 т до 10 т носивости 1.090,00 динара,
- од 10 т до 12 т носивости 1.500,00 динара,
- носивости преко 12 т 2.300,00 динара;
7) за вучна возила (тегљаче):
- чија је снага мотора до 66 киловата 1.720,00 динара,
- чија је снага мотора од 66 - 96 киловата 2.300,00 динара,
- чија је снага мотора од 96 - 132 киловата 2.900,00 динара,
- чија је снага мотора од 132 - 177 киловата 3.470,00 динара,
- чија је снага мотора преко 177 киловата 4.610,00 динара;
8) за радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита за путујуће
забаве, радње и атестирана специјализована возила за превоз пчела 1.140,00 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.
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На основу члана 77. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број: 21/2016 и 113/2017), члана 32. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016др.закон и 47/2018) и члана 13 Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине
Деспотовац'', број 4/2008 и 7/2015), Скупштина општине Деспотовац на седници одржаној
дана 28.12.2018. године донела је

ОДЛУКУ
О ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА
Члан 1.
Овом Одлуком уређују се локалне административне таксе за списе и радње у
управним стварима и изворним пословима које обавља Општинска управа општине
Деспотовац, (у даљем тексту: такса).
Члан 2.
Локалну административну таксу плаћа физичко и правно лице-обвезник таксе, по
чијем захтеву се покреће поступак за вршење радње у управним стварима, као и за друге
предмете и радње код Општинске управе општине Деспотовац.
Члан 3.
Поједини изрази употребљени у овој Одлуци имају следећа значења:
- ''захтев'' јесте предлог, пријава, молба и други поднесак, укључујући и поднеске
поднете на обрасцу, односно саопштење које се упућује органу, као и усмено обраћање
органу којим се покреће поступак код органа;
- ''органи'' јесу институције локалне самоуправе који врше изворне и поверене
послове у складу са законом, као и јавна предузећа и установе којима је поверено
вршење јавних овлашћења;
- ''таксена тарифа'' јесте износ локалне административне таксе, која је саставни
део ове одлуке;
- ''обвезник таксе'' јесте подносилац захтева, односно поднеска којим се покреће
управни поступак, односно лице коме се издају списи, односно у чијем интересу се
врше радње прописане тарифом.
Члан 4.
Списи и радње за које се плаћа такса, као и висина таксе утврђује се таксеном
тарифом, која је саставни део ове Одлуке (у даљем тексту: тарифа).
Таксе утврђене овом Одлуком приход су Буџета општине.
Члан 5.
Обвезник таксе (у даљем тексту: обвезник) јесте подносилац захтева, односно
поднеска којим се покреће, односно врши радња прописана тарифом.
Члан 6.
-

Ако овом Одлуком није другчије прописано, таксена обавеза настаје:
за поднеске у тренутку када се предају, а за захтеве дате на записник - када се
записник састави;
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за решења, дозволе, уверења и друге акте – у тренутку подношења захтева за
њихово издавање;
за управне радње – у тренутку подношења захтева за извршење тих радњи.
Члан 7.

Такса се плаћа у прописаном новчаном износу, уплатом на рачун Буџета општине
Деспотовац, број 840-742251843-73, број модела 97 са позивом на број 87 036.
Члан 8.
Тежа је повреда радне обавезе за одговорно лице у органу ако:
- нe наплати односно не спроведе поступак наплате прописане таксе,
- ако у исправи за коју је такса плаћена, не означи да је такса плаћена, износ таксе
која је плаћена и тарифни број по којем је такса плаћена
- ако се у исправи која се издаје без таксе не означи сврха издавања и на основу ког
члана ове одлуке је ослобођено плаћања
- не наплати таксу за захтеве, поднеске или друге списе који нетаксирани или
недовољно таксирани, стигну поштом пре урученог затраженог решења.
За све случајеве из прекршајних радњи из става 1. овог члана одговорност одговорнопг
лица за учињени прекршај неће постојати уколико је оно поступало на основу наређења
другог одговорног лица и ако је предузело све радње које је на основу ове одлуке било дужно
да предузме да би спречило извршење прекршаја.
Члан 9.
Такса се не може наплатити, ако тарифом није прописана, нити се може наплатити у
већем или мањем износу од прописане.
Члан 10.
Ослобађају се плаћања таксе:
- органи и организације Републике; аутономне покрајине и локалне самоуправе,
предузећа и организације чији је оснивач Општина;
- организације обавезног социјалног осигурања;
- установе основане од стране Републике, аутономне покрајине и локалне самоуправе;
- Црвени крст Србије;
- лица која су корисници социјалне помоћи Центра за социјални рад, што доказују
решењем Центра;
- месне заједнице.
Члан 11.
Не плаћа се такса за:
- списе и радње у поступцима који се воде по службеној дужности;
- списе и радње у поступцима за исправљање грешака у решењима, другим исправама
и службеним евиденцијама;
- списе и радње у вези са школовањем ученика и студената;
- списе и радње у поступку за сахрањивање;
- поднеске упућене Комисији за представке и жалбе;
- списе и радње у вези са остваривањем права на субвенцију;
- списе и радње у поступку из социјалног осигурања, друштвене бриге о деци,
социјалне заштите, борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата;
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 14
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- списе и радње у вези са регулисањем војне обавезе;
- списе и радње у поступку заснивања радног односа и остваривање права по том
основу;
- пријава за упис у матичне књиге;
- захтев у поступку за повраћај више или погрешно уплаћене таксе;
- све врсте пријава за утврђивање штете због елементарних непогода и
- списе, поднеске и радње прописане чланом 19 Закона о републичким
административним таксама.
У исправи која се издаје без плаћање таксе мора се означити у ком циљу се издаје.
Исправа из става 2 овог члана може се употребити у друге сврхе само пошто за њу
буде плаћена такса, ако је за те сврхе прописана обавеза плаћање таксе.
Страни држављани имају иста права у погледу плаћања таксе, као и држављани
Републике Србије.
Члан 12.
Обвезник таксе који је платио таксу коју није био дужан да плати или је таксу платио у
већем износу од прописане, или је таксу платио за радњу коју орган није из било којих разлога
извршио, има право на повраћај таксе коју није био дужан да плати.
Поступак о повраћају таксе спроводи надлежно одељење Општинске управе општине
Деспотовац.
Поступак за повраћај таксе покреће се на захтев таксеног обвезника и исти је
ослобођен плаћања таксе.
Члан 13.
За списе и радње у управним стварима и за друге списе и радње органа за таксене
обавезе које су настале а нису плаћене до дана ступања на снагу ове Одлуке, такса се плаћа у
складу са прописима који су били на снази у време настанка таксене обавезе, ако је то
повољније за обвезника.
Члан 14.
Даном ступања на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука о општинским
административним таксама број 434-13/2012-01 од 13.12.2012. године, објављена у
"Службеном гласнику општине Деспотовац", број 19/2012, са свим изменама и допунама.
Члан 15.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику
Општине Деспотовац'', а примењиваће се од 01.01.2019. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 434-6/2018-01 од 28.12.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Златко Марјановић с.р.
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ТАКСЕНА ТАРИФА
ЛОКАЛНИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ
Тарифни број 1
За захтеве, молбе, предлоге, пријаве, уверења, решења, потврде, издавање преписа,
фотокопија и решења и друге поднеске и радње уколико овом тарифом није
предвиђена друга такса
Тарифни број 2
За издавање извода из матичне књиге рођених, матичне књиге
веначних, матичне
књиге умрлих и уверења из књиге држављана
За издавање уверења о слободном брачном стању
За издавање извода из матичне књиге рођених, матичне књиге венчаних, матичне
књиге умрлих на интернационалном обрасцу
За доношење решења о закључењу брака преко пуномоћника
Тарифни број 3
За пријаву за закључења брака
Тарифни број 4
За захтеве за решавање из области грађанских стања и матичне службе о накнадним
уписима, исправкама и променама у матичним књигама и у књигу држављана
Тарифни број 5
За захтев за промену личног имена на записник и за захтев
За захтев за промену личног имена
Тарифни број 6
За издавање уверења из области грађанских стања и матичне Службе
Тарифни број 7
За оверу преписа, потписа и рукописа по табаку А4
За оверу пуномоћја, гаранција и потписа о животу
Тарифни број 8
За жалбу против решења донетог у управном поступку
Тарифни број 9
За решења из области личног рада:
1. За давање сагласности на ред вожње у путничком саобраћају по линији
2. За давање сагласности на такси ценовник (овера и регистрација)
3. За давање сагласности на цене комуналних услуга
4. За оверу и раскид уговора о раду
Тарифни број 10
1. За решења о утврђивању промене намене пољопривредног земљишта
2. За издавање водних услова
3. За издавање водне саглсности
4. За издаваче водне дозволе
Тарифни број 11
За акте, управне и друге радње:
1. Којима се одобрава заузимање и раскопавање јавних површина
2. Којима се утврђује стање и степен изграђености објекта
3. Обележавање регулационе линије
Тарифни број 12
За опомену којом се обвезник позива да плати таксу
Тарифни број 13
За дупликат такси дозволе
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 14

