2013.
ГОДИНА VIII

БРОЈ 4

ДЕСПОТОВАЦ, 16.05.2013. године

Цена овог броја је 200,00 динара.

Годишња претплата је 1.500,00 динара

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије'', број 129/07) и члана 13. и 44. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник
општине Деспотовац'', број 4/2008), а на предлог Општинског већа, Скупштина општине
Деспотовац на седници одржаној 14.05. 2013. године, донела је

ОДЛУКУ
О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком у оквиру права и дужности општине утврђују се организација,
надлежност и рад Општинске управе општине Деспотовац (у даљем тексту: Општинска
управа).
Члан 2.
Општинска управа обавља послове утврђене Уставом, зконом, сатутом и одлукама
Скупштине општине Деспотовац и другим важећим прописима.
Члан 3.
Општинска управа:
1. припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина општине,
Општинско веће и председник општине;
2. извршава одлуке и друга акта Скупштине општине, Општинског већа и
председника општине;
3. решава у управним стварима у првом степену о правима и дужностима грађана,
предузећа и установа и других организација из надлежности општине;
4. обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих
аката Скупштине општине;
5. извршава законе и друге прописе чије је извршење поверено општини;
6. обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине, председник
Општине и Општинско веће.
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Члан 4.
Запослени и постављена лица у Општинској управи обавезни су да послове на
остваривању и обезбеђивању Уставом и законом утврђених права и интереса грађана и
правних лица обављају одговорно, савесно и ефикасно, у складу са Уставом, законом,
статутом, одлукама Скупштине општине и правилима струке.
Члан 5.
Рад Општинске управе доступан је јавности.
Члан 6.
Општинска управа се организује као јединствен орган.
Члан 7.
У поступку пред Општинском управом у коме се решава о правима, обавезама и
интересима грађана и правних лица примењују се прописи о управном поступку.
Члан 8.
Општинска управа у обављању управног надзора може:
1. наложити решењем извршење мера и радњи у одређеном року;
2. изрећи мандатну казну;
3. поднети пријаву надлежном органу за учињено кривично дело или привредни
преступ и поднети захтев за покретање прекршајног поступка;
4. издати привремено наређење, односно забрану;
5. обавестити други орган, ако постоје разлози, за предузимање мера за које је тај
орган надлежан;
6. предузети и друге мере за које је овлашћена Законом, прописом или општим
актом.
Члан 9.
Средства за финансирање послова Општинске управе обезбеђују се у Буџету
Општине Деспотовац.

II ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ
1. Организација Општинске управе
Члан 10.
Општинска управа Деспотовац је јединствен орган који у саставу има унутрашње
организационе јединице.
Унутрашње организационе јединице Општинске управе су одељења и служба.
У оквиру одељења организују се одсеци.
Члан 11.
У Општинској управи Деспотовац образују се одељења и служба и то:
1. Одељење за привреду, јавне делатности, финансије и буџетске фондове;
2. Одељење за имовинско правне, стамбено комуналне послове, урбанизам и
грађевинарство и заштиту животне средине;
3. Одељење за инспекцијске послове;
4. Одељење за општу управу и послове органе Општине;
5. Одељење локалне пореске администрације и
6. Служба за заједничке послове.
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Члан 12.
У одељењима образују се одсеци и то:
1. У Одељењу за привреду, јавне делатности, финансије и буџетске фондове:
- Одсек за привреду и јавне делатности;
- Одсек за финансије и буџетске фондове.
2. У Одељењу за имовинско правне, стамбено комуналне послове, урбанизам и
грађевинарство и заштиту животне средине:
- Одсек за имовинско правне и стамбено комуналне послове;
- Одсек за урбанизам и грађевинарство и
- Одсек за заштиту животне средине.
3. У Одељењу за општу управу и послове органа општине:
- Одсек за општу управу и
- Одсек за послове органа општине.
2. Делокруг Општинске управе
Члан 13.
Одељење за привреду, јавне делатности, финансије и буџетске фондове обавља
послове Општинске управе који се односе на задовољавање одређених потреба грађана и
правних лица и органа општине у области индустрије, пољопривреде, водопривреде,
шумарства, приватног предузетништва, трговине, туризма, угоститељства, занатства,
саобраћаја и веза и другим привредним областима из надлежности општине, послове везане
за локални економски развој, послове канцеларије за младе, послове повереништва
Комесаријата за избегла и прогнана лица, пословe који се односе на образовање, културу,
физичку културу, здравство, социјалну заштиту, друштвену бригу о деци, врши послове
који се односе на припрему и спровођење буџета општине, планирање средстава и друге
економско финансијске послове за буџет, буџетске фондове и за потребе других подрачуна,
вођење инвестиција чије је финансирање из буџета, економско-финансијске послове
трезора, економско-финансијске послове за Општинску управу, рачуноводственофинансијске послове за Општинску управу и месне заједнице и обавља и друге послове из
надлежности Општине.
Члан 14.
Одељење за имовинско правне, стамбено комуналне послове, урбанизам и
грађевинарство и заштиту животне средине, обавља послове који се односе на:
евиденцију непокретности општине, имовинско правне послове у вези непокретности
(прибављање, отуђење, давање у закуп), експропријацију, конверзије права коришћења у
право својине на грађевинском земљишту, утврђивање земљишта за редовну употребу
објеката, исељења лица из станова и заједничких просторија које се користе без правног
основа, враћање утрина и пашњака селима на коришћење, припремање и спровођење
просторних и урбанистичких планова, парцелацију грађевинских парцела, издавање
информација о локацији и локацијских дозвола, издавање решења о одобрењу за извођење
радова, грађевинских и употребних дозвола, накнадног издавања грађевинске и употребне
дозволе, одобравања уклањања објеката, потврду урбанистичко-техничких докумената,
издавање услова и дозвола за уређење јавних површина на основу планске документације,
израде и реализације програма, планова и пројеката одрживог развоја и заштите животне
средине, организације и спровођења општих мера заштите становништва од заразних
болести у области сузбијања штетних организама (комарци, крпељи, глодари), спровођење
мера и организације послова зоохигијене, издавање дозвола за сакупљање, транспорт,
складиштење, третман и одлагање инертног и неопасног отпада на територији општине,
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оцене и давања сагласности на стратешку процену утицаја на животну средину, спровођење
поступка процене утицаја пројекта на животну средину, планирања и координације
едукативних активности у области заштите животне средине, израђује нацрте аката из
надлежности одељења за потребе органа општине, обавља и друге послове из ових области
из надлежности Општине, у складу са позитивним прописима.
Члан 15.
Одељење за инспекцијске послове обавља послове који се односе на:
Контролу извођења радова и изградње грађевинских објеката, израду решења о
рушењу и уклањању објеката за објекте који немају грађевинску дозволу, израду
нормативно правних аката и административно – техничких послова којима се уређују и
обезбеђују услови и мере које је потребно спровести и обезбедити у току рушења и
уклањања објеката, заштиту животне средине, надзор над применом прописа у области
комуналне делатности и доношење решења из области надлежности комуналне инспекције,
подноси прекршајне пријаве из своје надлежности, врши послове инспекцијског надзора
над применом Закона о превозу у друмском саобраћају и других закона и прописа, послове
путне, саобраћајне инспекције, заштите животне средине и других, послове просветне
инспекције, спроводи поступак извршења аката органа управе, израђује нацрте аката из
надлежности Одељења за потребе председника општине, скупштине општине и општинског
већа, обавља и друге послове у складу са позитивним прописима.
Члан 16.
Одељење за општу управу и послове органа општине, обавља послове из
области опште управе, личних стања грађана, води матичне књиге, издаје изводе и уверења
из матичних књига и књиге држављана, обавља венчања, послове месних канцеларија,
послове вођења и ажурирања бирачког списка, обавља стручно административне и
техничке послове за потребе органа општине и функционисања система локалне
самоуправе у општини, који се односе на припрему седница органа општине, обраду и
евидентирање аката усвојеним на седницама, чување изворних докумената о раду органа,
објављивање аката органа, вођење евиденција и записника о одржаним седницама и др.
послове из ове области, обезбеђује услове за рад представника јавног информисања за
потребе органа општине, пружа стручну помоћ месним заједницама у раду и приликом
увођења самодоприноса обавља послове доставе преко месних канцеларија за потребе
органа Општине и друге послове из ових области из надлежности општине и органа
општине.
У оквиру овог одељења образује се месне канцеларије и то:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Месна канцеларија Балајнац, за подручје Месне заједнице Балајнац;
Месна канцеларија Бељајка, за подручје Месне заједнице Бељајка;
Месна канцеларија Брестово, за подручје Месне заједнице Брестово;
Месна канцеларија Богава, за подручје Месне заједнице Богава;
Месна канцеларија Буковац, за подручје Месне заједнице Буковац;
Месна канцеларија Велики Поповић, за подручје Месне заједнице Велики
Поповић;
7. Месна канцеларија Витанце, за подручје Месне заједнице Витанце;
8. Месна канцеларија Војник , за подручје Месне заједнице Војник;
9. Месна канцеларија Грабовица, за подручје Месне заједнице Грабовица и Орашје;
10. Месна канцеларија Двориште, за подручје Месне заједнице Двориште;
11. Месна канцеларија Златово, за подручје Месне заједнице Златово;
12. Месна канцеларија Јасеново, за подручје Месне заједнице Јасеново;
13. Месна канцеларија Језеро, за подручје Месне заједнице Језеро;
14. Месна канцеларија Јеловац, за подручје Месне заједнице Јеловац;
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15. Месна канцеларија Липовица, за подручје Месне заједнице Липовиц;
16. Месна канцеларија Ломница, за подручје Месне заједнице Ломница;
17. Месна канцеларија Медвеђа, за подручје Месне заједнице Медвеђа;
18. Месна канцеларија Милива, за подручје Месне заједнице Милива;
19. Месна канцеларија Пањевац, за подручје Месне заједнице Пањевац;
20. Месна канцеларија Плажане, за подручје Месне заједнице Плажане;
21. Месна канцеларија Поповњак, за подручје Месне заједнице Поповњак и село
Ресавица;
22. Месна канцеларија Равна Река, за подручје Месне заједнице Равна Река;
23. Месна канцеларија Ресавица , за подручје Месне заједнице Ресавица и Жидиље;
24. Месна канцеларија Сењски Рудник, за подручје Месне заједнице Сењски
Рудник;
25. Месна канцеларија Сладаја, за подручје Месне заједнице Сладаја;
26. Месна канцеларија Стењевац, за подручје Месне заједнице Стењевац;
27. Месна канцеларија Стрмостен, за подручје Месне заједнице Стрмостен;
28. Месна канцеларија Трућевац, за подручје Месне заједнице Трућевац.
Члан 17.
Месне канцеларије обављају послове и то: вођење матичних књига, издавања извода
и уверења из матичних књига и књиге држављана, састављање смртовница, закључење
брака и друго, достављају податке неопходне за ажурирање бирачког списка, врше оверу
потписа, обављају послове пријемне канцеларије, административно-техничке послове за
потребе месних заједница, врше доставу писмена грађанима и правним лицима, достављају
статистичке и друге податке за које воде евиденцију и обављају друге послове из свог
делокруга.
Члан 18.
Одељење локалне пореске администрације обавља послове управе и то:
Води порески поступак (утврђивање, наплату и контролу) за локалне јавне приходе и
стара се о правима и обавезама пореских обвезника; води регистар обвезника изворних
прихода општине; врши утврђивање изворних прихода општине решењем за које није
прописано да их утврђује сам порески обвезник (самоопорезивање) у складу са законом;
врши канцеларијску и теренску контролу ради провере и утврђивања законитости и
правилности испуњавања пореске обавезе по основу локалних јавних прихода у складу са
законом; врши обезбеђење наплате локалних јавних прихода у складу са законом; врши
редовну и принудну наплату локалних јавних прихода и споредних пореских давања у
складу са законом; води првостепени управни поступак по жалбама пореских обвезника
изјављеним против управних аката донетих у пореском поступку; води пореско
књиговодство за локалне јавне приходе у складу са прописима; пружа основну стручну и
правну помоћ пореским обвезницима о пореским прописима из којих произилази њихова
пореска обавеза по основу локалних јавних прихода, у складу са кодексом понашања
запослених у локалној самоуправи; врши издавање уверења и потврда о чињеницама о
којима води службену евиденцију; процењује вредност имовине за опорезивање, обавља и
друге послове у складу са законом актима Скупштине општине, председника Општине,
Општинског већа и начелника Општинске управе.
Члан 19.
Служба за заједничке послове обавља послове који се односе на: вођење
персоналне евиденције и стручне послове у вези са радним односима, оверу потписа,
преписа и докумената, јавне набавке за потребе органа Општине, одржавање сервера,
локалне рачунарске мреже, радних станица, базе података и корисничких апликација,
израда корисничких апликација, помоћ корисницима у вези са коришћењем апликација,
отклањање хардверских проблема, израда пројеката у вези са развојем информационог
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система Општине, организује рад писарнице, архиве, возног парка, курирске и телефонске
послове, набавка материјала за потребе рада органа општине и Општинске управе –
економат, одржавање хигијене, коришћење и одржавање зграде и просторија за рад органа
општине и Општинске управе, обавља и друге сервисне и сличне послове из свог
делокруга.
Члан 20.
У Општинској управи могу се за поједине области, као што су економски развој,
пољопривреда, урбанизам, заштита животне средине, примарна здравствена заштита,
култура и друго постављати помоћници председника општине.
Помоћнике председника општине поставља и разрешава председник општине.
У Општинској управи председник општине поставља највише 3 помоћника
председника општине.
Помоћници председника општине покрећу иницијативе, предлажу пројекте и
сачињавају мишљења у вези са питањима које су од значаја за развој у области за које су
постављени.
Члан 21.
Председник општине поставља помоћнике, и то:
- помоћника председника за економски развој и пољопривреду;
- помоћника председника за урбанизам и заштиту животне средине и
- помоћника председника за примарну здравствену заштиту, културу и друго.
Члан 22.
Општинска управа, односно одељења, служба и одсеци у оквиру Општинске управе
обављају и друге изворне и поверене послове.
Члан 23.
Председник општине у Општинској управи оснива службу за буџетску инспекцију
и ревизију, односно поставља буџетског инспектора.
Служба за буџетску инспекцију и ревизију, односно буџетски инспектор, врши
инспекцијски надзор над коришћењем буџетских средстава и друго.
III РУКОВОЂЕЊЕ ОПШТИНСКОМ УПРАВОМ
Члан 24.
Општинском управом, као јединственим органом, руководи начелник
Општинске управе.
Начелник Општинске управе за свој рад и рад Управе одговара Скупштини општине,
Општинском већу и председнику Општине, у складу са законом и Статутом Општине.
Члан 25.
За начелника Општинске управе може бити постављено лице које има завршен
правни факултет, положен испит за рад у органима државне управе и најмање пет
година радног искуства у струци.
Члан 26.
Начелника Општинске управе, поставља општинско веће, на основу јавног огласа,
на пет година.
Начелник Општинске управе може имати заменика који га замењује у случају
његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.
Заменик начелника општинске управе се поставља на исти начин и под истим
условима као начелник.
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Уколико у Општинској управи није постављен заменик начелника општинске
управе, начелник Општинске управе уз сагласност Општинског већа, одредиће
решењем лице, које је запослено у Општинској управи и које га замењује у случају
одсутности или спречености.
Шефове организационих јединица у управи распоређује начелник општинске
управе.
Члан 27.
Одељењем руководи шеф Одељења, службом руководи шеф службе, а одсеком шеф
одсека.
За руководиоца одељења, службе и одсека може бити постављено лице које има
прописану стручну спрему, испит за рад у органима државне управе и најмање 3 године
радног искуства у струци. Ближи услови утврђују се актом о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места.
Члан 28.
Начелник општинске управе руководи радом општинске управе, доноси акт о
унутрашњој организацији и систематизацији радних места у општинској управи, уз
сагласност општинског већа, доноси акт о платама запослених и лица које поставља, уз
сагласност председника општине, у складу са законом и подзаконским актима доноси
опште акте о радним односима, дисциплинској одговорности запослених, радном времену,
евиденцији радног времена, коришћењу телефона, о оцењивању запослених, распоређује
шефове одељења службе и одсека и запослене у Општинској управи, решава о правима и
обавезама из радно-правних односа запослених и постављених лица у Општинској управи,
у складу са законом, решава сукоб надлежности између унутрашњих организационих
јединица општинске управе, представља и заступа Општинску управу уколико ти послови
законом или одлуком Скупштине нису стављени у надлежност другог органа општине,
врши друге послове који су му законом, статутом и другим актима органа општине
стављени у надлежност.
IV ОДНОСИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Члан 29.
Однос Општинске управе према оганима општине заснива се на правима и
дужностима утврђеним законом и статутом општине.
Општинска управа је обавезна да органе Општине обавештава о вршењу послова из
свог делокруга, даје обавештења, објашњења и податке из свог делокруга, који су
неопходни за рад органа Општине.
Члан 30.
Председник Општине у циљу законитог и ефикасног функционисања Општинске
управе усмерава и усклађује рад Општинске управе.
Председник Општине ради спровођења одлука и других аката Скупштине може
Општинској управи издавати упутства и смернице за спровођење истих.
Члан 31.
Организационе јединице у Општинској управи дужне су да међусобно сарађују како
то захтева природа послова и да размењују потребне податке и обавештења неопходна за
рад.
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Члан 32.
Општинска управа дужна је да разматра представке и предлоге грађана који се
односе на рад Управе и да их обавести о свом ставу најкасније 30 дана од дана пријема
представке односно предлога.
Члан 33.
Општинска управа дужна је да сарађује са државним органима, предузећима,
установама и другим органима и организацијама у оквиру свог делокруга.
Члан 34.
Однос општинске управе према општинском већу заснива се на правима и
дужностима која су утврђени законом, статутом и одлукама скупштине општине.
Када у вршењу надзора над радом општинске управе утврди да појединачна акта
општинске управе из изворног делокруга општине нису у сагласности са законом, статутом
и другим општим актом скупштине општине, општинско веће може такве акте поништити
или укинути и наложити доношење нових аката.
Члан 35.
Општинска управа је дужна да захтеве у управним стварима грађана, предузећа и
установа решава у законом прописаним роковима, а за случај прекорачења тих рокова да
обавести подносиоца захтева о разлозима прекорачења и упути га на могућност коришћења
правних средстава у таквим случајевима.
Члан 36.
Запослени у општинској управи су дужни да грађанима и правним лицима у законом
прописаном поступку омогуће остваривање њихових права и обавеза, да им дају потребна
обавештења, упутства и податке, да поштују достојанство тих лица и да чувају углед
општинске управе.
V АКТИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Члан 37.
Општинска управа може доноси правилнике, наредбе, одлуке, решења, упутства,
закључке, препоруке, смернице и давати инструкције и обавештења у складу са позитивним
прописима.
Члан 38.
Правилнике, наредбе, одлуке, упутства, решења, наредбе и закључке из надлежности
Општинске управе доноси начелник Општинске управе.
Члан 39.
Решења у управном поступку могу доносити запослени по овлашћењу начелника
Општинске управе.
Члан 40.
По жалби на првостепено решење Општинске управе у управном поступку решава
Општинско веће у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и
других организација из изворног делокруга Општине.
Решење Општинског већа је коначно.
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VI РАДНИ ОДНОСИ ЗАПОСЛЕНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА
У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ
Члан 41.
Послове општинске управе који се односе на остваривање права и обавеза грађана и
правних лица могу обављати лица која имају прописану школску спрему, положен испит за
рад у органима државне управе и када је то одређено законом, потребно радно искуство.
Члан 42.
О правима обавезама и одговорностима запослених у општинској управи одлучује
начелник општинске управе, у складу са законом и другим прописима, као и актима које
доноси начелник општинске управе.
Члан 43.
У радни однос у општинској управи може бити примљено лице које поред општих
услова утврђених законом испуњава и посебне услове утврђене законом, и актом о
унутрашњој организацији и систематизацији радних места.
Члан 44.
Радни однос у општинској управи заснива се на начин прописан Законом и другим
прописима.
Одлуку о заснивању радног односа у Општинској управи, доноси начелник
Општинске управе.
Члан 45.
Звања и занимања запослених у Општинској управи утврђују се законом, општим
колективним уговором, актима начелника Општинске управе и другим прописима.
Одлуку о стицању, односно губитку звања и занимања доноси начелник општинске
управе.
Члан 46.
Запослени и постављена лица у Општинској управи одговарају дисциплински и
материјално.
Дисциплинска и материјална одговорност запослених и постављених лица, услови
покретања дисциплинског поступка, дисциплинске мере, доношење одлуке у
дисциплинском поступку утврђени су законом, колективиним уговором, актима начелника
Општинске управе и другим прописима.
Одлуку о утврђивању дисциплинске одговорности и изрицању дисциплинске мере
доноси начелник Општинске управе, по спроведеном дисциплинском поступку или
запослени којег овласти начелник општинске управе.
Члан 47.
Распоред радног времена у општинској управи утврђује начелник општинске управе.
VII СУКОБ НАДЛЕЖНОСТИ И ИЗУЗЕЋЕ СЛУЖБЕНОГ ЛИЦА
Члан 48.
О изузећу службеног лица у Општинској управи одлучује начелник Општинске
управе.
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О изузећу начелника Општинске управе одлучује Општинско веће.
Члан 49.
Општинско веће решава сукоб надлежности између Општинске управе и других
предузећа, организација и установа кад на основу одлуке Скупштине општине одлучују
о појединим правима грађана, правних лица или других странака.
Начелник Општинске управе, решава сукоб надлежности између унутрашњих
организационих јединица.
VIII ФИНАНСИРАЊЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Члан 50.
Послови Општинске управе финансирају се из буџета Општине.
Средства за финансирање Општинске управе чине:
1. средства за исплату зарада и накнада запослених,
2. средства за материјалне трошкове,
3. средства за посебне намене,
4. средства за набавку и одржавање опреме.
Члан 51.
Општинска управа може остварити приходе сопственом делатношћу, у складу са
Законом и општим актима Скупштине општине Деспотовац.
Приходи остварени из става 1 овог члана уносе се у Буџет општине.
Акт о накнадама за услуге Општинске управе доноси Скупштина општине на
предлог Општинског већа.
Члан 52.
Средства остварена од делатности Општинске управе могу се наменски употребити
за опрему и побољшање зарада и других услова рада запослених.
Члан 53.
Зараде и друге накнаде по основу рада радници Општинске управе остварују у
складу са законом и другим позитивним прописима.
Члан 54.
Налоге и друге акте за коришћење финансијских средстава Општинске управе,
потписује начелник Општинске управе или лице које он овласти.
Начелник Општинске управе и лице које он овласти, одговоран је за законито и
наменско коришћење средстава опредељених за рад Општинске управе.

