
 

 

 

 

2020. 

       ГОДИНА  XV       БРОЈ  19       ДЕСПОТОВАЦ  09.10.2020. године 

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

 

 На основу члана 25. Статута општине Деспотовац („Службени гласник општине 

Деспотовац“, број 4/19) и члана 35. ст.9. Одлуке о месним заједницама („Службени гласник 

општине Деспотовац“, број 4/20) на предлог Комисије за избор, именовања и 

административне послове Скупштине општине Деспотовац, на седници одржаној                

9. октобра 2020. године, донела је 

 

О Д Л У К У 
 

 1. ИМЕНУЈУ СЕ у Општинску комисију за спровођење избора за чланове савета 

месних заједница (у даљем тексту: Комисија): 
 

- Горан СТЈЕПИЋ дипл. правник из Плажана,  за председника Комисије и 

Дамјан КРСТОВИЋ дипл. правник из Деспотовца, за заменика председника Комисије; 

- Горан ГРУЈИЋ дипл. правник из Деспотовца,  за члана Комисије и 

Душан СТЕФАНОВИЋ дипл. правник из Деспотовца, заменик члана Комисије; 

- Светлана МИЛУТИНОВИЋ дипл. правник из Стрмостена, за члана Комисије и Ђорђе 

ВУЛИЋ, дипл. правник из Деспотовца за заменика члана Комисије; 

- Никола МИЛОШЕВИЋ дипл. економиста из Грабовице, за члана Комисије и 

Сања БОГОЈЕВИЋ дипл. економиста из Плажана, за заменика члана Комисије; 

- Горан МИЛОЈКОВИЋ професор разредне наставе из Јеловца, за члана Комисије; 

и Милош ПАВЛОВИЋ дипл. правник из Златова, за заменика члана Комисије. 
 

 2. За секретара Комисије именује се Властимир БОГОСАВЉЕВИЋ дипломирани 

правник из Липовице, а за заменика секретара Комисије именује се Бојан ТОМОВИЋ 

дипл.правник из Деспотовца. 
 

 3. Председник, чланови, секретар Комисије и њихови заменици имају право на 

накнаду за рад у Комисији. 
 

 4. Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику општине 

Деспотовац“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 02-86/2020-01 од 09.10.2020. године 

  
           ПРЕДСЕДНИК 

          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

            др Златко Марјановић с.р. 
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2 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 19 

 

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 25 Статута општине Деспотовац 

(''Службени гласник општине Деспотовац'', број 4/19), Скупштина општине Деспотовац, на 

седници одржаној 09.10.2020. године, донела је 

 

  ОДЛУКУ 

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА   

 НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ  

  

Члан 1. 

У Одлуци о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине 

Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'', број 4/2019), у тарифи ''Накнаде за 

коришћење јавних површина'', тарифни број 1 тачка 1 подтачка 2, након табеле додаје се 

нови став:  

''За обављање угоститељске делатности у башти угоститељског објекта отвореног 

типа, накнада се, у периоду од 01.11. до 31.03., умањује за 60%.’’ 

 

Члан 2. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику 

општине Деспотовац''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 434-5/2020-01 од 09.10.2020. 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-други закон, 101/16 – други закон и 47/18) и члана 42 став 3 

Одлуке о промени Одлуке о оснивању Јавног предузећа за заштиту природе, развој туризма 

и угоститељства ''Ресавска пећина''  Деспотовац (''Службени гласник oпштине Деспотовац'', 

број 11/16), Скупштина општине Деспотовац на седници одржаној 09.10.2020. године, 

донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку Надзорног одбора ЈП за заштиту природе, 

развој туризма и угоститељство ''Ресавска пећина'' Деспотовац, о расподели добити за 2019. 

годину, исказана Финансијским извештајем у износу од 175.000 динара на покриће 

губитака из ранијих година,  број 01-1217/2020  од 09.07.2020. године. 