Динара
170,00

170,00
500,00
220,00
500,00
450,00
250,00

промену300,00
личног имена и до
500,00
250,00
250,00
500,00
170,00

500,00
500,00
1.000,00
500,00
350,00
350,00
350,00
350,00

350,00
350,00
350,00
170,00
300,00
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На основу члана 77. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број: 21/2016 и 113/2017), члана 32. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016др.закон и 47/2018) и члана 13 Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине
Деспотовац'', број 4/2008 и 7/2015), Скупштина општине Деспотовац на седници одржаној
дана 28.12.2018. године донела је
ОДЛУКУ
О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА УСЛУГЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се висина накнада за услуге које врши Општинска управа
Општине Деспотовац, (у даљем тексту: накнада).
Члан 2.
Накнаду утврђену овом Одлуком плаћа физичко и правно лице по чијем се захтеву
покреће поступак и врше правне радње у управним стварима или административно техничке
услуге.
Средства остварена од накнаде утврђене овом Одлуком и приход су Буџета општине
Деспотовац.
Накнада се плаћа у прописаном новчаном износу, уплатом на Буџета општине
Деспотовац, рачуна број 840-742351843-94, модел 97 са позивом на број 87 036.
Члан 3.
Обавеза плаћања накнаде настаје:
- за поднеске, у тренутку када се предају;
- за решења, дозволе и друге исправе у тренутку подношења захтева за
њихово издавање;
- за управне радње приликом подношења захтева за извршење тих радњи;
- за административно-техничке услуге, по извршеној услузи.
Члан 4.
Од убраних средстава самодоприноса плаћа се накнада 8% на име трошкова
утврђивања и наплате самодоприноса.
Члан 5.
Ослобађају се плаћања накнаде:
- органи и организације Републике, аутономне покрајине и локалне самоуправе,
предузећа и организације чији је оснивач Општина;
- организације обавезног социјалног осигурања;
- установе основане од стране Републике, аутономне покрајине и локалне
самоуправе,
- Црвени крст Србије;
- лица која су корисници социјалне помоћи Центра за социјални рад, што доказују
решењем Центра и
- месне заједнице.
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Члан 6.
Тежа је повреда радне обавезе за одговорно лице у органу ако:
- нe наплати односно не спроведе поступак наплате прописане таксе,
- ако у исправи за коју је такса плаћена, не означи да је такса плаћена, износ таксе која
је плаћена и тарифни број по којем је такса плаћена
- ако се у исправи која се издаје без таксе не означи сврха издавања и на основу ког
члана ове одлуке је ослобођено плаћања
- не наплати таксу за захтеве, поднеске или друге списе који нетаксирани или
недовољно таксирани, стигну поштом пре урученог затраженог решења.
За све случајеве из прекршајних радњи из става 1. овог члана одговорност одговорног
лица за учињени прекршај неће постојати уколико је оно поступало на основу наређења
другог одговорног лица и ако је предузело све радње које је на основу ове одлуке било дужно
да предузме да би спречило извршење прекршаја.
Члан 7.
Тарифа накнаде које се плаћају за услуге Општинске управе, саставни је део ове
Одлуке.
Члан 8.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о висини накнаде за
услуге Општинске управе број 43-42/2012-01 од 13.12. 2012. године, објављена у
"Службеном гласнику Општине Деспотовац", број 19/2012, са свим изменама и допунама.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику
општине Деспотовац, а примењиваће се од 01.01.2019. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Broj: 434-7/2018-01 од 28.12.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Златко Марјановић с.р.
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ТАРИФА
НАКНАДЕ КОЈЕ СЕ ПЛАЋАЈУ ЗА УСЛУГЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Тарифни број 1
За захтев, молбу, предлог, пријаву, издавање преписа, фотокопије и решења
За оверу потписа и рукописа ван седишта службених просторија

Динара
150,00
500,00

Тарифни број 2
За доношење решења за промену личног имена, осим због развода брака у
року од годину дана од развода, утврђивања очинства и усвојења
За уверења, решења и потврде за које није утврђена посебн такса

500,00
150,00

Тарифни број 3
За изводе из матичне књиге рођених, венчаних и умрлих и уверења о држављанству 150,00
За уверења о слободном брачном стању
600,00
За изводе из матичне књиге рођених, венчаних и умрлих на обрасцу за иностранство 1.200,00
Тарифни број 4
За закључење брака у службеним просторијама - без накнаде ( у Народној
библиотеци, у згради Општинске управе и месним канцеларијама)
За закључење брака ван службених просторија
За доношење решења о закључењу брака преко пуномоћника

13.000,00
500,00

Тарифни број 5
За жалбу против решења донетог у управном поступку

250,00

Тарифни број 6
За решења из области личног рада:
1.За давање сагласности на ред вожње у путничком саобраћају по линији
2.За давање сагласности на цене комуналних услуга
3. За оверу и раскид уговора о раду

600,00
6.000,00
380,00

Тарифни број 7
1. За решења о утврђивању промене намене пољоп. земљишта
2. За издавање водних услова
3. За издавање водне сагласности
4. За издавање водне дозволе

88

1.250,00
1.100,00
600,00
600,00

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 14

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 14

Деспотовац 28.12.2018. године

Тарифни број 8
1. Информација о локацији
2. Локацијски услови за објекте (осим објеката линијске и комуналне
инфраструктуре)
- до 30м2
- од 31 до 200м2
- од 201 до 400м2
- од 401 до 800м2
- од 801 до 2000м2
- од 2001 до 5000м2
- од 5001 до 20 000 м2
- преко 20 000м2

1.000,00

600,00
1.000,00
1.500,00
2.500,00
3.500,00
4.000,00
6.000,00
8.000,00

3. Локацијски услови за изградњу линијске и комуналне инфраструктуре
до 1.000 м (водовод фи 200, канализација до фи 300, електромрежа до
35кВ, ТТ мрежа до 600х4, гасна мрежа до фи 60, топловод до фи 100)

5.000,00

4. Локацијски услови за изградњу линијске и комуналне инфраструктуре
преко 1.000 м и већих капацитета

10.000,00

5. Приговор

500,00

6. Потврда пројекта парцелације и препарцелације
- до 2,0 ха
- од 2,0 до 5,0 ха
- од 5,0 до 10,0 ха
- пеко 10,0 ха

1.500,00
2.000,00
2.500,00
4.000,00

7. Потврда урбанистичког пројекта за комплекс
- до 2,0 ха
- од 2,0 до 5,0 ха
- од 5,0 до 10,0 ха
- преко 10,0 ха

2.000,00
3.000,00
5.000,00
6.000,00

8. Решење
9. За препис акта, односно списа, по полутабаку оригинала
10. Уверење и Потврде
11. Опомена којом се обвезник позива да плати таксу

1.000,00
200,00
500,00
250,00

Тарифни број 9
За административно-техничке услуге:
1. Овера потписа, преписа, пуномоћја и аутентичности рукоп.
2. Фотокопирање на фотокопирном апарату по страни
- на формату А-4
- на формату А-3

350,00
10,00
15,00

Тарифни број 10
За излазак на терен по захтеву странке
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Тарифни број 11
За коришћење службеног возила накнада се наплаћује у износу од 100,00 динара за сваки
пређени километар.
Тарифни број 12
Нанаде за:
- увид у списе за сваки започети сат
- за издавање докумената из ранијих година

100,00
200,00

Тарифни број 13
Цена појединачног броја ''Службеног гласника општине Деспотовац''
Годишња претплату на "Службени гласник општине Деспотовац"

200,00
1.500,00

Тарифни број 14
За преглед такси возила о испуњености услова за обављање делатности ауто такси
превоза плаћа се износ од
6.500,00
За издавање такси дозволе за возача
500,00
За издавање такси дозволе за возило
850,00
За продужење такси дозволе
300,00
Тарифни број 15
За категоризацију објеката у домаћој радиности и сеоских туристичких домаћинстава
који подлежу обавези категоризације:
1. За категоризацију собе
2. За категоризацију апартмана
3. За категоизацију сеоског домаћинства, куће или стана
4. За издавање ознаке објекта за смештај, куће, апартмана, соба
и сеоских туристичких домаћинстава