IX ЈАВНОСТ РАДА
Члан 55.
Рад Општинске управе је јаван осим у случају потребе заштите тајне а у складу са
Законом.
Члан 56.
Општи акти које доноси Општинска управа објављују се на огласној табли Управе.
Општинска управа обезбеђује јавност рада и несметано обавештавање јавности о
обављању послова из свог делокруга и свим променама које су у вези са организацијом,
делокругом послова, распоредом радног времена и другим питањима.
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Члан 57.
Начелник Општинске управе и други овлашћени радници дужни су да дају потребне
информације средствима јавног информисања из делокруга свога рада уз претходну
сагласност начелника Општинске управе.
X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 58.
За све што није регулисано овом Одлуком примењиваће се одредбе закона, статута и
других прописа.
Члан 59.
Начелник Општинске управе донеће у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове
одлуке нов акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској
управи уз сагласност Општинског већа.
Члан 60.
Запослени у Општинској управи настављају рад у Општинској управи
по
досадашњој одлуци о Општинској управи до коначног распореда радника у Општинској
управи по доношењу акта о организацији и систематизацији послова у Општинској управи.
Члан 61.
Коначан распоред радника извршиће начелник Општинске управе по доношењу акта
о организацији и систематизацији послова утврђених тим актом најкасније у року од 30
дана од дана доношења овог акта.
Радници који остану нераспоређени остварују права и обавезе у складу са законом и
другим прописима.
Члан 62.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о Општинској управи бр.
02-36/2008-01 од 12.06. 2008. године, објављена у ''Службеном гласнику Општине
Деспотовац'', број 5/2008), са свим изменама и допунама.
Члан 63.
Ова Одлука објавиће се у ''Службеном гласнику Општине Деспотовац'' а ступа на
снагу осмог дана од дана објављивања.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-99/2013-01 од 14.05.2013.године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Владан Милошевић. дипл.екон.,с.р.
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На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике
Србије“, број 72/2009, 81/2009 - исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011 и 121/2012), члана
32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/07),
члана 13. Статута општине Деспотовац („Службени гласник општине Деспотовац“ број
4/08), и прибављеног мишљења Комисије за планове општине Деспотовац, на седници
Комисије одржаној дана 09.04.2013. године, Скупштина општине Деспотовац, дана 14.05.
2013. године, доноси:

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ПОСТОЈЕЋЕ
РАДНЕ ЗОНЕ II У ДЕСПОТОВЦУ
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације постојеће радне зоне II у Деспотовацу
(у даљем тексту: План).
Члан 2.
Циљ израде Плана јесте уређење простора и увођење специфичних намена у складу
са програмским концептом Просторног плана и Генералног урбанистичког плана
Деспотовца, који је дефинисао главне правце развоја радних зона, усмеравања и
могућности за уређење простора у њеном непосредном окружењу, као и заштита
постојећих природних вредности.
Члан 3.
Граница Плана обухвата катастарске парцеле број 68/5, 68/6 и део државног пута II
реда број 130 на катастарској парцели број 3415 све К.О. Деспотовац. Граница Плана
почиње на северу, од тромеђе катастарских парцела број 3400, 68/3 и 68/5 све К.О.
Деспотовац. Граница иде међом парцела 68/3 и 68/5 обе К.О. Деспотовац, затим обухвата
део катастарске парцеле број 3415 К.О. Деспотовац (улица Рудничка део државног пута II
реда број 130), која се граничи са друге стране улице са катастарским парцелама број 34,
35/1 и 35/2 све К.О. Деспотовац пресеца улицу Рудничку и иде међом парцеле број 135 К.О.
Деспотовац до тромеђе катастарских парцела број 135, 68/6 и 3415 све К.О. Деспотовац,
затим иде међом катастарских парецела број 135, 68/6 и 68/5 све К.О. Деспотовац, затим
долази до тромеђе катастарских парцела број 135, 68/6 и 3400 све К.О Деспотовац. Даље
иде међом катастарских парцела број 3400 и 68/6 обе К.О. Деспотовац до тромеђе
катастарских парцела број 3400, 68/3 и 68/5 све К.О. Деспотовац одакле је и започета
граница плана.
Члан 4.
План детаљне регулације садржи нарочито:
1.
2.
3.
4.