 

2. Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Деспотовац''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 02-80/2020-01 од  09.10.2020. године 

  

                  ПРЕДСЕДНИК 

                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                   др Златко Марјановић с.р. 
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На основу члана 32 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 

Србије'', број  129/07, 83/14-други закон, 101/16 – други закон и 47/18), и члана 45 став 2 

Одлуке о промени Одлуке о оснивању Комунално стамбеног предузећа ''Стан'' ЈП 

Деспотовац, (''Службени гласник општине Деспотовац'', број 11/16) Скупштина општине 

Деспотовац,  на седници одржаној 09.10.2020. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку Надзорног одбора КСП ''Стан'' ЈП 

Деспотовац о расподели добити за 2019. годину, исказану у Финансијском извештају у 

износу од 361.000 динара, на покриће губитка из ранијих година, број 994-1 од 24.06.2020. 

године. 

 

2. Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Деспотовац''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 02-79/2020-01 од 09.10.2020. године 

  

 

                  ПРЕДСЕДНИК 

                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                   др Златко Марјановић с.р. 

 

 
На основу члана 22  Закона о јавним предузећима (''Службени гласник Републике 

Србије'', број 15/2016), члана 42 став 4 Одлуке о промени Одлуке о оснивању Јавног 

предузећа за заштиту природе, развој туризма и угоститељство ''Ресавска пећина'' 

Деспотовац, (''Службени гласник oпштине Деспотовац'', број 11/16) и члана 25 Статута 

општине Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'', број 4/19), Скупштина 

општине Деспотовац, на седници одржаној  09.10.2020. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Измену програм пословања ЈП за заштиту природе, 

развој туризма и угоститељство ''Ресавска пећина'' Деспотовац за 2020. годину, број 01-

1876/2020 од 16.09.2020. године.    

 

2. Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Деспотовац''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 02-71/2020-01 од 09.10.2020. године 

  

 

                  ПРЕДСЕДНИК 

                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                   др Златко Марјановић с.р. 

 

 



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 19 Деспотовац 09.10.2020. године 

 

4 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 19 

 

 

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 25 Статута Општине Деспотовац 

(''Службени гласник oпштине Деспотовац'', број 4/19),  Скупштина општине Деспотовац на 

седници одржаној 09.10.2020. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Допуну програма за коришћење субвенција за 

заштиту животне средине и заштиту природе ЈП за заштиту природе, развој туризма и 

угоститељство ''Ресавска пећина'', за 2020. годину, број 01-1853/2020 од 15.09.2020. године. 

 

2. Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Деспотовац''.  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 02-75/2020-01 од 09.10.2020. 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 47/2018) и члана 25 Статута 

општине Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'', број 4/19), Скупштина 

општине Деспотовац,  на седници одржаној 09.10.2020. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Годишњи План рада Предшколске установе ''Рада 

Миљковић'' Деспотовац за школску 2020/2021. годину, број 1006 од 14.09.2020. године. 

 

2. Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Деспотовац''. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 02-76/2020-01 од 09.10.2020. 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 ) и члана 25 Статута 

општине Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'', број 4/19), Скупштина 

општине Деспотовац,  на седници одржаној 09.10.2020. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 

 1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду ПУ ''Рада Миљковић'' Деспотовац, за 

радну 2019/2020. годину, број 1003 од 14.09.2020. године. 

 

2. Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Деспотовац''. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 02-69/2020-01 од 09.10.2020. 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-други закон, 101/16-други закон и 47/18), и члана 45 став 2 

Одлуке о промени Одлуке о оснивању Комунално стамбеног предузећа ''Стан'' ЈП 

Деспотовац, (''Службени гласник општине Деспотовац'', број 11/16) Скупштина општине 

Деспотовац,  на седници одржаној 09.10.2020. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Годишњи Финансијски извештај КСП ''Стан'' ЈП 

Деспотовац за 2019. годину, који је усвојио Надзорни одбор Одлуком број 994-1/2 од 

24.06.2020. године, са саставним обрасцима и документима наведеним у  Одлуци. 