800,00
1.000,00
1.500,00
300,00

Приликом изласка на терен за категоризацију угоститељских објеката на селу
наплаћује се и накнада за излазак на терен по Тарифном броју 10. Одлуке о висини
накнаде за услуге Општинске управе.
Тарифни број 16
Накнада за пружање књиговодствених и рачуноводствених услуга, услуга
одржавања чистоће и хигијене за друге кориснике и друго утврђује се уговором који
закључују Општинска управа Деспотовац.
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На основу члана 77. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број: 21/2016 и 113/2017), члана 32. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016др.закон и 47/2018) и члана 13 Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине
Деспотовац'', број 4/2008 и 7/2015), Скупштина општине Деспотовац на седници одржаној
дана 28.12.2018. године донела је
ОДЛУКУ
О БЕСПОВРАТНОМ СУФИНАНСИРАЊУ АКТИВНОСТИ
НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ И УНАПРЕЂЕЊУ СВОЈСТАВА
ЗГРАДА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Члан 1.
Овом одлуком се уређује бесповратно суфинансирање активности у оквиру пројекта
на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда у циљу спречавања настанка
штетних последица по живот или здравље људи, животну средину, привреду или имовину
веће вредности на територији општине Деспотовац, поступак доделе средстава обезбеђених
за ове намене у буџету Општине Деспотовац, као и проценат учешћа и услови под којима
Општина Деспотовац учествује у финансирању.
Учешће општине Деспотовац у финансирању активности у оквиру пројекта на
инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда може износити максимално 50 %
предрачуна потребних финансијских средстава, са обрачунатим ПДВ-ом.
Члан 2.
Додела средстава за суфинансирања активности на пројектима инвестиционог
одржавања и унапређења својстава зграда из члана 1. ове одлуке, врши се на основу јавног
позива.
Одлуку о спровођењу јавног позива доноси председник општине Деспотовац у
складу са расположивим средствима у буџету општине Деспотовац.
Одлука из става 2. овог члана садржи услове јавног позива:
- документација која се подноси уз пријаву;
- рок за подношење пријаве;
- право учешћа на јавном позиву;
- време отварања пристиглих пријава;
- начин и роковe плаћања;
- укупну процењену вредност пројекта;
- износ средстава изражен у процентима, који се финансира из средстава буџета
општине, а у складу са чланом 1. став 2. ове одлуке;
- критеријуме за рангирање;
- рок за објављивање ранг листе;
- рок за објављивање коначне Одлуке о пројектима који ће бити суфинасирани.
Уз пријаву из става 3. тачка 1) овог члана, обавезно се подноси следећа
документација:
- препис листа непокретности или други доказ о легалности објекта и о власништву
на објекту;
- доказ да је подносилац обезбедио средства потребна за реализацију пројекта;
- решење о регистрацији стамбене заједнице, уколико се ради о стамбеној заједници;
- Одлука скупштине стамбене заједнице о подношењу пријаве на јавни позив из став
1. овог члана;
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- извод из програма одржавања зграде у коме су наведене активности инвестиционог
одржавања предвиђене за текућу годину (за стамбене заједнице);
- техничкa документацијa потребнa за извођење радова у складу са Законом о
планирању и изградњи;
- друга документација од значаја за спровођење пројекта.
Члан 3.
Активности у оквиру пројекта које се суфинансирају у складу са одредбама члана 1.
ове одлуке нарочито садрже :
- локацију на којој би пројекат био реализован,
- техничку документацију у складу са законом којим се уређује планирање и
изградња и другим прописима.
Члан 4.
За суфинансирање активности у оквиру пројекта на инвестиционом одржавању и
унапређењу својстава зграде могу да конкуришу стамбене заједнице и друга правна лица у
складу са законом којим се уређује одржавање зграда ( у даљем тексту: учесници конкурса).
Учесници конкурса могу да конкуришу за доделу средтава из става 1. овог члана под
следећим условима :
- да су пројектом из члана 3. ове одлуке обухваћене активности, дефинисане
конкурсом, у циљу спречавања настанка штетних последица,
- да је учесник конкурса обезбедио средства потребна за учешће на конкурсу,
- да активности за које се траже средства по овом конкурсу нису финансиране од
стране другог буџетског корисника,
- да је учесник конкурса дао сагласност да ће финансирати евентуалне додатне
трошкове.
Члан 5.
Комисију за одабир пројеката из члана 1. (у даљем тексту: Комисија) образује
председник општине Деспотовац, у следећем саставу:
- два инжињера архитектуре или грађевинaрства;
- један правник;
- један економиста и
- један члан Општинског већа.
Задатак Комисије је да: доноси пословник о раду, организује и спроводи конкурс у
складу са овом одлуком, води рачуна о благовремености поднетих пријава, отвори
благовремене пријаве, оцењује испуњеност услова, врши рангирање пројеката, утврди
предлог ранг-листе и исту објави, одлучује по приговорима на предлог ранг-листе у року
прописаном овом одлуком, утврди коначну ранг-листу.
Члан 6.
Конкурс из члана 2. ове одлуке обавезно садржи : врсту и обим активности из члана
1. ове одлуке, услове које морају испунити учесници конкурса, рок за подношење пријаве,
максимални износ средстава која се додељују, критеријуме по којима се врши избор,
мерила за доделу бодова за сваки критеријум, рок у коме је комисија дужна да утврди
предлог ранг-листе, рок за приговор на предлог ранг-листе, као и друга питања која су од
утицаја на правилно спровођење поступка.
Саставни део конкурса су : позив за подношење пријава и пријавни формулар.
Конкурс се објављује на званичној интернет страници општине Деспотовац и на огласној
табли Општинске управе са роком трајања од најмање 30 дана.
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Члан 7.
Учесници конкурса подносе пријаву за учешће на конкурсу на јединственом обрасцу
– Пријавни формулар који се може преузети на званичној интернет страници општине
Деспотовац wwwdespotovac.rs. и писарници Општинске управе.
Пријавни формулар, пројекат и пратећа документација подноси се у писаној форми и
на ЦД-у – потписан и оверен печатом подносиоца (учесника конкурса).
Рок за подношење пријава на конкурс не може бити краћи од 30 дана од дана
објављивања позива за учешће на конкурс на званичној интернет страници општине
Деспотовац www.despotovac.rs и Огласној табли Општинске управе
Члан 8.
Пријава се подноси у затвореној коверти, директно на писарници Општинске управе
Општине Деспотовац, или препоручено поштом са повратницом на адресу општине, с тим
да се у том случају дан предаје пошти сматра даном подношења.
Благовременом пријавом сматраће се пријаве које се поднесу до рока наведеног у
конкурсу.
Свака пријава која доспе након рока одређеног у конкурсу, без обзира на начин
достављања, сматраће се неблаговременом и неће се разматрати. По окончању поступка
неотворене коверте биће враћене подносиоцу пријаве.
Непотпуном пријавом сматра се пријава која не садржи сву потребну документацију
која је наведена у конкурсу и неће бити рангирана.
Комисија у року од 5 дана од дана истека рока за подношење пријава врши отврање
поднетих пријава.
Пријаве које су поднете након истека рока за подношење пријаве, сматраће се
неблаговременим и исте неће бити предмет разматрања Комисије. Пријаве уз које није
достављена комплетна документација, сматраће се неуредним пријавама и исте неће бити
рангиране.
Најкасније у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава, Комисија је
дужна да сачини ранг листу пројеката и исту достави свим учесницима јавног позива,
надлежној организационој јединици општинске управе општине Деспотовац ради
објављивања на интернет страници општине Деспотовац и Општинском већу општине
Деспотовац.
Подносиоци пријава, у року од три дана од дана објављивања ранг листе на интернет
страници општине Деспотовац имају право увида у документацију коју су доставили остали
учесници јавног позива, као и у поступак рада и начин рангирања пристиглих пријава од
стране Комисије.
Сваки учесник на конкурсу може комисији уложити приговор у року од три дана од
дана објављивања предлога ранг-листе на званичној интернет страници општине
Деспотовац и на огласној табли.
Комисија одлучује по приговорима у року који не може бити дужи од пет дана од
истека рока за подношење приговора.
Комисија, након истека рока за подношење приговора, односно рока за одлучивање
по приговорима, утвђује коначну ранг-листу коју доставља учесницима конкурса,
Општинском већу и исту објављује на званичној интернет страници општине Деспотовац
wwwdespotovac.rs. и Огласној табли Општинске управе.
Члан 9.
Рангирање и избор пројеката који ће бити суфинансирани у складу са одредбама ове
Одлуке врши се применом општих и посебних критеријума.
Општи критеријуми су:
- хитност интервенције – максималан број бодова је 35;
- степен унапређења својства зграде – максималан број бодова је 20;
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- намена објекта (за објекте који уживају неки вид заштите у смислу Закона о
културним добрина максималан број бодова је 15 бодова, за стамбене и стамбено пословни
објекте максималан број бодова је 10, а за остале објекте максималан број бодова је 5);
- да ли су раније коришћена средства буџета општине Деспотовац и ако јесу да ли су
обавезе предвиђене уговором у свему испоштоване (ако средства нису коришћена
максималан број бодова је 10, а ако су средства већ коришћена и уговорене обавезе у свему
испуњене максималан број бодова је 5);
- раније интервенције на згради (за зграде које су радове инвестиционог и текућег
одржавања предузимале пре 1990. године максималан број бодова је 20, за зграде које су
наведене радове предузимале од 1991. па до 2000. године максималан број бодова је 15, за
зграде које су наведене радове предузимале од 2001. па до 2010. године максималан број
бодова је 10 и за зграде које су наведене радове изводиле после 2011. године максималан
број бодова је 5).
Посебни критеријуми се дефинишу у зависности од пројекта.
Максималан број бодова који сe може доделити пројекту је 100.
Подносилац уз пријаву доставља и доказ о испуњености критеријума из става 1. овог
члана.
У случају да два или више пројеката буду вреднова са истим бројем бодова,
предност у додели средстава има пројекат који је добио више бодова по основу хитности, а
за случај да су пројекти добили исти број бодова по основу хитности, предност има
пројекат који је добио више бодова по основу статуса објекта, односно намене зграде .
Средства за суфинансирање пројеката биће додељена пројектима који испуњавају
услове прописане овом одлуком, а до висине укупно одобрених средстава у буџету
општине Деспотовац.
Да би средства била додељена, потребно је да пројекат оствари најмање 50 бодова, с
тим да ће средства бити додељена учесницима конкурса за суфинансирање активности на
пројектима са највећим бројем бодова, до висине укупно одобрених средстава.
Члан 10.
Активности у оквиру пројеката који се суфинансирају у складу са одредбом члана 1.
ове одлуке врши се на зградама као архитектонским целинама, материјалима и опремом
који су идентични изворним, односно сличним материјалима под условом да се њима
унапређују својства зграде, односно побољшавају услови коришћења и који одговарају
прописаним стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета.
Активности из става 1. овог члана на зградама које уживају неки од видова заштите
сходно закону којим се уређује заштита културних добара у погледу материјала и опреме
вршиће се у складу са условима прибављеним од стране надлежне установе.
Учесници конкурса за суфинансирање активности у оквиру пројеката из члана 1. ове
одлуке које се односе на поједине делове зграде, могу добити средства уколико на осталим
деловима зграде не постоје недостаци који представљају опасност по стабилност, односно
безбедност објекта и његове околине и живот и здравље људи.
Члан 11.
Општинско веће општине Деспотовац, на основу коначне ранг-листе доноси Одлуку
о суфинансирању пројеката из члана 1. ове одлуке, која се доставља свим учесницима
конкурса и објављује на огласној табли Општинске управе и на званичној интернет
страници општине Деспотовац.
Одлука обавезно садржи следеће податке за сваки пројекат посебно:
- адресу на којој се зграда налази;
- назив пројекта
- укупну вредност пројекта ;
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- износ средстава који се финансира из буџета ;
- укупан број освојених бодова ;
- и друге податке на основу којих се вршило рангирање.
Члан 12.
На основу Одлуке Општинског већа општине Деспотовац, председник општине
закључује уговор између општине и подносиоца пријаве на конкурс.
Уговором из става 1 овог члана уређују се међусобна права, обавезе и одговорности
уговорних страна.
Уговор о суфинансирању радова на одржавању зграде нарочито садржи:
- предмет уговора;
- рок у ком се пројекат реализује;
- укупну вредност пројекта;
- износ средстава које се финансирају из буџета општине;
- износ средстава која се финансирају из буџета подносиоца пријаве;
- начин обезбеђења средстава подносиоца пријаве;
- начин и рокове плаћања;
- начин прибављања аката у складу са Законом о планирању и изградњи.
Ако се подносилац пријаве не одазове на позив и не закључи уговор у року од 15
дана од дана пријема позива, сматраће се да је одустао од суфинансирања.
Члан 13.
Након одабира пројеката и закључења уговора са стамбеном заједницом, односно
другим правним лицем у циљу његове реализације, спровешће се поступак избора извођача
радова и пружаоца услуга стручног надзора у складу са законом којим се уређују јавне
набавке.
Подносилац пријаве је дужан да јавни позив за избор извођача радова за реализацију
инвестиционих пројеката за које је закључен уговор из члана 12 ове Одлуке, достави
Општинској управи ради објављивања на интернет страници општине Деспотовац, а пре
избора извођача радова и закључења уговора са истим.
Члан 14.
Трошкове израде и доставе техничке документације, трошкове стручног надзора над
извођењем радова, трошкове радова који нису предвиђени техничком документацијом или
нису предвиђени у довољној количини, као и прибављање решења о одобрењу извођења
радова сноси стамбена заједница или власника зграде.
Члан 15.
Одобрена средства уплаћују се на рачун подносиоца пријаве по завршетку радова у
року од 15 дана од достављања коначне ситуације.
Уколико вредност радова по окончаној ситуацији буде мања од уговорене вредности
из члана 12 ове одлуке, Општина Деспотовац задржава право да суфинансира мањи износ
од уговореног.
Дозвољена средства морају се искористити до 30. новембра текуће године.
Члан 16.
Надзор над извршавањем уговорних обавеза врши надлежни орган Општинске
управе Деспотовац.
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Члан 17.
Даном ступања на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука о одржавању
стамбених зграда на територији општине Деспотовац ''Општински службени гласник'', број
7/2007.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику
општине Деспотовац”, а примењиваће се од 01.01.2019. године.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 36-6/2018-01 од 28.12.2018. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Златко Марјановић с.р.
На основу члана 77. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број: 21/2016 и 113/2017), члана 32. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016др.закон и 47/2018) и члана 13 Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине
Деспотовац'', број 4/2008 и 7/2015), Скупштина општине Деспотовац на седници одржаној
дана 28.12.2018. године донела је
ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ
ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ ЗА ТУРИЗАМ И ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ
ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ СПАЈАЊЕМ УСТАНОВА
Члан 1.
У називу Одлуке о оснивању установе за туризам и физичку културу
општине Деспотовац спајањем установа („Службени гласник општине Деспотовац“ број
1/2012) ( у даљем тексту: Одлука) речи „за туризам и физичку културу“ мењају и гласе: „за
спорт“.
Члан 2.
У члану 1 Одлуке речи ''туризам и физичке културе'', мењају се речју ''спорта'',
а речи ''за туризам и физичку културу'', мењају се речју ''за спорт''.
Члан 3.
У члан 2 Одлуке ставов 1 мења се и гласи:
„Установа послује под називом „Спортска организација „Деспотовац“ из
Деспотовца са потпуном одговорношћу.
Став 2. члана 2 Одлуке се брише.
Ставови 3., 4. и 5. члана 2 Одлуке, постају ставови 2., 3. и 4.
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Члан 4.
Члан 3 одлуке мења се и гласи:
„Претежна делатност Установе је 93.11 – Делатност спортских објеката.
У циљу извршавања послова који су од значаја за остваривање права и
интереса установа обавља и следеће делатности:
47.29 – Остала трговина на мало храном у специјализованим продавницама;
47.61 – Трговина на мало књигама у специјализованим продавницама;
47.64 – Трговина на мало спортском опремом у специјализованим продавницама;
49.31 - Градски и приградски копнени превоз путника;
49.39 - Остали превоз путника у копненом саобраћају;
55.10 – Хотели и сличан смештај;
55.20 – Одмаралишта и слични објекти за краћи боравак;
55.30 – Делатност кампова, ауто- кампова и кампова за туристичке приколице;
55.90 – Остали смештај;
56.30 – Услуге припремања и послуживања пића:
93.12 – Делатност спортских клубова;
93.13 - Делатност фитнес клубова;
93.19 – Остале спортске делатности;
93.21 – Делатност забавних и тематских паркова и
93.29 – Остале забавне и рекрeативне делатности.
Члан 5.
Усклађивање Статута и других правних аката Установе извршиће се у року од
шест месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном гласнику
Општине Деспотовац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-146 /2018-01 од 28.12.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Златко Марјановић с.р.
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На основу члана 77. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број: 21/2016 и 113/2017), члана 32. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016др.закон и 47/2018) и члана 13 Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине
Деспотовац'', број 4/2008 и 7/2015), Скупштина општине Деспотовац на седници одржаној
дана 28.12.2018. године донела је
ОДЛУКУ
О УСТАНОВЉЕЊУ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА
ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
I Основне одредбе
Члан 1.
Овом Одлуком установљавају се јавна признања и награде Општине Деспотовац,
уређује се поступак, надлежност и ближи услови за њихову доделу.
II Јавна признања и награде
Члан 2.
Јавна признања и награде Општине Деспотовац су:
- Почасни грађанин Општине Деспотовац
- Плакета Општине Деспотовац
- Повеља Општине Деспотовац
- Награда Општине Деспотовац
- Захвалница Општине Деспотовац
Члан 3.
Јавно признање почасни грађанин Општине Деспотовац додељује се лицима која
немају пребивалиште на подручју општине Деспотовац, која су својим радом и залагањем
дали изузетан допринос развоју општине Деспотовац и афирмисали њене вредности у
земљи и свету.
Добитници овог признања могу бити и страни држављани.
Јавна признања плакета и повеља додељују се правним лицима са седиштем у
општини Деспотовац и појединцима са пребивалиштем у општини Деспотовац за
дугогодишњи допринос развоју општине Деспотовац, њеној афирмацији, за изузетне
резултате у свим сферама рада и стварања као и за хумана дела и дела пожртвовања вредна
поштовања.
Јавно признање захвалница Општине Деспотовац додељује се правним лицима и
појединцима за помоћ у реализацији пројеката од већег значаја за развој општине
Деспотовац.
Члан 4.
Јавна признања Општине Деспотовац: почасни грађанин општине Деспотовац,
плакета општине Деспотовац и повеља Општине Деспотовац додељују председник
Општине и председник Скупштине Општине на свечаној седници скупштине Општине
поводом Дана општине Деспотовац.
Захвалница и награда Општине Деспотовац може се додељивати и о другим
пригодним свечаностима.
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Члан 5.
Јавна признања Општине Деспотовац могу се доделити и постхумно.
Члан 6.
Иницијативу за доделу јавних признања Општине Деспотовац могу поднети правна
лица са седиштем у општини Деспотовац и група од најмање 100 грађана са пребивалиштем
у општини Деспотовац, Општинско веће и група од најмање 15 одборника, председник
општине Деспотовац и председник Скупштине општине Деспотовац.
Иницијативе морају бити образложене.
Члан 7.
Награда Општине Деспотовац додељује се као вид признања и поклон правним
лицима и појединцима за изузетне резултате и успехе у свим сферама рада и стварања који
афирмишу општину Деспотовац.
Члан 8.
Образложену иницијативу за доделу награде Општине Деспотовац могу поднети
правна лица и појединци.
III Поступак за доделу признања и награда
Члан 9.
Комисија за доделу јавних признања и награда Општине Деспотовац (у даљем
тексту Комисија) спроводи поступак прикупљања иницијатива и утврђује предлоге одлука
о додели јавних признања и награда.
Члан 10.
Комисију чине председник, заменик председника и 5 чланова.
Председник Комисије је председник општине Деспотовац, заменик Комисије је
председник Скупштине општине Деспотовац, 3 члана су из реда одборника, 2 из реда
грађана.
Чланове Комисије именује Скупштина општине Деспотовац на период од 4 године.
Комисија ради и одлучује на седницама.
Комисија доноси пословник о свом раду којим се ближе одређује начин рада и
сазивање седница комисије.
Члан 11.
Комисија расписује јавни позив за доставу иницијатива за добијање јавних признања
најмање 90 дана пре обележавања Дана општине.
Члан 12.
Одлуку о додели јавних признања доноси Скупштина општине Деспотовац, а одлуку
о наградама Општинско веће.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 14