границу плана и обухват грађевинског подручја;
поделу простора на посебне целине и зоне;
намену земљишта;
регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са
елементима за обележавање на геодетској подлози;
5. нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план);
6. трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу
инфраструктуру;
7. правила уређења и правила грађења по целинама и зонама;
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8. економску анализу и процену улагања из јавног сектора;
9. локације за које је предвиђена израда урбанистичког пројекта;
10. графички део.
Члан 5.
Рок за израду Плана је 60 дана од усвајања Одлуке о изради.
Члан 6.
Средства за израду плана обезбедиће инвеститор – заинтересована страна, а за
реализацију израде плана закључиће се посебан уговор у коме ће се дефинисати детаљније
обавезе између инвеститора и привредног друштва односно другог правног лица, које је
уписано у одговарајући регистар за обављање послова просторног и урбанистичког
планирања и израде планских докумената.
Израдом урбанистичких планова руководи одговорни урбаниста.
Оделење за имовинско – правне, стамбено – комуналне послове урбанизам,
грађевинарство и заштиту животне средине општинске управе општине Деспотовац ће
израдити пројектни задатак и издати извод из плана у складу са планским документом
вишег реда.
Члан 7.
Неприступање изради стратешке процене утицаја на животну средину утврђено је
Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације
дела постојеће радне зоне II у Деспотовцу на животну средину на основу мишљења Одсека
за заштиту животне средине број 501-17/2013-10 од 21.02.2013. године.
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне
регулацује дела постојеће радне зоне II у Деспотовцу на животну средину број 350-21-5/1309 од 22.02.2013. године је саставни део ове Одлуке.
Члан 8.
Стручну контролу нацрта планског документа врши комисија за планове општине
Деспотовац у складу са чланом 49. Закона о планирању и изградњи.
Након обављене стручне контроле нацрт планског документа се шаље на јавни увид
који траје 30 дана од дана оглашавања у дневном и локалном листу у складу са члановима
50. и 51. Закона о планирању и изградњи.
Излагање нацрта планског документа обавиће се у згради општинске управе
општине Деспотовац, у просторијама урбанистичке службе, а о истом се стара комисија за
планове.
Урбанистички план доноси Скупштина општине Деспотовац у складу са чланом 35.
Закона о планирању и изградњи.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу 8-ог дана, од дана објављивања у ''Службеном гласнику
општине Деспотовац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНА ДЕСПОТОВАЦ
Број: 35-5/2013-01 од 14.05.2013.годинe
ПРЕДСЕДНИK
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Владан Милошевић, дипл.екон.,с.р.
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На основу члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину
("Службени гласник РС", број 135/04), а у вези члана 46. Закона о планирању и изградњи
("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011 и
121/2012) и претходно прибављеног мишљења органа надлежног за послове заштите
животне средине, Одељење за имовинско-правне, стамбено-комуналне послове, урбанизам,
грађевинарство и заштиту животне средине Општинске управе општине Деспотовац, доноси
РЕШЕЊЕ
о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана
детаљне регулације дела постојеће радне зоне II у Деспотовцу
1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације дела
постојеће радне зоне II у Деспотовцу, (у даљем тексту: план), на животну средину.
2. Средства за израду плана обезбедиће инвеститор – заинтересована страна, на основу
поднетог захтева, а за реализацију израде плана закључиће се посебан уговор у коме ће
се дефинисати детаљније обавезе између инвеститора и привредног друштва односно
другог правног лица, које је уписано у одговарајући регистар за обављање послова
просторног и урбанистичког планирања.
3. Граница Плана обухвата катастарске парцеле 68/5, 68/6 и део државног пута II реда број
130 на катастарској парцели број 3415 све К.О. Деспотовац. Граница Плана почиње на
северу, од тромеђе к.п. бр.3400, 68/3 и 68/5 све К.О. Деспотовац. Граница иде међом
парцела 68/3 и 68/5 обе К.О. Деспотовац, затим обухвата део катастарске парцеле број
3415 К.О. Деспотовац (улица Рудничка део државног пута II реда број 130), која се
граничи са друге стране улице са катастарским парцелама број 34, 35/1 и 35/2 све К.О.
Деспотовац, пресеца улицу Рудничку и иде међом парцеле број 135 К.О. Деспотовац до
тромеђе катастарских парцела број 135, 68/6 и 3415 све К.О. Деспотовац, затим иде
међом парцела 135, 68/6 и 68/5 и долази до тромеђе катастарских парцела 135, 68/6 и
3400 све К.О. Деспотовац. Даље иде међом парцела 3400 и 68/5 обе К.О. Деспотовац до
тромеђе катастарских парцела број 3400, 68/3 и 68/5 све К.О. Деспотовац, одакле је и
започета граница плана.
4. Циљ израде Плана јесте уређење простора и увођење специфичних намена у складу са
програмским концептом Просторног плана општине Деспотовац и Генералног
урбанистичког плана Деспотовца, који је дефинисао главне правце развоја радних зона,
усмеравања и могућности за уређењe простора у њеном непосредном окружењу, као и
заштита постојећих природних вредности.
5. Приликом дефинисања планираног решења и услова за заштиту животне средине
прибављено је мишљења органа надлежног за послове заштите животне средине под брoj
501-17/2013-10 од 21.02.2013. године. Одељење за имовинско-правне, стамбенокомуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине Општинске
управе општине Деспотовац, узимајући у обзир податке из наведеног мишљења органа
надлежног за послове заштите животне средине које је по извршеној анализи и према
расположивим подацима, карактеристикама и могућностима утицаја на животну средину,
узимајући у обзир критеријуме прописане Законом о стратешкој процени утицаја ("Сл.
Гласник РС", број 135/04), дало мишљење да за План није неопходно приступити изради
стратешке процене утицаја на животну средину, и утврдило да не постоји могућност
значајних утицаја на животну средину.
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6. Ово решење објављује се у "Службеном гласнику општине Деспотовац" и представља
саставни део Одлуке о изради Плана детаљне регулације дела постојеће радне зоне II у
Деспотовцу и саставни je део документације плана.
Општина Деспотовац - Општинска управа
Одељење за имовинско-правне, стамбено-комуналне послове,
Урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине
број 350-21-5/13-09 од 22.02.2013. године

Шеф одељења
Горан Грујић, дипл. правник,с.р.

На основу члана 159. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник Републике Србије'' број 72/09), члана 32. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Србије'' број 129/07) и члана 13. Статута општине
Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'' број 4/2008), Скупштина општине
Деспотовац, на седници одржаној 14.05. 2013. године, донела је

О Д Л У К У
О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА ПРЕВОЗ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА И
ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ У ОСНОВНИМ И ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ НА ПОДРУЧЈУ
ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ

Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се обавезе и начин обезбеђивања средстава за превоз
ученика основних школа од места становања до школе и обрнуто и запослених у основним
и Техничкој школи на подручју општине Деспотовац.

I ПРЕВОЗ УЧЕНИКА
Члан 2.
Локална самоуправа сноси трошкове превоза ученикa основних школа који наставу
похађају у матичној школи, сагласно Одлуци о мрежи школа на подручју општине
Деспотовац.
Локална самоуправа не сноси трошкове превоза за ученике који по определењу
родитеља или старатеља не похађају наставу у матичној школи сагласно Одлуци о мрежи
школа на подручју општине Деспотовац, већ у некој другој школи.
Члан 3.
Основне школе су дужне да на основу расположивих података сачине спискове
ученика-путника по групама и исте са финансијским обрачуном доставе надлежном органу
Општине Деспотовац – Оделењу за привреду, јавне делатности, финансије и буџетске
фондове Општинске управе Деспотовац, најкасније до 5-ог у месецу за претходни месец.
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Члан 4.
Основна школа закључујe Уговор о превозу ученика са изабраним превозником до
краја текуће године за наредну календарску годину.
Средства за превоз ученика преносе се основним школама у складу са Одлуком о
буџету општине Деспотовац.

II ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ
Члан 5.
Под превозом запослених у смислу члана 1. ове Одлуке подразумева се превоз
запослених у основним школама и Техничкој школи на подручју општине Деспотовац (у
даљем тексту запослених) од места становања до места рада и обрнуто, и то на удаљености
до 30 км у једном правцу.
Удаљеност се мери од центра насеља из ког запослени путује до центра насеља у
коме се школа налази.
Уколико запослени станује на удаљености већој од 30 км, као меродавна
километража за обрачун накнаде за превоз (путни трошак) узима се 30 км.
Члан 6.
За запосленог који користи јавни превоз на одређеној релацији, утврђује се накнада
трошкова превоза у висини цене превозне карте превозника чији превоз запослени
користи.
За запосленог за кога не постоји адекватан јавни превоз, утврђује се накнада за
превоз у висини најниже цене превозне карте на одређеној релацији.
Најнижу цену превозне карте на одређеној релацији утврђује обрачунска служба
школе прикупљањем података о ценама превозних карата свих превозника на одређеној
релацији.
За релацију за коју након спроведеног поступка није одређена најнижа цена, узима
се цена која је утврђена за дужински најприближнију релацију.
Члан 7.
Основне и Техничка школа су дужне да на основу законских прописа и
критеријума из ове Одлуке, својим општим актима – правилницима о раду, дефинишу
ближе услове, критеријуме и начине остваривања права запослених на накнаду трошкова
превоза за долазак и повратак са рада.
Члан 8.
Средстава за накнаду превоза запослених обезбеђују се у буџету Општине
Деспотовац.
Обрачун накнаде за превоз врши обрачунска служба школе. Основне и Техничка
школа су дужне да на основу расположивих података сачине спискове запослених-путника
по групама и исте са финансијским обрачуном доставе надлежном органу Општине
Деспотовац – Оделењу за привреду,финансије,послове јавне делатности и буџетске
фондове Општинске управе Деспотовац, најкасније до 5-ог у месецу за претходни месец.
Средства из става 1. овог члана преносе се основним и Техничкој школи у складу са
Одлуком о буџету Општине Деспотовац.
Основне и Техничка школа накнаду за превоз исплаћују запосленом на текући рачун.
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Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику
општине Деспотовац.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о висини учешћа
родитеља у обезбеђивању средстава за превоз ученика основних школа, број 34-67/2010-01
од 24.12. 2010. године и Одлука о измени Одлуке о висини учешћа родитеља у
обезбеђивању средстава за превоз ученика основних школа, број 400-637/2012-01 од 13.12.
2012. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 400-225/2013-01 од 14.05.2013. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Владан Милошевић, дипл.екон.,с.р.

На основу члана 7.и члана 36. Закона о превозу у друмском саобраћају (''Службени
гласник Републике Србије'', број 46/95, 66/2001, 61/2005 и 91/2005), члана 32. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', број 129/07) и члана 13.
Статута Општине Деспотовац (''Службени гласник Општине Деспотовац'', број 4/08),
Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 14.05. 2013. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗУ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ДЕПОТОВАЦ
Члан 1.
У Одлуци о ауто такси превозу на територији општине Деспотовац, објављена у
''Службеном гласнику Општине Деспотовац'', број 6/2009 и 9/2011), коју је донела
Скупштина општине Деспотовац 12.11. 2009. године у члану 5. тачка 6. и у члану 9. ставу 1.
тачка 5. бришу се.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику
Општине Деспотовац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 34-40/2013-01 од 14.05.2013. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Владан Милошевић, дипл.екон.с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије'', број 129/07) и члана 13. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник
општине Деспотовац'', број 4/08), Скупштина општине Деспотовац на седници одржаној
14.05. 2013. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА РАД У ОРГАНИМА ОПШТИНЕ И
РАДНИМ ТЕЛИМА ОРГАНА ОПШТИНЕ

Члан 1.
У Одлуци о накнадама за рад у органима Општине и радним телима органа
Општине, број 12-144/2012-01, коју је донела Скупштина општине Деспотовац 25.10. 2012.
године, објављена у Службеном гласнику Општине Деспотовац, број 16 од 26.10. 2012.
године, члан 4. мења се и гласи:
''Члановима Комисије за планове именованим на предлог министарстава надлежних
за просторно планирање и урбанизам, припада накнада за рад у Комисији у висини од
15.000,00 динара, по седници и трошкови превоза за долазак на седницу Комисије у
висини цене превоза у јавном саобраћају.
Лицу одређеном за обављање стручних и административно техничких послова за
потребе Комисије припада накнада за рад у висини од 3.000,00 динара по седници
Комисије.''.
Члан 2.
Ова Одлука објавиће се у ''Службеном гласнику Општине Деспотовац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 12-38/2013-01 од 14.05.2013. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Владан Милошевић, дипл.екон.,с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број
129/07) и члана 13. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине
Деспотовац'', број 4/2008), а у складу са чланом 92. став 3. и 4. Закона о буџетском систему
(''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/2012), Скупштина општине
Деспотовац, на седници одржаној 14. 05. 2013. године, донела је

ОДЛУКУ
1. Да се врши ревизија Завршног рачуна Буџета општине Деспотовац за 2012.
годину.
2. Да ревизију Завршног рачуна Буџета општине Деспотовац за 2012. годину врши
Државна ревизорска институција, а да уз сагласност може да обави и лице које испуњава
услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја.
3. Одлуку објавити у ''Службеном гласнику општине Деспотовац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 400-235/2013-01 од 14. 05.2013. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Милошевић Владан, дипл.екон.,с.р.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије'', број 129/07), члана 48. и 56. Закона о локалним изборима (''Службени гласник
Републике Србије'', број 129/07, 54/2011), члана 13. Статута општине Деспотовац
(''Службени гласник општине Деспотовац'', број 4/08), Скупштина општине Деспотовац
седници одржаној 14.05. 2013. године, на предлог Верификационог одбора, донела је

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
1. Потврђује се мандат одборнику Вуксановић Момчилу-Мома Брада из Деспотовца,
са Изборне листе Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије (СПС), Партија
уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена Србија (ЈС).

2. Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова од
дана доношења Одлуке.
3. Одлуку објавити у ''Службеном гласнику Општине Деспотовац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 06-23-3/2013-01 од 14.05.2013. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Милошевић Владан, дипл.екон.,с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије'' број 129/2007) и члана 13. Статута општине Деспотовац (Службени гласник
општине Деспотовац'' број 4/2008), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној
14.05. 2013. године, донела је

ОДЛУКУ
О ОДОБРАВАЊУ ПРОЈЕКТА О ИЗМЕНИ ПРОЈЕКТА ''УНАПРЕЂЕЊЕ
ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СТАНОВНИШТВА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ''

1. Одобрава се Пројекат о измени Пројекта ''Унапређење здравствене заштите
становништва општине Деспотовац'' Дома здравља Деспотовац, број 1162 од 04.03. 2013.
године.
2. Пројекат ће се финансирати у
Деспотовац за 2013. годину.

складу

са

Одлуком

о

буџету Општине

3. Међусобна права и обавезе регулисаће се Уговором који ће се закључити између
реализатора Пројекта Дома здравља Деспотовац и Општине Деспотовац. Обавезује се
реализатор Пројекта да доставља месечни извештај о реализацији Пројекта Одељењу за
привреду, јавне делатности, финансије и буџетске фондове Општинске управе Деспотовац.
4. Саставни део ове Одлуке је Пројекат о измени Пројекта ''Унапређење здравствене
заштите становништву општине Деспотовац'' Дома здравља Деспотовац, број 1162 од
04.03. 2013. године.
5. Ова Одлука ступа на снагу осам дана од дана објављивања
гласнику Општине Деспотовац''.

у ''Службеном

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 400-214/2013-01 од 14.05.2013. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Милошевић Владан, дипл.екон.,с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број
129/07), члана 14. став 4. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС''
број 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 13. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник
општине Деспотовац'', број 4/08), и сагласности Министарства пољопривреде, трговине,
шумарства и водопривреде, број 320-11-2606/2013-14 од 15.04. 2013. године, Скупштина
општине Деспотовац на седници одржаној 14.05. 2013. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ПОДРУЧЈУ
ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
ЗА 2013. ГОДИНУ
Члан 1.
Доноси се Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у
државној својини на подручју општине Деспотовац за 2013. годину, којим се утврђује врста
и обим радова на заштити и уређењу пољопривредног земљишта у општини Деспотовац у
2013. години.
Члан 2.
Саставни део ове одлуке је Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта у државној својини на подручју општине Деспотовац за 2013. годину.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику
општине Деспотовац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-109/2013-01 од 14.05.2013. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Владан Милошевић, дипл.екон.,с.р.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник број 129/07),
члана 53. и 55. Закона о водама (''Службени гласник РС'', број 30/2010 и 93/2012) и члана
13. Статута Општине Деспотовац (''Службени гласник Општине Деспотовац'' број 4/2008),
Скупштина општине Деспотовац на седници одржаној 14.05. 2013. године, донела је
ОДЛУКУ
1. Усваја се Општински оперативни план одбране од пополава на водотоцима II
реда за 2013. годину.
2. Саставни део ове Одлуке је Општински оперативни план одбране од поплава II
реда за 2013. годину.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-108/2013-01 од 14.05.2013. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Владан Милошевић,дипл.екон. ср
21