 

 2. Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Деспотовац''. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 02-56/2020-01 од  09.10.2020. године 

  

  

                  ПРЕДСЕДНИК 

                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                   др Златко Марјановић с.р. 
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 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 

Србије'', број 129/07,83/14-други закон, 101/16-други закон и 47/18), и члана 42 став 3 

Одлуке о промени Одлуке о оснивању Јавног предузећа за заштиту природе, развој туризма 

и угоститељства ''Ресавска пећина'' Деспотовац (''Службени гласник oпштине Деспотовац'', 

број 11/16), Скупштина општине Деспотовац на седници одржаној 09.10.2020. године, 

донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај  о степену реализације годишњег Програма 

пословања  Јавног предузећа за заштиту природе, развој туризма и угоститељства ''Ресавска 

пећина'' за 2019. годину, број: 02-1210/2020 који је усвојио Надзорни одбор Одлуком број 

01-1221/2020 од 09.07.2020. године. 

 

 2. Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Деспотовац''. 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 02-81/2020-01 од 09.10.2020. 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-други закон, 101/16 – други закон и 47/18 ) и члана 42 став 3 

Одлуке о промени Одлуке о оснивању Јавног предузећа за заштиту природе, развој туризма 

и угоститељства ''Ресавска пећина''  Деспотовац (''Службени гласник oпштине Деспотовац'', 

број 11/16), Скупштина општине Деспотовац на седници одржаној 09.10.2020. године, 

донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Финансијски извештај Јавног предузећа за заштиту 

природе, развој туризма и угоститељства ''Ресавска пећина'' за 2019. годину, који је усвојио 

Надзорни Одлуком број 01-1216/2020 од 09.07.2020. године. 

 

 2. Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Деспотовац''. 
 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 02-47/2020-01 од 09.10.2020. године 

  

  

                  ПРЕДСЕДНИК 

                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                   др Златко Марјановић с.р. 

 



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 19 Деспотовац 09.10.2020. године 
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На основу члана 125. Закона о социјалној заштити (''Службени гласник РС'', број 

24/11), члана 8. Одлуке о замени оснивачког акта Центра за социјални рад ''Деспотовац'' у 

Деспотовцу (''Службени гласник општине Деспотовац'', број 1/11), и члана 25. Статута 

општине Деспотовац („Службени гласник општине Деспотовац“ број 4/19), по добијенoj 

сагласности Министарства за рад, запошљавње, борачка и социјална питања број:119-01-

169/2020-09 од 25.09.2020. године, Скупштина општине Деспоптовац, на седници  одржаној  

9. октобра 2020. године, донела је  

 
РЕШЕЊЕ  

О  ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

 ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ''ДЕСПОТОВАЦ'' 

 
 1. Именује се Данијела Лукић, дипломирани правник из Сења, за вршиоца дужности 

директора Центра за социјални рад ''Деспотовац'' из Деспотовца, са даном доношења 

Решења. 

 

 2. Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Деспотовац''. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 02-78/2020-01 од 09.10.2020. године 

  
 

           ПРЕДСЕДНИК 

          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

            др Златко Марјановић с.р. 

 
На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник 

Републике Србије'', број 72/2009, 81/2009, 64/2010-Одлука УС РС, 24/2011, 121/2012, 

42/2013-Одлука УС РС, 50/2013-Одлука УС РС, 98/2013-Одлука УС РС, 132/2014, 145/2014 

и 83/2018), члана 4. Одлуке о постављању и уклањању монтажних објеката и објеката 

привременог карактера на јавним и другим површинама (''Службени гласник општине 

Деспотовац'', број 3/2017) и члана 44. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник 

општине Деспотовац'', број 4/2019), Општинско веће општине Деспотовац, на седници 

одржаној дана 06.10.2020. године, доноси 

 
ПРОГРАМ ПОСТАВЉАЊА ОТВОРЕНИХ БАШТИ НА ТЕРИТОРИЈИ 

НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ДЕСПОТОВАЦ У ОПШТИНИ ДЕСПОТОВАЦ 

 
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

 Постављање отворених башти на површинама јавне намене врши се сагласно 

Одлуци о постављању и уклањању монтажних објеката и објеката привременог карактера 

на јавним и другим површинама (''Службени гласник општине Деспотовац'', број 3/2017). 