99

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 14

Деспотовац 28.12.2018. године

Одлука о додели јавног признања почасни грађанин Општине Деспотовац
Скупштина општине доноси уз претходну сагласност министарства надлежног за послове
локалне самоуправе.
Члан 13.
О јавним признањима и наградама Општине Деспотовац води се евиденција.
Јавно признање правном лицу може се доделити највише једанпут у пет година, а
појединцу само једанпут.
Уколико носилац јавног признања својим кривичним делом или другим поступцима
нарушава углед јавног признања, Скупштина општине Деспотовац може донети одлуку о
повлачењу јавног признања на предлог Комисије или Општинског већа
Члан 14.
Изглед, облик и ликовно решење јавних признања утврђује Општинско веће.
IV Завршне одредбе
Члан 15.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи:
1) Одлука о наградама и признањима општине Деспотовац (''Службени гласник
општине Деспотовац'', број 4/07, 4/10 и 4/11);
2) Одлука о додели награда и признања ученицима основних и средњих школа са
подручја општине Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'', број 2/09 и 3/09);
3) Одлука о додели награда и признања ученицима основних и средњих школа са
подручја општине Деспотовац из области спорта (''Службени гласник општине
Деспотовац'', број 3/09);
4) Одлука о додели признања и награда пољопривредним произвођачима за
постигнуте резултате у пољопривредној производњи (''Службени гласник општине
Деспотовац'', број 12/13 и 3/14).
Комисија за доделу награда и признања Скупштине општине Деспотовац,
образована решењем Скупштине општине број 02-67/2016-01 од 27.05.2016 године
(''Службени гласник општине Деспотовац'', број 7/16) наставља свој рад по овој одлуци до
истека четворогодишњег мандата од дана именовања.
Члан 16.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Деспотовац“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 17-4/2018-01 од 28.12.2018. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Златко Марјановић с.р.
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На основу члана 77. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број: 21/2016 и 113/2017), члана 32. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016др.закон и 47/2018) и члана 13 Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине
Деспотовац'', број 4/2008 и 7/2015), Скупштина општине Деспотовац на седници одржаној
дана 28.12.2018. године усвојила је