Службени гласник – број 4

Деспотовац, 16.05. 2013. године

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије'', број 129/07), члана 13. Статута Општине Деспотовац (''Службени гласник
Општине Деспотовац'', број 4/2008), Скупштина општине Деспотовац на седници одржаној
14.05. 2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду са финансијским извештајем за
2012. годину КСП ''СТАН'' ЈП Деспотовац, број 396-4, а кога је усвојио Надзорни одбор
18.03. 2013. године.
2. Решење доставити: КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац и архиви Скупштине општине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-78/2013-01 од 14.05.2013. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Владан Милошевић,дипл.екон. ,с.р.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије'', број 129/07), члана 13. Статута Општине Деспотовац (''Службени гласник
Општине Деспотовац'', број 4/2008), Скупштина општине Деспотовац на седници одржаној
14.05. 2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду са финансијским извештајем ЈП
''Дирекције за изградњу Општине Деспотовац'' Деспотовац, за 2012. годину, број: 0368/13 од 27.02. 2013. године, а који је усвојио Надзорни одбор, Одлуком број: 03-68-1/13
од 27.02. 2013. године.
2. Решење доставити: ЈП ''Дирекцији за изградњу Општине Деспотовац'' и архиви
Скупштине општине.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-63/2013-01 од 14.05.2013. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Владан Милошевић,дипл.екон. ,с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије'', број 129/07), члана 13. Статута Општине Деспотовац (''Службени гласник
Општине Деспотовац'', број 4/2008), Скупштина општине Деспотовац на седници одржаној
14.05. 2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду са финансијским извештајем ЈП
''Ресавска пећина'' Деспотовац за 2012. годину, број: 02-76/2013. од 26.02. 2013. године, а
који је усвојио Надзорни одбор ЈП ''Ресавска пећина'', Одлуком број: 01-91/2013 од 27.02.
2013. године.
2. Решење доставити: ЈП ''Ресавска пећина'' Деспотовац
општине.

и архиви

Скупштине

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-71/2013-01 од 14.05.2013. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Владан Милошевић,дипл.екон. ,с.р.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије'', број 129/07), члана 13. Статута Општине Деспотовац (''Службени гласник
Општине Деспотовац'', број 4/2008), Скупштина општине Деспотовац на седници одржаној
14.05. 2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду са финансијским извештајем за
2012. годину ''Топлик Деспотовац'' Јавног предузећа за изградњу система водоснабдевања
Деспотовац, кога је усвојио Надзорни одбор Одлуком број 42-5 од 28.02. 2013. године.
2. Решење доставити: ''Топлик Деспотовац'' Јавном предузећу за изградњу система
водоснабдевања Деспотовац и архиви Скупштине општине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-84/2013-01 од 14.05.2013. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Владан Милошевић,дипл.екон. ,с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије'', број 129/07), члана 13. Статута Општине Деспотовац (''Службени гласник
Општине Деспотовац'', број 4/2008), Скупштина општине Деспотовац на седници одржаној
14.05. 2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду са финансијским извештајем
Центра за социјални рад ''Деспотовац'' Деспотовац, за 2012. годину а који је усвојио
Управни одбор Центра Одлуком број: 370-1/13 од 26.03. 2013. године.
2. Решење доставити: Центру за социјални рад ''Деспотовац'' Деспотовац и архиви
Скупштине општине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-74/2013-01 од 14.05.2013. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Владан Милошевић,дипл.екон. ,с.р.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије'', број 129/07), члана 13. Статута Општине Деспотовац (''Службени гласник
Општине Деспотовац'', број 4/2008), Скупштина општине Деспотовац на седници одржаној
14.05. 2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду са финансијским извештајем
''Туристичко спортске организације
Деспотовац'' Деспотовац
за 2012. годину, број:
278/13 од 21.03. 2013. године, а који је усвојио Управни одбор Одлуком број: 280/13 од
21.03. 2013. године.
2. Решење доставити: ''Туристичко спортској организацији Деспотовац'' Деспотовац
и архиви Скупштине општине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-68/2013-01 од 14.05.2013. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Владан Милошевић,дипл.екон.,с.р.
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Службени гласник – број 4

Деспотовац, 16.05. 2013. године

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије'', број 129/07), члана 13. Статута Општине Деспотовац (''Службени гласник
Општине Деспотовац'', број 4/2008), Скупштина општине Деспотовац на седници одржаној
14.05. 2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду са финансијским извештајем
Народне библиотеке ''Ресавска школа'' Деспотовац за 2012. годину, број: 78 од 22.03.
2013. године, а који је усвојио Управни одбор Одлуком број: 77 од 22.03. 2013. године.
2. Решење доставити: Народној библиотеци ''Ресавска школа'' Деспотовац и архиви
Скупштине општине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-67/2013-01 од 14.05.2013. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Владан Милошевић,дипл.екон. ,с.р.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије'', број 129/07), члана 13. Статута Општине Деспотовац (''Службени гласник
Општине Деспотовац'', број 4/2008), Скупштина општине Деспотовац на седници одржаној
14.05. 2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду Центра за културу ''Свети Стефан,
деспот српски'' Деспотовац за 2012. годину, број: 255 од 21.03. 2013. године, који је
усвојио Управни одбор Центра Одлуком број: 183 од 264 од 26.03. 2013. године и
Финансијски извештај, број 183 од 26.02. 2013. године, који је усвојио Управни одбор
Центра одлуком број 186 од 26.02. 2013. године.
2. Решење доставити: Центру за културу ''Свети Стефан, деспот српски'' Деспотовац
и архиви Скупштине општине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-73/2013-01 од 14.05.2013. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Владан Милошевић,дипл.екон. ,с.р.
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Службени гласник – број 4

Деспотовац, 16.05. 2013. године

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије'', број 129/07), члана 13. Статута Општине Деспотовац (''Службени гласник
Општине Деспотовац'', број 4/2008), Скупштина општине Деспотовац на седници одржаној
14.05. 2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду са финансијским извештајем Дома
здравља ''Деспотовац'' за 2012. годину, број: 1532 од 18.03. 2013. године, а који је усвојио
Управни одбор Дома здравља, Одлуком број: 1533/2 од 22.03. 2013. године.
2. Решење доставити: Дому здравља ''Деспотовац'' Деспотовац и архиви Скупштине
општине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-70/2013-01 од 14.05.2013. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Владан Милошевић,дипл.екон. ,с.р.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије'', број 129/07), члана 13. Статута Општине Деспотовац (''Службени гласник
Општине Деспотовац'', број 4/2008), Скупштина општине Деспотовац на седници одржаној
14.05. 2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду Црвеног крста Деспотовац за 2012.
годину, број 50/13 од 20.03. 2013. године и Извештај о финансијском пословању, број 49/13
од 21.03. 2013. године.
2. Решење доставити: Црвеном крсту Деспотовац и архиви Скупштине општине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-72/2013-01 од 14.05.2013. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Владан Милошевић,дипл.екон. ,с.р.
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Службени гласник – број 4

Деспотовац, 16.05. 2013. године

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије'', број 129/07), члана 13. Статута Општине Деспотовац (''Службени гласник
Општине Деспотовац'', број 4/2008), Скупштина општине Деспотовац на седници одржаној
14.05. 2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду са финансијским извештајем за
2012. годину Општинског јавног правобранилаштва , број 120/2013. од 28.03. 2013. године.
2. Решење доставити: Општинском јавном правобранилаштву и архиви Скупштине
општине.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-75/2013-01 од 14.05.2013. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Владан Милошевић,дипл.екон.,с.р.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије'', број 129/07), члана 50. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник
Републике Србије'', број 119/2012), члана 13. Статута Општине Деспотовац (''Службени
гласник Општине Деспотовац'', број 4/2008) и члана 27. Одлуке о промени оснивачког акта
Комунално стамбеног предузећа ''Стан'' Деспотовац (''Службени гласник Општине
Деспотовац'', број 3/2013), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 14.05.
2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на измене и допуне Програма пословања са
Финансијским планом за 2013. годину, КСП ''Стан'' Ј.П. Деспотовац, број 396-5 од 21.03.
2013. године.
2. Решење доставити: КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац, Служби Буџета Општинске
управе Деспотовац и архиви Скупштине општине Деспотовац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-107/2013-01 од 14.05.2013.године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Милошевић Владан, дипл.екон.,с.р.
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Службени гласник – број 4

Деспотовац, 16.05. 2013. године

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије'', број 129/07), члана 60. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник
Републике Србије'', број 119/2012), члана 13. Статута општине Деспотовац (''Службени
гласник општине Деспотовац'', број 4/2008) и члана 29. Одлуке о промени оснивачког акта
Комунално стамбеног предузећа ''Стан'' ЈП Деспотовац (''Службени гласник Општине
Деспотовац'', број 3/2013), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 14.05.
2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут Комунално стамбеног предузећа ''Стан'' ЈП
Деспотовац, број 396-3 од 21. марта 2013. године.
2. Решење доставити: КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац
Деспотовац.