Овим Програмом утврђују се технички услови за постављање  башти на територији 

насељеног места Деспотовац, на јавним површинама, као и посебни услови постављања 

према деловима насељеног места Деспотовац и утврђују се ближи услови постављања. 
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Члан 2. 

 

 На територији насељеног места Деспотовац, а за потребе постављања башти, 

одређују се следеће зоне: 

1. Прва зона: обухвата улицу Краља Милана (пешачку зону) и улицу Саве Ковачевића 

(градски трг); 

2. Друга зона: обухвата улицу Деспота Стефана Лазаревића и улицу Видовданску; 

3. Трећа зона: обухвата све остале улице у насељеном месту Деспотовац које нису 

обухваћене првом и другом зоном. 

 

Члан 3. 

 

 Отворене баште се постављају на јавној површини под условом да се за приступ 

овим објектима не користи коловоз, бициклистичка стаза или јавна зелена површина, да је 

омогућен рад на ревизионим окнима (шахтама) и несметан пролаз ватрогасних возила. 

 

II ОТВОРЕНЕ БАШТЕ 

 

Члан 4. 

 

 Минимална ширина  отворене баште износи 1,00 метар. 

Минимална удаљеност  отворене баште од ивице коловоза мора да буде 0,65 метара, 

од јавне површине одређене за паркирање возила и бициклистичке стазе 0,50 метара и од 

аутобуског стајалишта 3,00 метара, осим отворених башта из друге зоне члана 2. овог 

Програма које могу да се постављају до саме ивице коловоза и јавне површине одређене за 

паркирање возила уз обавезно постављање монтажно-демонтажне ограде. 

 

Члан 5. 

 

 Отворена башта може да се постави и у близини пешачког улаза у зграду, двориште, 

пасаж или гаражу, тако да се обезбеди минимална бочна удаљеност летње баште од улаза 

0,50 метара. 

 Отворена башта може да се постави у близини раскрснице, под условом да се 

обезбеди одговарајућа прегледност раскрснице. 

 Зону потребне прегледности раскрснице утврђује КСП ''СТАН'' ЈП Деспотовац, у 

складу са Законом и техничким регулативама. 

 

Члан 6. 

 

 Када се отворена башта поставља у близини споменика, минимална удаљеност 

баште од споменика треба да износи 3,00 метара. 

 

Члан 7. 

 

 Башта отвореног типа је монтажно-демонтажни објекат дрвене или металне 

конструкције који се поставља на јавној површини на основу скице постављања  башти, у 

складу са овим Програмом. 

 У оквиру постављања отворених башти из става 1. овог члана може да се: 
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1. постави монтажно-демонтажна ограда висине до 0,80 метара, изграђена од дрвета 

или метала, која мора да буде провидна и жардињере са украсним биљкама, под 

условом да ограда, односно жардињере не излазе из габарита летње баште; 

2. постави подијум израђен од дрвета или легуре метала, висине до 0,16 метара тако да 

омогући сливање атмосферских вода и чишћења воденим млазом; 

3. поставе столови, столице алуминијумске или плетене (од природног или вештачког 

материјала), помични сунцобрани, односно монтажно-демонтажна тенда; 

4. постави одговорајући број грејних тела или расхладних уређаја предвиђених за ту 

намену, на минималној висини 2,20 метара. 

Елементи тенде су од пластифицираног алуминијума или другог метала прекривени 

импрегнираним платном. Не дозвољава се затварање и прекривање башти ПВЦ фолијом. 

 

Члан 8. 