КАДРОВСКИ ПЛАН
ОРГАНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
за 2019. годину
Кадровски план Органа општине састоји се од приказа броја запослених према
радним местима и звањима, броја запослених са радним односом на неодређено време који
су потребни, броја приправника, броја запослених чији се пријем у радни однос на
одређено време планира због повећања обима посла и броја волонтера.
1) Постојећи број службеника и намештеника на дан 19 децембар 2018. године
- по радним местима
Број
извршилаца
Начелник општинске управе
1
Шеф одељења за привреду, јавне делатности, финансије и буџетске фондове
1
Шеф одсека за економски развој и јавне делатности
1
Послови за пољопривреду, водопривреду и шумарство
1
Послови канцеларије за локални економски развој
2
Послови за јавне набавке
1
Послови за друштвену бригу о деци, социјалну и инвалидско борачку
2
заштиту
Послови координатора месних заједница
2
Послови енергетске ефикасности и комуналних делатности
2
Шеф одсека за финансије и буџетске фондове
1
Економско-финансијски послови за буџет
1
Економско-финансијски послови за трезор
3
Економско-финансијски послови за директне кориснике буџета
2
Послови рачуноводствене контроле и евиденције за директне кориснике
1
буџета
Ликвидатор
1
Економско финансијски послови за директне буџетске кориснике и
1
буџетске фондове
Послови месних заједница
1
Шеф одељења за имовинско-правне, стамбено комуналне послове,
1
урбанизам и грађевинарство и заштиту животне средине
Имовинско-правни и стамбени комунални послови
1
Имовинско-правни стамбено-комунални послови и послови саветника за
1
заштиту права пацијената
Административно-технички и други послови за имовинско-правне и
1
стамбено комуналне послове
Послови за урбанизам и просторно планирање и спровођење обједињене
1
процедуре
Радна места службеника
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Послови за урбанизам и просторно планирање и озакоњење
Послови за грађевинарство и спровођење обједињене процедуре
Послови за геодезију, обједињену процедуру и озакоњење
Послови регистратора обједињене процедуре и административно техничке
послове
Послови припреме и праћења заштите животне средине
Оперативно-технички послови на заштити животне средине
Грађевински инспектор
Послови комуналног, саобраћајног и инспектора за путеве
Послови комуналног и инспектора заштите животне средине
Комунални инспектор
Просветни инспектор
Комунални редар
Шеф одељења за општу управу и послове органа општине
Шеф одсека и матичар за матично подручје Деспотовац и послови бирачког
списка
Заменик матичара за матично подручје Деспотовац и послови бирачког
списка
Заменик матичара за матично подручје Деспотовац-послови месне
канцеларије
Матичар за матично подручје Ресавица-послови месне канцеларије
Заменик матичара за матично подручје Ресавица-послови месне канцеларије
Матичар за матично подручје Стењевац-послови месне канцеларије
Заменик матичара за матично подручје Стењевац-послови месне
канцеларије
Матичар за матично подручје Плажане-послове месне канцеларије
Заменик матичатра за матично подручје Плажане-послови месне
канцеларије
Матичар за матично подручје Велики Поповић-послове месне канцеларије
Заменик матичатра за матично подручје Велики Поповић-послови месне
канцеларије
Извршилац за послове органа општине
Пословни секретар
Послови референта за документацију органа општине
Шеф одељења локалне пореске администрације
Инспектор теренске контроле и послови извршења
Послови теренске и канцеларијске контроле
Инспектор канцеларијске контроле
Послови канцеларијске контроле
Порески администратор
Порески евидентичар
Програмер и ит администратор и послови пружања информатичке подршке
код послова људских ресурса
Шеф службе и послови радних односа запослених и послови људских
ресурса
Послови пријемне канцеларије
Послови архивара и архивског депоа
Послови ит техничара, планирања одбране, приступа информацијама од
јавног значаја и узбуњивања и послови цивилне и против пожарне заштите
Послови буџетске инспекције и ревизије
102

1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
2
2
1
1
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Економ-домар и послови вођења евиденције и одржавања возила
Дактилограф
Послови чувара – ноћни чувар
Возач – механичар моторних возила
Курир – помоћни радник
Курир-помоћни радник месне заједнице
Послови одржавања хигијене

Број
извршилаца
1
2
3
1
2
4
1

Месне заједнице
запослени (Ресавица, Велики Поповић, Деспотовац и Плажане)

Број
извршилаца
6

Радна места намештеника

Кабинет председника општине

Број
извршилаца
4
1

Правобранилаштво општине Деспотовац

Број
извршилаца
1
1

функционер
технички секретар

функционер
референт
- по звањима
Звања службеника и намештеника
самостални саветник
саветник
млађи саветник
сарадник
млађи сарадник
виши референт
референт
млађи референт
намештеник

Број
извршилаца
17
12
10
8
12
15
1
14

2) Број запослених са радним односом на неодређено време који су потребни у
2019. години за коју се доноси Кадровски план
Број
Звања службеника и намештеника
извршилаца
самостални саветник
17
саветник
12
млађи саветник
10
сарадник
8
млађи сарадник
12
виши референт
15
референт
1
млађи референт
намештеник
14
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3) Број запослених са радним односом на одређено време – Кабинет председника
општине
Кабинет председника општине
Број
извршилаца
функционер
4
технички секретар
1
4) Број запослених са радним односом на неодређено време у Месним заједницама
Месне заједнице
Број
извршилаца
запослени (Ресавица, Велики Поповић, Деспотовац и Плажане)
6
5) Број запослених са радним односом на неодређено време Правобранилаштво
општине Деспотовац
Правобранилаштво општине Деспотовац
Број
извршилаца
функционер
1
референт
1
6) Број запослених чији се пријем планира у радни однос на неодређено време
Број
Висина стручне спреме
извршилаца
висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова)
3
7) Број приправника чији се пријем планира
Приправници
висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова)
виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова)
средња стручна спрема

Број
извршилаца
2
2
2

8) Број волонтера чији се пријем планира
Волонтери
висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова)
виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова)
средња стручна спрема

Број
извршилаца
3
3
3

9) Број запослених чији се пријем у радни однос на одређено време планира због
повећања обима посла
Број
Висина стручне спреме
извршилаца
висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова)
3
виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова)
3
средња стручна спрема
3
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 112-190/2018-01 од 28.12.2018. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Златко Марјановић с.р.
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На основу члана 32 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број
129/07, 83/14-др.закон, 101-16-др.закон и 47/18) и члана 13 Статута општине Деспотовац
(''Службени гласник општине Деспотовац'', број 4/2008 и 7/2015), Скупштина општине
Деспотовац, на седници одржаној 28.12.2018. године, донела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА УНАПРЕЂЕЊА
ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СТАНОВНИШТВА
ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ У 2019. ГОДИНИ
Члан 1.
УСВАЈА СЕ Програм ''Унапређење здравствене заштите становништва општине
Деспотовац'' Дома здравља Деспотовац, број 3045/2 од 19.12.2018. године, коме се из
Буџета општине Деспотовац за 2019. годину додељују средства за финансирање програма
из области здравствене заштите, (у даљем тексту: Програм).
Члан 2.
Средства за реализацију Програма планирана су у Буџету општине Деспотовац за
2019. годину, на разделу 4 – Општинска управа, програм 12 – здравствена заштита,
програмске активности 0003 – спровођење активности из области друштвене бриге за јавно
здравље, функција 740 – услуге јавног здравства, на позицији 122, економске
класификације 424 – специјализоване услуге, извора финансирања 01, у износу од
18.000.000,00 динара.
Члан 3.
Одређује се Дом здравља ''Деспотовац'' из Деспотовца за реализатора Програма.
Члан 4.
Међусобна права и обавезе и почетак реализације Програма регулисаће се уговором
који ће се закључити између реализатора Програма и Општине Деспотовац.
Уговор о међусобним правима и обавезама из става 1 овог члана у име Општине
Деспотовац закључиће Председник општине Деспотовац.
Реализатор Програма је обавезан да доставља месечни извештај о реализацији
Програма Одељењу за привреду, јавне делатности, финансије и буџетске фондове
Општинске управе општине Деспотовац.
Члан 5.
Саставни део ове Одлуке је Програм ''Унапређење здравствене заштите
становништва општине Деспотовац'', број: 3045/2 од 19.12.2018. године.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном гласнику општине
Деспотовац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-150/2018-01 од 28.12.2018. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Златко Марјановић с.р.
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ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
СТАНОВНИШТВА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Износ средстава из сопственог учешћа

0,00

Износ тражених средстава од буџета општине Проценат средстава
сопственог учешћа од укупне вредности пројекта
Проценат средстава траженог од буџета општине од укупне
вредности програма
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПРОГРАМА

18.000.000,00
100%
18.000.000,00

Датум подношења предлога програма: 19.12.2018. године
Трајање програма: 11 месецa
Контакт особа: Ивана Грујић
Функција: дипломирани економиста
Контакт телефон: 062/610-372
Е-mail: despotovacdz@gmail.com
Адреса интернет презентације: www.dzdespotovac.rs
Mатични број: 17210149
ПИБ:100881891
Број рачуна и назив банке: 840-1838761-41, Управа за Трезор
Одговорно лице/особа овлашћена за заступање – телефон: Ивана Грујић 062/610-372

1. Сажетак програма
Садржај овог програма је унапређење здравствене заштите становништву на
територији општине Деспотовац, конкретне активности у циљу унапређења здравствене
заштите организовање рада и активности на територији целе општине Десоптовац, односно
у свим месним заједницама општине Деспотовац вршило би се у складу с динамичним
планом ангажовања медицинског особља и другог неопходног особља, почев од потребног
броја извршиоца, па до могућности ангажовања превозних средстава а ради обиласка свих
месних заједница општине Деспотовац. Дом здравља планира да ангажује поред доктора
медицине и средњег медицинског кадра и друге неопгходне кадрове ради квалитетнијег
извршења унапређења здравствене заштите становништву општине Деспотовац. Оцена је
да наведени програм треба да припадне Дому здравља у Деспотовцу имајући у виду
досадашња искуства у спровођењу овог оваквог пројекта, као и све расположиве ресурсе за
реализацију програма унапређења здравствене заштите становништву општине Деспотвац.