и архиви Скупштине општине

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-79/2013-01 од 14.05.2013. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Милошевић Владан, дипл.екон.,с.р.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије'', број 129/07), члана 60. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник
Републике Србије'', број 119/2012), члана 13. Статута општине Деспотовац (''Службени
гласник општине Деспотовац'', број 4/2008) и члана 29. Одлуке о промени оснивачког акта
Јавног предузећа за заштиту природе, развој туризма и угоститељство ''Ресавска пећина''
Деспотовац (''Службени гласник Општине Деспотовац'', број 3/2013), Скупштина општине
Деспотовац, на седници одржаној 14.05. 2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут Јавног предузећа за заштиту природе, развој
туризма и угоститељство ''Ресавска пећина'' Деспотовац, број 02-167/2013 од 22.03. 2013.
године.
2. Решење доставити: Јавном предузећу за заштиту природе, развој туризма и
угоститељство ''Ресавска пећина'' Деспотовац и архиви Скупштине општине
Деспотовац.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-85/2013-01 од 14.05.2013. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Милошевић Владан, дипл.екон.,с.р.
28

Службени гласник – број 4

Деспотовац, 16.05. 2013. године

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије'', број 129/07), члана 60. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник
Републике Србије'', број 119/2012), члана 13. Статута општине Деспотовац (''Службени
гласник општине Деспотовац'', број 4/2008) и члана 29. Одлуке о промени оснивачког акта
Јавног предузећа Дирекција за изградњу општине Деспотовац (''Службени гласник
Општине Деспотовац'', број 3/2013), Скупштина општине Деспотовац, на седници
одржаној 14.05. 2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут Јавног предузећа Дирекција за изградњу
општине Деспотовац, број 03-107/13 од 22.04. 2013. године и Статут о измени и допуни
Статута Ј.П. Дирекција за изградњу општине Деспотовац, број 03-115/13 од 13.05. 2013.
године.
2. Решење доставити: Јавном предузећу Дирекција за изградњу општине
Деспотовац и архиви Скупштине општине Деспотовац.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-90/2013-01 од 15.04.2013. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Милошевић Владан, дипл.екон.,с.р.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије'', број 129/07), члана 60. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник
Републике Србије'', број 119/2012), члана 13. Статута општине Деспотовац (''Службени
гласник општине Деспотовац'', број 4/2008) и члана 29. Одлуке о промени оснивачког акта
''Топлик-Деспотовац'' Јавног предузећа за изградњу система водоснабдевања Деспотовац
(''Службени гласник Општине Деспотовац'', број 3/2013), Скупштина општине Деспотовац,
на седници одржаној 14.05. 2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут ''Топлик-Деспотовац'' Јавног предузећа за
изградњу система водоснабдевања Деспотовац, број 62-2 од 22.03. 2013. године.
2. Решење доставити: ''Топлик-Деспотовац'' Јавном предузећу за изградњу система
водоснабдевања Деспотовац и архиви Скупштине општине Деспотовац.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-81/2013-01 од 14.05.2013. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Милошевић Владан, дипл.екон.,с.р.

29
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Деспотовац, 16.05. 2013. године

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број
129/07) и члана 13. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник Општине
Деспотовац'', број 4/08), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 14.05.
2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ

1. Даје се сагласност на Правилник o унутрашњој организацији и систематизацији
радних места Туристичко спортске организације ''Деспотовац'' у Деспотовцу,број 364/13 од
17.04. 2013. године.
2. Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Деспотовац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-86/2013-01 од 14.05.2013. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Милошевић Владан, дипл.екон.,с.р.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС', број
129/07) и члана 13. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине
Деспотовац'', број 4/2008), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 14.05.
2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ

1. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Штаба за избегла и расељена лица општине
Деспотовац и то:
-

Добросављевић Љубиша, председник Штаба
Мишковић Горан, представник Црвеног крста Деспотовац
Живковић Валерија, представник Центра за социјални рад Деспотовац
Богосављевић Властимир, представник Општинске управе Деспотовац
Ивковић Душан, представник Општине Деспотовац.

2. Решење доставити: именованима и архиви органа Општине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-97-1/2013-01 од 14.05.2013. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Милошевић Владан, дипл.екон.,с.р.
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Деспотовац, 16.05. 2013. године

На основу члана 12. Закона о управљању миграцијама (''Службени гласник РС'', број
107/2012), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07) и
члана 13. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'', број
4/2008), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 14.05. 2013. године, донела
је

РЕШЕЊЕ
1. ОБРАЗУЈЕ СЕ Савет за миграције општине Деспотовац (у даљем тексту: Савет).
2. У Савет се именују и то:
-

Ненадовић Дејан, председник општине
Рачић Радослав, представник Центра за социјални рад Деспотовац
Милојевић Раша, представник Националне службе за запошљавање
Антић Иван, повереник за избегла и расељена лица
Стојановић Слободан, представник Скупштине општине Деспотовац
Тимотијевић Предраг, представник Општинске управе Деспотовац
Марјановић Горан, представник ПС Деспотовац.

3. Задатак Савета је да обавља послове из надлежности Савета, у складу са
позитивним правним прописима.
4. Решење доставити: именованима и архиви органа Општине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-97/2013-01 од 14.05.2013. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Милошевић Владан, дипл.екон.,с.р.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/07),
члан 13. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'', број 4/08)
и члана 2. Одлуке о оснивању Савета за борбу против наркоманије (''Службени гласник
Општине Деспотовац'', број 8/2008), Скупштина општине Деспотовац, на седници
одржаној 14.05. 2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ
1. Разрешавају се чланови Савет за борбу против наркоманије и то:
-

Добросављевић Љубиша, заменик председника Општине, за председника Савета,
Јевтић Милош, представник Полицијске станице Деспотовац, за члана,
Николић Драгана, представник Центра за социјални рад ''Деспотовац'' у
Деспотовцу, за члана,
Ђорђевић др Браниша, представник Дома здравља Деспотовац, за члана,
Антић Првослав, Општински јавни тужилац, за члана,
Манојловић Саша, представник Техничке школе Деспотовац, за члана,
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Томић Снежана, представник Основне школе Деспотовац, за члана,
Ивановић Ивана, представник Основне школе Ресавица, за члана,
Марковић-Николић Јелена, представник Основне школе Велики Поповић, за
члана,
Алексић Весна, представник Основне школе Плажане, за члана,
Обрадовић Стамена, представник Основне школе Стењевац, за члана,
Марјановић Светлана, представник Месне заједнице Деспотовац, за члана,
Бакић Сања, представник Месне заједнице Ресавица, за члана,
Милошевић Слободан, представник Месне заједнице Плажане, за члана,
Марковић Мирослав, представник Месне заједнице Велики Поповић, за члана,
Представник Месне заједнице Стењевац, за члана,
Представник Месне заједнице Милива, за члана,
Звездан Живковић, представник Цркве, за члана.

2. Решење доставити: именованима и архиви Органа Општине.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-102/2013-01 од 14.05.2013. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Милошевић Владан, дипл.екон.,с.р.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број
129/07), члан 13. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'',
број 4/08) и члана 2. Одлуке о оснивању Савета за борбу против наркоманије (''Службени
гласник Општине Деспотовац'', број 8/2008), Скупштина општине Деспотовац, на седници
одржаној 14.05. 2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ
1. Именује се Савет за борбу против наркоманије.
2. У Савет се именују и то:
- Николић Никола, заменик председника Општине, за председника Савета,
- Јевтић Милош, представник Полицијске станице Деспотовац, за члана,
- Николић Драгана, представник Центра за социјални рад ''Деспотовац'' у
Деспотовцу, за члана,
- Др Стојановић Бранислав, представник Дома здравља Деспотовац, за члана,
- Антић Првослав, Општински јавни тужилац, за члана,
- Антић Миодраг, представник Техничке школе Деспотовац, за члана,
- Лајшић Ксенија, представник Основне школе Деспотовац, за члана,
- Симић Срђан, представник Основне школе Ресавица, за члана,
- Матић Дејан, представник Основне школе Велики Поповић, за члана,
- Аврамовић Бојан, представник Основне школе Плажане, за члана,
- Обрадовић Стамена, представник Основне школе Стењевац, за члана,
- Матић Драган, представник Месне заједнице Деспотовац, за члана,
- Остојић Горан, представник Месне заједнице Ресавица, за члана,
- Стевановић Мирјана, представник Месне заједнице Плажане, за члана,
- Николић Ана, представник Месне заједнице Велики Поповић, за члана,
- Ђорђевић Драгиша, представник Месне заједнице Стењевац, за члана,
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Милојевић Горан, представник Месне заједнице Милива, за члана,
Радисављевић Небојша, представник Цркве, за члана.