 

 Отворена башта из члана 7. овог Програма поставља се на основу решења о 

постављању које издаје Одељење за послове урбанизма Општинске управе општине 

Деспотовац у складу са Одлуком о постављању и уклањању монтажних објеката и објеката 

привременог карактера на јавним и другим површинама (''Службени гласник општине 

Деспотовац'', број 3/2017). 

 

Члан 9. 

 

 Отворена башта се поставља  за период од 01.04. до 31.10. (летњи период) и од 01.11. 

до 31.3. (зимски период), о чему се закључује уговор о закупу. 

 У времену одржавања манифестација, које организује општина као и правна лица 

која оснива општина, сви корисници који би угрожавали одржавање манифестације у 

обавези су да уклоне отворене баште. 

 

Члан 10. 

 

Отворена башта из члана 7. овог Правилника у улици Краља Милана (пешачка зона), 

поставља се на удаљености од минимум 3,50 метара са десне стране почевши од улице 

Деспота Стефана Лазаревића па према улици Моравској тако да се обезбеди приступни пут 

за ватрогасна возила. 

 Отворена башта из става 1. овог члана поставља се на удаљености од минимум 2,20 

метара са леве стране почевши од улице Деспота Стефана Лазаревића па према улици 

Моравској. 

 

Члан 11. 

 

 Отворена башта из члана 7. овог Правилника у осталим улицама насељеног места 

Деспотовац постављају се тако да се обезбеди минимални простор за кретање пешака од 

1,60 метара. 

 У прилогу овог Програма је скица  башти која је његов саставни део. 

 

III. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 12. 

 

 Овај Програм доставља се на спровођење Одељењу за послове урбанизма 

Општинске управе општине Деспотовац, које издаје одобрење за постављање. 
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Члан 13. 

 

 Ступањем на снагу овог Програма престаје да важи Програм постављања лeтњих 

башта на територији насељеног места Деспотовац у општини Деспотовац (''Службени 

гласник oпштине Деспотовац'', број 11/2020). 

 

Члан 14. 

 

 Овај Програм ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику 

општине Деспотовац''. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 46-57/2020-02 од 06.10.2020. године 

 

                ПРЕДСЕДНИК 

                 ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

              Николић Никола, дипл.екон.с.р. 

 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 

129/07, 83/14-др.закон 101/16-др.закон и 47/18), члана 44 Статута oпштине Деспотовац 

(„Службени гласник општине Деспотовац“, бр. 4/19), а у вези чл. 60, 61, 61а и 64а Закона о 

пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон и 41/09, 

112/2015, 80/2017 и 95/18-др.закон), Општинско веће општине Деспотовац на седници 

одржаној 06.10.2020. године донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПРЕДЛОГА 

ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

ДЕСПОТОВАЦ  

 

I – Образује се Комисија за израду Предлога годишњег програма заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Деспотовац (у даљем 

тексту: Комисија). 

 

II– У Комисију се именују: 

 

за председника: 

Богдановић Лазар, дипл.инг.пољопривреде 

 

за заменика председника: 

Рацић Јелена, дипл. економиста 

 

за чланове: 

1. Драгомировић Мирослав, дипл.проф.математике; 

2. Симић Миломир, дипл.инг.пољопривреде; 

3. Богојевић Небојша, дипл.инг.пољопривреде; 

4. Максимовић Ивана, инг.геодезије; 

5. Николић Данило, дипл.економиста; 

6. Стевановић Бојан, ИТ техничар. 
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III- Задатак Комисије је: 

 

а) да пре израде Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта на територији општине Деспотовац (у даљем тексту: Предлог 

годишњег програма) обавести јавним позивом образовне установе – школе, стручне 

пољопривреде службе, социјалне установе, високообразовне установе – факултете и научне 

институте чији је оснивач држава, установе за извршење кривичних санкција и правна лица 

у државној својини регистрована за послове у области шумарства, да Комисији доставе 

захтеве за признавање права на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини 