2. Оправданост програма
Унапређење здравствене заштите становништву општине Деспотовац представља
веома битну активност чији је основни циљ унапређење здравствене заштите, као и
едукација и упознавање са како правима пацијената, тако и са њиховим здравственим
стањем. Везано за наведено поменути програм предвиђа посете свим месним заједницама,
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односно одлазак доктора медицине са медицинским техничарима и физиотерапеутским
техничарима у све месне заједнице ради вршења превентивних прегледа а такође и давање
савета у циљу унапређења здравствене заштите. Приликом посета месним заједницама
обављаће се прегледи како у просторијама месне заједницама ткз. пунктовима, такође и у
кућним условима, а прегледи би превасходно обухватали мерење крвног пристиска,
гликемије и комплетног физичког прегледа. Прегледима би била обухваћена цела
популација месне заједнице почев од трудница, породиља, новорођенчади, деце и младих, а
највећи број прегледа обављаће се особама старијег животног доба.

3. Досадашња искуства у реализацији програма и пројеката
Дом здравља Деспотовац је до сада, односно у претходном периоду учествовао у
неколико пројекта од којих је најзначајнији овај пројекат, тј. пројекат „Унапређење
здравствене заштите становништву општине Деспотовац“ који се ради преко шест година,
као и пројекта „Превенција и помоћ старима“ који се ради са Националном службом за
запошљавање, а задњи пут и уз учешће локалне самоуправе. Досадашња искуства су
позитивна и дала су очекиване резултате, те се сматра да је Дом здравља особољен и
организационо способан да квалитетно реализује такав програм.

4. Веза са локалним стратешким документима
За локалну самоуправу овај програм је веома значајан јер се унапређењем
здравствене заштите становништву општине Деспотовац постижу услови за остваривање
циљева општине Деспотовац а везани за бригу локалне самоуправе за здравље
становништва општине Деспотовац.

5. Општи циљ програма
Циљ програма је унапређење здравствене заштите становништва општине
Деспотовац.

6. Специфични циљеви програма
Специфични циљеви:


унапређење здравствене заштите у свакој месној заједници општине Деспотовац, а
посебно тамо где нема амбуланти,



обраћање посебне пажње на здравље најстаријег дела популације,



откривање до сада недијагностикованих болести и њихова евиденција,



упућивање особа код којих нису до сад дијагностиковане болести код изабраног
лекара а ради даљег лечења,



упознавање озбиљности придржавања редеовне терапије.

7. Очекивани резултати
Очекиваи резултати програма су поред појачане контроле и дијагностиковање
евентуално нових болести и повећана едукација и упознавање становништва са применом и
придржавањем редовних терапија, а као крајњи резултат смањена смртност становништва
општине Деспотовац.
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8. Корисници програма
Крајњи корисници програма су: становници општине Деспотовац, односно
становништво свих месних заједница, а посебно труднице, породиље, новорођенчад, деца,
млади и нарочито особе старијег животног доба.

9. Одрживост
Локална самоуправа би требало да послове који су предвиђени овим програмом
поверава установи – здравственој установи Дому здравља која је кадровски и стручно
опремљена за обављање делатности која је предвиђена овим програмом.
Програм мора бити континуиран (траје 11 месецa).
Потребно је наставити са континуираним активностима на споровођењу и завршетку
програма у циљу унапређења здравствене заштите становништву општине Деспотовац.

10. План активности
Активност

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Унапређење здравствене заштите у месној
заједници Златово

*

*

*

*

*

*

*

*

⃰

⃰

⃰

Унапређење здравствене заштите у месној
заједници Трућевац

*

*

*

*

*

*

*

*

⃰

⃰

⃰

Унапређење здравствене заштите у месној
заједници Липовица

*

*

*

*

*

*

*

*

⃰

⃰

⃰

Унапређење здравствене заштите у месној
заједници Пањевац

*

*

*

*

*

*

*

*

⃰

⃰

⃰

Унапређење здравствене заштите у месној
заједници Ломница

*

*

*

*

*

*

*

*

⃰

⃰

⃰

Унапређење здравствене заштите у месној
заједници Јасеново

*

*

*

*

*

*

*

*

⃰

⃰

⃰

Унапређење здравствене заштите у месној
заједници Двориште

*

*

*

*

*

*

*

*

⃰

⃰

⃰

12

11. Извори финансирања
Извори финансирања

Износ - планирана средства

Локална самоуправа

18.000.000,00

Сопствена средства
Укупно средстава
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Предлог буџета програма

Р.б.

Опис-ставка
буџетске линије

Једини
ца мере

Количин
а

1.

Трошкови ангажовања радне снаге

Цена по
Износ у дин.
јединици

Учешће
организ
ације

Тражена
средства од
општине
Деспотовац

дипл.економиста сат

1.920

481,25

924.000,00

0

924.000,00

дипл.правник

1.920

481,25

924.000,00

0

924.000,00

доктор медицине сат

11.076

494,52

5.477.338,00

0

5.477.338,00

медицински
техничар

сат

23.040

285,38

6.575.155,00

0

6.575.155,00

спремачица

сат

5.760

253,02

1,457.395,00

0

1,457.395,00

возач

сат

9.600

275,22

2.642.112,00

0

2.642.112,00

сат

УКУПНО:

18.000.000,00
НАРАТИВНИ БУЏЕТ ПРОЈЕКТА

1. ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ АНГАЖОВАЊА РАДНЕ СНАГЕ
1. Дипломирани економиста
Планирани број радника: 1
Укупан број планираних радних сати: 1.920
Цена по радном сату: 481,25 динара
Укупно: 1.920 * 481,25 = 924.000,00
2. Дипломирани правник:
Планирани број радника: 1
Укупан број планираних радних сати: 1.920
Цена по радном сату: 481,25 динара
Укупно: 1.920 * 481,25 = 924.000,00
3. Доктор медицине
Планирани број радника: 6
Укупан број планираних радних сати: 11.076
Цена по радном сату: 494,52 динара
Укупно: 11.076 * 494,52= 5.477.338,00
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3. Медицински техничар
Планирани број радника: 12
Укупан број планираних радних сати: 23.040
Цена по радном сату: 285,38 динара
Укупно: 23.040 * 285,38= 6.575.155,00
4. Спремачица
Планирани број радника: 3
Укупан број планираних радних сати: 5.760
Цена по радном сату: 253,02 динара
Укупно: 5.760 * 253,02= 1.457.395,00
5. Возач
Планирани број радника: 5
Укупан број планираних радних сати: 9.600
Цена по радном сату: 275,22 динара
Укупно: 9.600 * 275,22 = 2.642.112,00
Укупно трошкови радне снаге....................................................................... 18.000.000,00

СПИСАК РЕАЛИЗОВАНИХ ПРОЈЕКАТА
У Дому здравља Деспотовац запослено је 164 радника који су кадровски и
материјално оспособљени за реализацију програма из области унапређење здравствене
заштите становништву општине Деспотовац.
У претходном периоду реализовани су следећи пројекти:
1. Пројекат оопштине Десптовац „Унапређење здравствене заштите становништву
општине Деспотовац“ уназад седам година.
2. Пројекат Националне службе за запошљавање „Превенција и помоћ старима“ од
2011.г.
Здравствена установа Дом здравља Деспотовац
Број: 3045/2 од 19.12.2018. године
директор Дом здравља Деспотовац
Дејан Милошевић с.р.
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На основу члана 32 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије'', број 129/07, 83/14-др.закон,101/16-др.закон и 47/18), члана 13 Статута Општине
Деспотовац (''Службени гласник Општине Деспотовац'', број 4/2008 и 7/2015), Скупштина
општине Деспотовац, на седници одржаној 28.12.2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања са финансијским планом за 2019.
годину КСП ''Стан'' Ј.П. Деспотовац, број 2257-2 од 12.12.2018. године.
2. Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Деспотовац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-144/2018-01 од 28.12.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Златко Марјановић с.р.

На основу члана 22 Закона о јавним предузећима (''Службени гласник Републике
Србије'', број 15/2016) и члана 42 став 4 Одлуке о промени Одлуке о оснивању Јавног
предузећа за заштиту природе, развој туризма и угоститељство ''Ресавска пећина''
Деспотовац, (''Службени гласник Општине Деспотовац'', број 11/16), Скупштина општине
Деспотовац, на седници одржаној 28.12.2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Измене програм пословања ЈП за заштиту природе,
развој туризма и угоститељство ''Ресавска пећина'' Деспотовац за 2018. годину, број 011322/2018 од 10.10.2018. године.
2. Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Деспотовац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-141/2018-01 од 28.12.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
др Златко Марјановић с.р.
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На основу члана 22 Закона о јавним предузећима (''Службени гласник Републике
Србије'', број 15/2016) и члана 42 став 4 Одлуке о промени Одлуке о оснивању Јавног
предузећа за заштиту природе, развој туризма и угоститељство ''Ресавска пећина''
Деспотовац, (''Службени гласник Општине Деспотовац'', број 11/16), Скупштина општине
Деспотовац, на седници одржаној 28.12.2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања ЈП за заштиту природе, развој
туризма и угоститељство ''Ресавска пећина'' Деспотовац за 2019. годину, број 01-1615/2018
од 14.12.2018. године.
2. Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Деспотовац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-143/2018-01 од 28.12.2018. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
др Златко Марјановић с.р.

На основу члана 32 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије'', број 129/07, 83/14-др.закон,101/16-др.закон и 47/18), члана 13 Статута Општине
Деспотовац (''Службени гласник Општине Деспотовац'', број 4/2008 и 7/2015), Скупштина
општине Деспотовац, на седници одржаној 28.12.2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада са финансијским планом Дома здравља
''Деспотовац'' Деспотовац за 2019. годину, број 3045/1 од 19.12.2018. године.
2. Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Деспотовац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-148 /2018-01 од 28.12.2018. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
др Златко Марјановић с.р.

112

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 14

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 14

Деспотовац 28.12.2018. године

На основу члана 32 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије'', број 129/07, 83/14-др.закон,101/16-др.закон и 47/18), члана 13 Статута Општине
Деспотовац (''Службени гласник Општине Деспотовац'', број 4/2008 и 7/2015.), Скупштина
општине Деспотовац на седници одржаној 28.12.2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План рада Центра за социјални рад ''Деспотовац''
Деспотовац за 2019. годину, број 1213-1/18 од 18.12.2018. године.
2. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Финансијски план Центра за социјални рад
''Деспотовац'' Деспотовац за 2019. годину, број 1213-2/18 од 18.12.2018. године.
3. Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Деспотовац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-147/2018-01 од 28.12.2018. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
др Златко Марјановић с.р.

