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Цена овог броја је 200,00 динара.

ДЕСПОТОВАЦ, 30.01.2013. године
Годишња претплата је 1.500,00 динара

Увидом у скупштинску документацију уочена је техничка грешка у решењима о
разрешењу и именовању директора јавних предузећа и установа чији је оснивач Општина
Деспотовац, објављена у ''Службеном гласнику општине Деспотовац'', број 1/2013 од 11.01.
2013. године, тако што је погрешно у преамбули ових решења укуцан Закон који не важи,
па се даје

ИСПРАВКА
1. У решењима које је донела Скупштина општине Деспотовац 10.01. 2013. године, а
којима се разрешавају директори и именују в.д. директори јавних предузећа и установа чији
је оснивач Општина Деспотовац у преамбули не треба да стоје речи: ''члана 14. Закона о
јавним предузећима и обављања делатности од општег интереса (''Службени гласник
Републике Србије'', број 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05)'', и на овај начин се техничка грешка
отклања.
2. У решењима о разрешењу и именовању директора јавних предузећа и установа
чији је оснивач Општина Деспотовац, у делу броја решења која означава годину уместо:
''2012.'', треба да стоји: ''2013.'', па се овим ова техничка грешка отклања.
3. Ову исправку објавити у првом наредном броју ''Службеног гласника општине
Деспотовац.

14.01. 2013. године

Секретар Скупштине општине Деспотовац

Службени гласник - број 2

Деспотовац, 30.01. 2013. године

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број
129/07), члана 64. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09,
73/10....и 93/2012) и члана 30. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине
Деспотовац'' , број 4/08), председник општине доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ БУЏЕТСКОГ
ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
1. У Одлуци о образовању буџетског фонда за развој пољопривреде општине
Деспотовац број 400-100/2009-03 од 30.04.2009. године, тачка 4. став 2. Одлуке мења се и
гласи:
''новчаним средствима на рачуну Фонда располагаће Председник општине и заменик
председника општине који имају депоновани потпис за располагање новчаним средствима
за рачун Буџета општине Деспотовац''.
2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Деспотовац''.
БРОЈ: 400-26/2013-03 од 29.01.2013. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Ненадовић Дејан, дипл.социолог,с.р.
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С А Д Р Ж АЈ:
1.

Исправка

1

2.

Одлука о измени и допуни Одлуке о образовању буџетског фонда за развој
пољопривреде општине Деспотовац
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Оснивач: Скупштина општине Деспотовац

Уредник: Гордана Јаблановић, дипл.прав. секретар Скупштине општине Деспотовац
Издаје и штампа:
Општинска управа – Стручна служба органа Општине,
Деспотовац, ул. Милосава Здравковића бр. 4

Тел/факс (035) 611-037
Email: sodespotovac@ptt.yu
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