без плаћања накнаде у површини која је примерена делатности којом се баве, да размотри 

достављене захтеве и донесе одлуку о истим (члан 61. Закона о пољопривредном 

земљишту); 

 

б) да пре израде Предлога годишњег програма обавести јавним позивом правна и физичка 

лица која су власници функционалног система за наводњавање и одводњавање, рибњака, 

вишегодишњих засада старијих од три године, а млађих од 15 година у роду, винограда 

старијих од три године, а млађих од 30 година у роду, функционалних пољопривредних 

објеката, а који се налазе на земљишту у државној својини и правна и физичка лица која су 

власници објеката за узгој и држање животиња и која се баве узгојем и држањем животиња, 

а у циљу производње хране за животиње, да Комисији доставе захтеве за признавање права 

пречег закупа са потребном документацијом, најкасније до 30. октобра текуће године за 

наредну годину, да размотри достављене захтеве и донесе одлуку о истим (члан 64а Закона 

о пољопривредном земљишту); 

 

в) да изради Предлог годишњег програма у складу са одредбама чл. 60, 61, 61а и 64а Закона 

о пољопривредном земљишту, упутствима и Инструкцијом Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде о изради годишњег програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта и поступка јавног надметања; 

 

г) да прибави мишљење Комисије за давање мишљења, коју образује председник општине, а 

која у свом саставу има најмање половину чланова физичких лица – пољопривреднике који 

су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са прописом којим се уређује 

упис у Регистар пољопривредних газдинстава, као и дипломираног инжењера 

пољопривреде на Предлог годишњег програма (члан 60. став3. Закона о пољопривредном 

земљишту); 

 

д) да прибави писану сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде 

на Предлог годишњег програма (члан 60. став 4. Закона о пољопривредном земљишту); 

 

ђ) да достави Предлог годишњег програма Општинском већу на разматрање и утврђивање и 

 

е) да достави Предлог годишњег програма Скупштини општине на разматрање и доношење; 

 

ж) да по истом поступку, уколико буде потребно, изради Предлог измене и допуне 

Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на 

територији општине Деспотовац. 

 

IV – Комисија ће обављати свој задатак у складу са следећом динамиком: 

 

а) објављивање јавног позива за достављање захтева за коришћење пољопривредног 

земљишта у државној својини без плаћања накнаде са потребном документацијом – у року 

од седам дана од дана доношења овог решења; 
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б) објављивање јавног позива за достављање захтева за право пречег закупа са потребном 

документацијом – у року од седам дана од дана доношења овог решења; 

 

в) израда Предлога годишњег програма – до 15. децембра текуће године; 

 

г) прибављање мишљења Комисије из члана 60. став 3. Закона о пољопривредном 

земљишту – до 30. децембра текуће године; 

 

д) достављање Предлога годишњег програма са потребном документацијом Министарству 

пољопривреде, шумарства и водопривреде, ради прибављања сагласности, у року од 3 дана 

од дана добијања мишљења; 

 

ђ) достављање Предлога годишњег програма на разматрање и утврђивање Општинском 

већу најкасније до 01. фебруара наредне године и  

 

е) достављање Предлога годишњег програма на разматрање Скупштини општине на 

разматрање и доношење најкасније до 07. фебруара наредне године. 

 

V - За обављање задатака из става III овог решења, председник, заменик председника и 

чланови Комисије, имају право на накнаду у складу са Одлуком о накнадама за рад у 

органима општине и радним телима органа општине (''Службени гласник општине 

Деспотовац'', број 16/2012).  

 

VI – Стручну обраду аката, других материјала, организационе и административне послове 

за Комисију врши Одељење за привреду, јавне делатности, финансије и буџетске фондове 

Општинске управе Деспотовац. 