На основу члана 32 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије'', број 129/07, 83/14-др.закон,101/16-др.закон и 47/18), члана 13 Статута Општине
Деспотовац (''Службени гласник Општине Деспотовац'', број 4/2008 и 7/2015), Скупштина
општине Деспотовац, на седници одржаној 28.12.2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План и програм рада са финансијским планом
''Туристичко спортске организације Деспотовац'' Деспотовац за 2019. годину, број 1544 од
17.12.2018. године.
2. Решење објавити у ''Службеном гласнику Општине Деспотовац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-145/2018-01 од 28.12.2018. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
др Златко Марјановић с.р.
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На основу члана 32 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије'', број 129/07, 83/14-др.закон,101/16-др.закон и 47/18), члана 13 Статута Општине
Деспотовац (''Службени гласник Општине Деспотовац'', број 4/2008 и 7/2015), Скупштина
општине Деспотовац, на седници одржаној 28.12.2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада и Финансијски план Народне
библиотеке ''Ресавска школа'' Деспотовац за 2019. годину, број 368 од 13.12.2018. године
2. Решење објавити у ''Службеном гласнику Општине Деспотовац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-142/2018-01 од 28.12.2018. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
др Златко Марјановић с.р.

На основу члана 32 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије'', број 129/07, 83/14-др.закон,101/16-др.закон и 47/18), члана 13 Статута Општине
Деспотовац (''Службени гласник Општине Деспотовац'', број 4/2008 и 7/2015), Скупштина
општине Деспотовац, на седници одржаној 28.12.2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План и програм рада Центра за културу ''Свети
Стефан, деспот српски'' Деспотовац за 2019. годину, број 1098 од 13.12.2018. године.
2. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Финансијски план Центра за културу ''Свети Стефан,
деспот српски'' Деспотовац за 2019. годину, број 1099 од 13.12.2018. године.
3. Решење објавити у ''Службеном гласнику Општине Деспотовац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-140/2018-01 од 28.12.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
др Златко Марјановић с.р.
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На основу члана 32 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије'', број 129/07, 83/14-др.закон,101/16-др.закон и 47/18), члана 13 Статута Општине
Деспотовац (''Службени гласник Општине Деспотовац'', број 4/2008 и 7/2015), Скупштина
општине Деспотовац, на седници одржаној 28.12.2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План рада Црвеног крста Деспотовац за 2019. годину,
број 136-1/18 од 08.10.2018. године.
2. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Финансијски план Црвеног крста Деспотовац за 2019.
годину, број 137-1/18 од 08.10.2018. године.
3. Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Деспотовац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-137/2018-01 од 28.12.2018. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
др Златко Марјановић с.р.

На основу члана 32 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије'', број 129/07, 83/14-др.закон,101/16-др.закон и 47/18), члана 61 Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник РС'', број 15/16) и члана 13 Статута Општине Деспотовац
(''Службени гласник Општине Деспотовац'', број 4/2008 и 7/2015), Скупштина општине
Деспотовац на седници одржаној 28.12.2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм за коришћење субвенције за
водоснабдевање, каналисање и пречишћавање отпадних вода за 2019. годину КСП ''Стан''
ЈП Деспотовац, број 2253-1 од 12.12.2018. године, који је усвојио Надзорни одбор Јавног
предузећа одлуком број 2257-3 на седници одржаној 12.12.2018. године.
2. Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Деспотовац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 352-75/2018-01 од 28.12.2018. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
др Златко Марјановић с.р.
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На основу члана 32 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије'', број 129/07, 83/14-др.закон,101/16-др.закон и 47/18), члана 61 Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник РС'', број 15/16) и члана 13 Статута Општине Деспотовац
(''Службени гласник Општине Деспотовац'', број 4/2008 и 7/2015), Скупштина општине
Деспотовац на седници одржаној 28.12.2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм за коришћење субвенција за заштиту
животне средине и заштиту природе ЈП за заштиту природе, развој туризма и
угоститељство ''Ресавска пећина'', број 01-1676/2018 од 14.12.2018. године , на који је дата
сагласност Надзорног одбора Јавног предузећа одлуком број 01-1678/2018 од 14.12.2018.
године.
2. Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Деспотовац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-157/2018-01 од 28.12.2018. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
др Златко Марјановић с.р.
На основу члана 117 Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени
гласник РС'', број 88/17, 27/18-др.закон и 27/18 (II) други закон и члана 32. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07, 83/14- други закон,101/16 –
други закон и 47/18 ) и члан 13. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине
Деспотовац'', број 4/08 и 7/15), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној
28.12.2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ
1. УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата Управном одбору Предшколске установе ''Рада
Миљковић'' Деспотовац са даном 29.12.2018. године и то члановима:
- Стоиши Огњановићу из Плажана;
- др Биљани Томашевић из Миливе;
- др Ивану Антићу из Великог Поповића
- Јелени Маркови Нешић из Деспотовца;
- Ани Живановић из Деспотовца;
- Ивици Богдановићу из Плажана
- Латинки Ђокић из Деспотовца;
- Сузани Петровић из Великог Поповића и
- Весни Јаковљевић из Плажана
2. Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Деспотовац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-155/2018-01 од 28.12.2018. године.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
др Златко Марјановић с.р.
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На основу члана 116 Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени
гласник РС'', број 88/17, 27/18-др.закон и 27/18 (II) други закон и члана 32. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07, 83/14- други закон,101/16 –
други закон и 47/18 ) и члан 13. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине
Деспотовац'', број 4/08 и 7/15), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној
28.12.2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ
1. ИМЕНУЈУ СЕ чланови Управног одбора Предшколске установе ''Рада Миљковић''
из Деспотовца:
- Златица Спасојевић из Плажана, представник из реда запослених;
- Јелена Цветковић из Свилајнца, представник из реда запослених;
- Љубисава Лујић из Деспотовца, представник из реда запослених;
- Марија Зарић из Липовице, представник из реда родитеља;
- Наташа Андрејић из Деспотовца, представник из реда родитеља;
- Виолета Николић из Медвеђе, представник из реда родитеља;
- Стоиша Огњановић из Плажана за члана представник Општине;
- Тања Марјановић из Деспотовца за члана представник Општине;
- др Иван Антић из Великог Поповића за члана представник Општине.
2. Мандат Управном одбору из тачке 1 Решења траје 4 године, почев од 30.12.2018.
године.
3. Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Деспотовац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-116/2018-01 од 28.12.2018. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
др Златко Марјановић
На основу члана 29 став 1. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању
ванредним ситуацијама (''Службени гласник Републике Србије'', број 87/18), члана 10
Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације (''Службени гласник РС'',
број 98/2010) и чланова 20 и 32 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',
број 129/2007, 83/2014 – други закон, 101/2016 – други закон и 47/18), Скупштине општине
Деспотовац, на седници одржаној 28.12.2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
1. РАЗРЕШАВА СЕ Данијела Лукић из Сења дужности члана Штаба за хитно
успостављање неопходних служби од јавног интереса.
2. ИМЕНУЈЕ СЕ Гордана Јаблановић из Пањевца, начелник Општинске управе за
члана Штаба за хитно успостављање неопходних служби од јавног интереса.
3. Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Деспотовац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-156/2018-01 од 28.12.2018. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
др Златко Марјановић с.р
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На основу члана 117 Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени
гласник РС'', број 88/17, 27/18-др.закон и 27/18 (II) други закон и члана 32. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07, 83/14- други закон,101/16 –
други закон и 47/18 ) и члан 13. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине
Деспотовац'', број 4/08 и 7/15), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној
28.12.2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ
1. УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата Школског одбора Основне школе ''Деспот
Стефан Високи'' Деспотовац са даном 29.12.2018. године и то члановима:
- Драгутину Деспотовићу из Миливе;
- Тањи Марјановић из Деспотовца;
- Дејану Аврамовићу из Деспотовца;
- Мирјани Гојковић из Војника;
- Невенки Каменчић из Плажана;
- Љубиши Благојевићу из Деспотовца;
- Јасминки Поповић из Деспотовца;
- Виолети Станојевић-Милошевић и
- Вери Ристовић из Деспотовца
2. Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Деспотовац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-151/2018-01 од 28.12.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
др Златко Марјановић с.р.
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На основу члана 116 Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени
гласник РС'', број 88/17, 27/18-др.закон и 27/18 (II) други закон и члана 32. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07, 83/14- други закон,101/16 –
други закон и 47/18 ) и члан 13. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине
Деспотовац'', број 4/08 и 7/15), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној
28.12.2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ
1. ИМЕНУЈУ СЕ чланови Школског одбора Основне школе ''Деспот Стефан Високи''
Деспотовац:
- Драгутин Деспотовић из Миливе, представник Општине;
- Драгана Никодијевић из Деспотовца, представник Општине;
- Дејан Станојевић из Војника, представник Општине;
- Весна Радосављевић из Деспотовца, представник из реда запослених;
- Марина Живковић из Јагодине, представник из реда запослених;
- Снежана Петровић из Деспотовца, представник из реда запослених;
- Златан Јовичић из Деспотовца, представник из реда родитеља;
- др Виолета Милошевић из Деспотовца, представник из реда родитеља;
- Владан Лазаревић из Трућевца, предстаник из реда родитеља;
2. Мандат Школском одбору из тачке 1 Решења траје 4 године, почев од 30.12.2018.
године.
3. Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Деспотовац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-136/2018-01 од 28.12.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
др Златко Марјановић с.р.
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Деспотовац 28.12.2018. године