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

I – Правни основ за доношење решења 

 

 Правни основ за доношење Решења о образовању Комисије за израду годишњег 

програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији 

општине Деспотовац, садржан је у одредбама члана 44 Статута општине Деспотовац, којом 

је прописано да се Општинско веће стара о извршавању поверених надлежности из оквира 

права и дужности Републике, као и у одредбама члана 60, 61, 61а и 64а Закона о 

пољопривредном земљишту. 

 

 II – Разлози за доношење решења 

 

 Одредбом члана 60. став 1. Закона о пољопривредном земљишту прописано је да 

пољопривредним земљиштем у државној својини располаже и управља држава преко 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, а ст. 2, 3. и 4. да се 

пољопривредно земљиште у државној својини користи према годишњем програму заштите, 

уређења и коришћења пољопривредног земљишта који доноси надлежни орган јединице 

локалне самоуправе најкасније до 31. марта текуће године, уз сагласност Министарства, по 

претходно прибављеном мишљењу комисије коју образује председник општине, а која у 

свом саставу има најмање половину чланова физичка лица – пољопривреднике који су у 

уписани у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са прописом којим се уређује 

упис у Регистар пољопривредних газдинстава. Ставовима 5. и 6.  овог члана, одређено је да 

се годишњим програмом утврђује врста и обим радова које треба извршити у периоду за 
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који се програм доноси, динамика извођења  радова и улагања средстава, да садржи и 

податке који се односе на пољопривредно земљиште у државној својини и то податке о: 

укупној површини и површини по катастарским општинама пољопривредног земљишта у 

државној својини на територији јединице локалне самоуправе; корисницима 

пољопривредног земљишта у државној својини; закупцима пољопривредног земљишта у 

државној својини; површини пољопривредног земљишта у државној својини која није дата 

на коришћење; укупној површини пољопривредног земљишта у државној својини која је 

планирана за давање у закуп, као и површине делова пољопривредног земљишта у државној 

својини које су планиране за давање у закуп (једна или више катастарских парцела) са 

бројем катастарске парцеле, површином, класом, културом и податке о стању заштите, 

уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини. Ставом 7. овог 

члана, одређено је да је орган надлежан за послове вођења јавне евиденције о 

непокретностима дужан да достави потребне податке, најкасније до 30. октобра текуће 

године, органу јединица локалне самоуправе за израду годишњег програма заштите, 

уређења и коришћења пољопривредног земљишта за наредну годину, без накаде.  

 Такође, одредбама овог закона које се односе на израду годишњег програма заштите, 

уређења и коришћења пољопривредног земљишта прописано је:  

 - чланом 61, између осталог, да се пољопривредно земљиште у државној својини 

може дати на коришћење без плаћања накнаде образовним установама-школама, стручним 

пољопривредним службама и социјалним установама у површини која је примерена 

делатности којом се баве, а највише до 100 хектара, а високообразовним установама-

факултетима и научним институтима чији је оснивач држава и установама за извршење 

кривичних санкција највише до 1.000 хектара, као и да се пољопривредно земљиште у 

државној својини може дати на коришћење без плаћања накнаде правним лицима у 

државној својини регистрованим за послове у области шумарства,  

 - чланом 64а да право пречег закупа имају правна и физичка лица која су власници 

функционалног система за наводњавање и одводњавање, рибњака, вишегодишњих засада 

старијих од три године, а млађих од 15 година у роду, винограда старијих  од три године, а 

млађих од 30 година у роду, функционалних пољопривредних објеката, а који се налазе на 

земљишту у државној својини, као и да право пречег  закупца имају и власници објеката за 

узгој и држање животиња и који се баве узгојем и држањем животиња, а у циљу производње 

хране за животиње и то један хектар по условном грлу, као и да правна и физичка лица, 

власници инфраструктуре из овог члана достављају комисији за израду годишњег програма 

заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта органа јединице локалне 

самоуправе податке о власништву над инфраструктуром, односно објектима за узгој и 

држање животиња, најкасније до 30. октобра текуће године за наредну годину.  

 

 III – Образложење појединачних предложених решења 

 

 Тачком I овог решења образована је Комисија. 

 

 Тачком II одређен је састав и број чланова Комисије, тако да Комисија има укупно 8 

чланова, рачунајући председника и заменика председника Комисије. За чланове Комисије 

именована су стручна лица пољопривредне, геодетске или економске струке, који су добри 

позмнаваоци терена у општини, која имају искуство и знање у раду у овој области, чиме је 

прихваћена препорука  Министарства. Приликом одређивања броја и састава Комисије 

имала се у виду комплексност и сложеност послова и задатака које је потребно реализовати, 

а посебно чињеница да је потребно прикупити, евидентирати и утврдити обимне релевантне 

податке који се односе на пољопривредно земљиште у државној својини, а које ће 

обухватити Предлог годишњег програма. 
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 Тачком III овог решења прецизиран је задатак Комисије, а тачком IV одређена је 

динамика израде Предлога годишњег програма заштите, тј. прецизирано је време извршења 

појединих фаза поступка израде Предлога годишњег програма и одређен је рок за 

завршетак задатка, односно рок за упућивање Предлога годишњег програма Скупштини 

општине на разматрање и доношење.  

 

 Тачком V предложено је да за обављање свог задатка председник, заменик 

председника и чланови Комисије, имају право на накнаду у складу са Одлуком о накнадама 

за рад у органима општине и радним телима органа општине (''Службени гласник општине 

Деспотовац'', број 16/2012).  

 

 Тачком VI одређено је да стручну обраду аката, других материјала, организационе и 

административне послове за седнице Комисије врши Одељење за привреду, јавне 

делатности и буџетске фондове Општинске управе Деспотовац. 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 02-84/2020-02 од 06.10.2020. године 

 

 

                ПРЕДСЕДНИК 

                 ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  
Одлука о именовању Општинске Комисије за спровођење избора за чланове 

савета месних заједница 
1 

2.  
Одлука о допуни Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина   

 на територији општине Деспотовац  
2 

3.  

Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП за заштиту 

природе, развој туризма и угоститељство ''Ресавска пећина'' Деспотовац, о 

расподели добити за 2019. годину 

2 

4.  
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора КСП ''Стан'' ЈП 

Деспотовац о расподели добити за 2019. годину 
3 

5.  

Решење давању сагласности на Измену програм пословања ЈП за заштиту 

природе, развој туризма и угоститељство ''Ресавска пећина'' Деспотовац за 2020. 

годину 

3 

6.  

Решење давању сагласности на Допуну програма за коришћење субвенција за 

заштиту животне средине и заштиту природе ЈП за заштиту природе, развој 

туризма и угоститељство ''Ресавска пећина'', за 2020. годину 

4 

7.  
Решење давању сагласности на Годишњи План рада Предшколске установе ''Рада 

Миљковић'' Деспотовац за школску 2020/2021. годину 
4 

8.  
Решење давању сагласности на Извештај о раду ПУ ''Рада Миљковић'' 

Деспотовац, за радну 2019/2020. годину 
5 

9.  
Решење давању сагласности на Годишњи Финансијски извештај КСП ''Стан'' ЈП 

Деспотовац за 2019. годину 
5 

10.  

Решење давању сагласности на Извештај  о степену реализације годишњег 

Програма пословања  Јавног предузећа за заштиту природе, развој туризма и 

угоститељства ''Ресавска пећина'' за 2019. годину 

6 

11.  

Решење давању сагласности на Финансијски извештај Јавног предузећа за 

заштиту природе, развој туризма и угоститељства ''Ресавска пећина'' за 2019. 

годину 

6 

12.  
Решење о именовању вршиоца дужности директора Центра за социјални рад 

''Деспотовац'' 
7 

13.  
Програм постављања отворених башти на територији насељеног места 

Деспотовац у општини Деспотовац 
7 

14.  

Решење о образовању Комисије за израду предлога Годишњег програма заштите, 

уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине 

Деспотовац  

10 
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