На основу члана 117 Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени
гласник РС'', број 88/17, 27/18-др.закон и 27/18 (II) други закон и члана 32. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07, 83/14- други закон,101/16 –
други закон и 47/18 ) и члан 13. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине
Деспотовац'', број 4/08 и 7/15), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној
28.12.2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ
1. УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата Школског одбора Основне школе ''Стеван
Синђелић'' Велики Поповић са даном 29.12.2018. године и то члановима:
- Зорану Рајковићу из Великог Поповића;
- Мирку Страиновићу из Богаве;
- Зорану Илићу из Брестова;
- Бојану Стаматовићу из Брестова;
- Славиши Добросављевићу из Великог Поповића;
- Слађану Грујићу из Богаве;
- Ивану Љубисављевићу из Јагодине;
- Миодрагу Светозарову из Великог Поповића и
- Драгани Јанковић из Свилајнца
2. Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Деспотовац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-154/2018-01 од 28.12.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
др Златко Марјановић с.р.
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Деспотовац 28.12.2018. године

На основу члана 116 Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени
гласник РС'', број 88/17, 27/18-др.закон и 27/18 (II) други закон и члана 32. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07, 83/14- други закон,101/16 –
други закон и 47/18 ) и члан 13. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине
Деспотовац'', број 4/08 и 7/15), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној
28.12.2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ
1. ИМЕНУЈУ СЕ чланови Школског одбора Основне школе ''Стеван Синђелић''
Велики Поповић:
- Тања Станојевић из Деспотовца, представник из реда запослених;
- Миодраг Светозаров из Великог Поповића, представник из реда запослених;
- Милена Голубовић из Свилајнца, представник из реда запослених;
- Јован Трејкић из Јасенова, представник из реда родитеља;
- Славиша Добросављевић из Великог Поповића, представник из реда родитеља;
- Ана Станковић из Великог Поповића, представник из реда родитеља;
- Зоран Рајковић из Великог Поповића, представник општине;
- Мирко Страиновић из Богаве, представник општине и
- Зоран Илић из Брестова, представник општине
2. Мандат Школском одбору из тачке 1 Решења траје 4 године, почев од 30.12.2018.
године.
3. Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Деспотовац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-132/2018-01 од 28.12.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
др Златко Марјановић с.р.
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Деспотовац 28.12.2018. године

На основу члана 117 Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени
гласник РС'', број 88/17, 27/18-др.закон и 27/18 (II) други закон и члана 32. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07, 83/14- други закон,101/16 –
други закон и 47/18 ) и члан 13. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине
Деспотовац'', број 4/08 и 7/15), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној
28.12.2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ
1. УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата Школског одбора Основне школе ''Ђура
Јакшић'' Плажане са даном 29.12.2018. године и то члановима:
- Радету Глишићу из Плажана;
- Драгану Стојановићу из Плажана;
- Милошу Лукићу из Златова;
- Весни Радивојевић из Плажана;
- Бојани Обрадовић из Плажана;
- Ивани Обрадовић из Плажана;
- Данијели Милосављевић из Деспотовца;
- Стамени Обрадовић из Деспотовца и
- Наташи Милосављевић из Плажана
2. Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Деспотовац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-153/2018-01 од 28.12.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
др Златко Марјановић с.р.
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Деспотовац 28.12.2018. године

На основу члана 116 Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени
гласник РС'', број 88/17, 27/18-др.закон и 27/18 (II) други закон и члана 32. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07, 83/14- други закон,101/16 –
други закон и 47/18 ) и члан 13. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине
Деспотовац'', број 4/08 и 7/15), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној
28.12.2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ
1. ИМЕНУЈУ СЕ чланови Школског одбора Основне школе ''Ђура Јакшић'' Плажане:
- Стамена Обрадовић из Плажана, представник из реда запослених;
- Наташа Милосављевић из Плажана, представник из реда запослених;
- Данијела Милосављевић из Деспотовца, представник из реда запослених;
- Сунчица Пајић из Плажана, представник из реда родитеља;
- Бојана Обрадовић из Плажана, представник из реда родитеља;
- Драгана Глишић из Плажана, представник из реда родитеља;
- Раде Глишић из Плажана, представник Општине;
- Драган Стојановић из Плажана, представник Општине;
- Милош Лукић из Златова, представник Општине;
2. Мандат Школском одбору из тачке 1 Решења траје 4 године, почев од 30.12.2018.
године.
3. Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Деспотовац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-135/2018-01 од 28.12.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
др Златко Марјановић с.р.
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Деспотовац 28.12.2018. године

На основу члана 117 Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени
гласник РС'', број 88/17, 27/18-др.закон и 27/18 (II) други закон и члана 32. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07, 83/14- други закон,101/16 –
други закон и 47/18 ) и члан 13. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине
Деспотовац'', број 4/08 и 7/15), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној
28.12.2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ
1. УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата Школског одбора Основне школе ''Вук
Караџић'' Ресавица са даном 29.12.2018. године и то члановима:
- Драгану Ђорђевићу из Сењског Рудника;
- Владимиру Перовићу из Ресавице;
- Миленку Јевтићу из Ресавице;
- Олгици Петровић из Равне Реке;
- Јасмини Симионовић из Ресавице;
- Слободану Симићу из Ресавице;
- Сањи Бакић из Ресавице:
- Вери Јовановић из Ресавице и
- Мирољубу Стојилковићу из Сењског Рудника
2. Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Деспотовац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-152/2018-01 од 28.12.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
др Златко Марјановић с.р.
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Деспотовац 28.12.2018. године

На основу члана 116 Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени
гласник РС'', број 88/17, 27/18-др.закон и 27/18 (II) други закон и члана 32. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07, 83/14- други закон,101/16 –
други закон и 47/18 ) и члан 13. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине
Деспотовац'', број 4/08 и 7/15), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној
28.12.2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ
1. ИМЕНУЈУ СЕ чланови Школског одбора Основне школе ''Вук Караџић'' Ресавица:
- Светлана Гојковић из Ресавице, представник из реда запослених;
- Ивана Ивановић из Деспотовца, представник из реда запослених;
- Мирољуб Стојилковић из Сењског Рудника, представник из реда запослених;
- Верољуб Јефтић из Ресавице, представник из реда родитеља;
- Жељко Милановић из Ресавице, представник из реда родитеља;
- Олгица Петровић из Равне Реке, представник из реда родитеља;
- Драган Ђорђевић из Сењског Рудника, представник Општине;
- Владимир Перовић из Ресавице, представник Општине;
- Миленко Јевтић из Ресавице, представник Општине;
2. Мандат Школском одбору из тачке 1 Решења траје 4 године, почев од 30.12.2018.
године.
3. Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Деспотовац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-134/2018-01 од 28.12.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
др Златко Марјановић с.р.
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САДРЖАЈ
1.

Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Деспотовац за период јануар –
септембар 2018. године

1

2.

Закључак о усвајању Извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине
Деспотовац за период јануар – септембар 2018. године

8

3.

Одлука о буџету општине Деспотовац за 2019. годину

9

4.

Одлука о начину спровођења јавне расправе

74

5.

Одлука о локалним комуналним таксама

77

6.

Одлука о локалним административним таксама

82

7.

Одлука о висини накнаде за услуге Општинске управе

86

8.

Одлука о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом
одржавању и унапређењу својства зграда на подручју општине Деспотовац

91

9.

Одлука о измени и допуни Одлуке о оснивању установе за туризам и физичку
културу општине Деспотовац спајањем установа

96

10.

Одлука о установљењу јавних признања и награда општине Деспотовац

98

11.

Кадровски план органа општине Деспотовац за 2019. годину

101

12.

Одлука о усвајању програма унапређења здравствене заштите становништва
105
општине Деспотовац у 2019. години

13.

Програм унапређења здравствене заштите становништва општине Деспотовац

14.
15.
16.

106

Решење о давању сагласности на Програм пословања са финансијским планом за
111
2019. годину КСП „Стан“ ЈП Деспотовац
Решење о давању сагласности на измене Програма пословања ЈП за заштиту
природе, развој туризма и угоститељство „Ресавска пећина“ Деспотовац за 2018. 111
годину
Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП за заштиту природе,
112
развој туризма и угоститељство „Ресавска пећина“ Деспотова за 2019. годину

17.

Решење о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом Дома
112
здравља „Деспотовац“ Деспотовац

18.

Решење о давању сагласности на План рада Центра за социјални рад
113
„Деспотовац“ Деспотовац за 2019. годину

19.

Решење о давању сагласности на План и програм рада са финансијским планом
113
„Туристичко спортске организације Деспотовац“ Деспотовац за 2019. годину
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20.

Решење о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план Народне
114
библиотеке „Ресавска школа“ Деспотовац за 2019. годину

21.

Решење о давању сагласности на План и програм рада Центра за културу „Свети
114
Стефан, деспот српски“ Деспотовац за 2019. годину

22.
23.

24.
25.

Решење о давању сагласности на План рада Црвеног крста Деспотовац за 2019.
годину
Решење о давању сагласности на Програм коришћења субвенција за
водоснабдевање, каналисање и пречишћавање отпадних вода за 2019. годину
КСП „Стан“ ЈП Деспотовац
Решење о давању сагласности на Програм за коришћење субвенција за заштиту
животне средине и заштиту природе ЈП за заштиту природе, развој туризма и
угоститељство „Ресавска пећина“ Деспотовац
Решење о утврђивању престанка мандата Управног одбора Предшколске
установе „Рада Миљковић“ Деспотовац

115
115

116
116

26.

Решење о именовању Управног одбора Предшколске установе „Рада Миљковић“
117
Деспотовац

27.

Решење о разрешењу и именовању члана Општинског штаба за ванредне
117
ситуације

28.

Решење о утврђивању престанка мандата Школског одбора Основне школе
118
„Деспот Стефан Високи“ Деспотовац

29.

Решење о именовању Школског одбора Основне школе „Деспот Стефан Високи“
119
Деспотовац

30.

Решење о утврђивању престанка мандата Основне школе „Стеван Синђелић“
120
Велики Поповић

31.

Решење о именовању Школског одбора Основне школе „Стеван Синђелић“
121
Велики Поповић

32.

Решење о утврђивању престанка мандата Основне школе „Ђура Јакшић“ Плажане 122

33.

Решење о именовању Школског одбора Основне школе „Ђура Јакшић“ Плажане

34.

Решење о утврђивању престанка мандата Основне школе „Вук Караџић“
124
Ресавица

35.

Решење о именовању Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“ Ресавица

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 14

123

125

127

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
2018
-----------------------Деспотовац