3. Решење доставити именованима и архиви Органа Општине.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-102-1/2013-01 од 14.05.2013. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Милошевић Владан, дипл.екон.,с.р.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број
129/07), члана 13. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'',
број 4/2008) и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка
давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини (''Службени гласник
општине Деспотовац'', број 5/2007), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној
14.05. 2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ
НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕНДОГ ЗЕМЉИШТА У
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
1. ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у
закуп пољоприврендог земљишта у државној својини (у даљем тексту: Комисија).
2. Комисија се састоји од председника и четири члана и то:
- Горан Грујић, дипл. правник – председник комисије
- Душан Милановић, дипл. економиста –члан комисије
- Анкица Јеремић, дипл.инг.пољ. – члан комисије
- Предраг Ђоковић, геометар – члан комисије
- Предраг Тимотијевић, дипл.правник – члан комисије.
Председник и чланови Комисије именују се на мандатни период од годину дана.
3. Задатак Комисије из тачке 1. овог решења је прикупљање писаних понуда, њихово
јавно отварање, вођење записника и давање предлога председнику општине за избор
најповољнијег понуђача.
4. Решење доставити: именованима и архиви органа Општине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-96/2013-01 од 14.05.2013. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Милошевић Владан, дипл.екон.,с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број
129/07), члана 13. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'',
број 4/2008), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 15.04. 2013. године,
донела је

РЕШЕЊЕ

I Констатује се да је престала дужност члана Надзорног одбора Народне
библиотеке ''Ресавска школа'', Станисављевић Панету из Деспотовца, због смрти.
II Решење доставити: Народној библиотеци ''Ресавска школа'' Деспотовац и архиви
Скупштине општине Деспотовац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-100/2013-01 од 15.04.2013. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Милошевић Владан,дипл.екон.,с.р.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број
129/07), члана 13. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'',
број 4/2008), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 15.04. 2013. године,
донела је

РЕШЕЊЕ

I Именује се за члана Надзорног одбора Народне библиотеке ''Ресавска школа'',
Миле Марковић из Миливе.
II Решење доставити: именованом, Народној библиотеци ''Ресавска школа''
Деспотовац и архиви Скупштине општине Деспотовац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-100-1/2013-01 од 15.04.2013. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Милошевић Владан,дипл.екон.,с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број
129/07), члана 13. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'',
број 4/2008), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 15.04. 2013. године,
донела је

РЕШЕЊЕ

I Разрешава се са дужности члана Надзорног одбора
Деспотовац, Коруновић Зоран из Балајнца.

ЈП ''Топлик-Деспотовац''

II Решење доставити: именованом, ЈП ''Топлик-Деспотовац'' Деспотовац и архиви
Скупштине општине Деспотовац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-101/2013-01 од 15.04.2013. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Милошевић Владан,дипл.екон.,с.р.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број
129/07), члана 13. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'',
број 4/2008), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 15.04. 2013. године,
донела је

РЕШЕЊЕ

I Именује се за члана Надзорног одбора ЈП ''Топлик-Деспотовац'' Деспотовац,
Николић Ана из Великог Поповића.
II Решење доставити: именованој, ЈП ''Топлик-Деспотовац''
Скупштине општине Деспотовац.

Деспотовац и архиви

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-101-1/2013-01 од 15.04.2013. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Милошевић Владан,дипл.екон.,с.р.
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На основу члана 68. Закона о социјалној заштити (''Службени гласник Републике
Србије'', број 24/11), члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Србије'', број 129/07), члана 33. Статута општине Деспотовац (''Службени
гласник Општине Деспотовац'', број 4/08), и члана 24. Одлуке о правима и услугама у
социјалној заштити општине Деспотовац (''Службени гласник Општине Деспотовац'', број
9/11), Општинско веће Општине Деспотовац, на седници одржаној 08. мај 2013. годину,
донело је

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ПРУЖАЊА
УСЛУГЕ ''ПОМОЋ И НЕГА У КУЋИ ДЕЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И
ЊИХОВЕ ПОРОДИЦЕ''

Члан 1.
У Правилнику о начину и условима пружања услуга ''Помоћ и нега у кући деци са
сметњама у развоју и њихове породице који је донео Општинско веће Општине
Деспотовац, објављен у ''Службеном гласнику Општине Деспотовац'', број 13 од 17.09.
2012. године – пречишћен текст, у наслову Правилника и у члану 1, члану 3, члану 4,
члану 5, члану 8. став 1, члану 10. став 1, члану 12. и члану 13. став 1. брише се реч ''и нега''.
Члан 2.
У члану 5. алинеа 4. Правилника бришу се речи: ''лаичке, породичне неге
укључујући по потреби''.
Члан 3.
У члану 11. став 2. Правилника бришу се речи: ''Помоћ и нега у кући деци са
сметњама у развоју и њихове породице: Једна неговатељица проћи ће акредитовану обуку
а преостале три проћи ће интерну обуку пружаоца услуге'' и речи: ''(два радна дана)''.
Члан 4.
У члану 14. став 3. речи: ''Ургентни пријем'' замењују
признавање права на услугу''.

се речима: ''Ургентно

Члан 5.
После члана 14. Правилника додаје се нови члан 15. који гласи:
''Члан 15.
За коришћење услуге ''Помоћ у кући деци са сметњама у развоју и њихове породице''
за сваког корисника услуге неопходно је, да пружалац услуге претходно прибави
сагласност родитеља, старатеља или хранитеља.''.
Досадашњи чланови 15. 16. 17. и 18. Правилника постају чланови 16, 17, 18. и 19.
Члан 6.
Члан 17. Правилника мења се и гласи:
''Услуга се регулише закључивањем уговора између корисника и пружаоца услуге.
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Уговором се регулишу сва права и обавезе корисника и пружаоца услуге.''
Члан 7.
У Правилнику поднаслов ''Рестриктивни поступци и мере'' и члан 19. бришу се.
Члан 8.
Правилник објавити у ''Службеном гласнику Општине Деспотовац''.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 56-82/2013-02 од 08. мај 2013. године

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

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.
15.

16.

17.

18.

Одлука о Општинској управи
Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације дела постојеће
радне зоне II у Деспотовцу
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну
средину Плана детаљне регулације дела постојеће радне зоне II у
Деспотовцу
Одлука о обезбеђивању средстава за превоз ученика основних школа и
превоз запослених у основним и Техничкој школи на подручју општине
Деспотовац
Одлука о измени Одлуке о ауто-такси превозу на територији општине
Деспотовац
Одлука о измени Одлуке о накнадама за рад у органима Општине и радним
телима органима Општине
Одлуке да се врши ревизија Завршног рачуна Буџета Општине Деспотовац
за 2012. годину.
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Деспотовац
Одлука о одобравању Пројекта о измени Пројекта ''Унапређење здравствене
заштите становништва Општине Деспотовац''
Одлука о доношењу Програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта у државној својини на подручју општине
Деспотовац за 2013. годину
Одлука о усвајању општинског оперативног плана одбране од поплаве на
водотоцима II реда за 2013. годину
Решење о давању сагласности на Извештај о раду са финансијским
извештајем за 2012. годину КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац
Решење о давању сагласности на Извештај о раду са финансијским
извештајем ЈП ''Дирекције за изградњу општине Деспотовац'' Деспотовац за
2012. годину
Решење о давању сагласности на Извештај о раду са финансијским
извештајем за 2012. годину ЈП ''Ресавска пећина'' Деспотовац
Решење о давању сагласности на Извештај о раду са финансијским
извештајем за 2012. годину ''Топлик-Деспотовац'' Ј.П. за изградњу система
водоснабдевања Деспотовац
Решење о давању сагласности на Извештај о раду са финансијским
извештајем за 2012. годину Центра за социјални рад ''Деспотовац''
Деспотовац
Решење о давању сагласности на Извештај о раду са финансијским
извештајем за 2012. годину
''Туристичко спортске организације
Деспотовац'' Деспотовац
Решење о давању сагласности на Извештај о раду са финансијским
извештајем за 2012. годину
Народне библиотеке ''Ресавска школа''
Деспотовац
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19. Решење о давању сагласности на Извештај о раду са финансијским
извештајем за 2012. годину Центра за културу ''Свети Стефан, деспот
српски'' Деспотовац
20. Решење о давању сагласности на Извештај о раду са финансијским
извештајем за 2012. годину Дома здравља Деспотовац
21. Решење о давању сагласности на Извештај о раду са финансијским
извештајем за 2012. годину Црвеног крста Деспотовац
22. Решење о давању сагласности на Извештај о раду са финансијским
извештајем за 2012. годину Општинског јавног правобранилаштва
23. Решење о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања са
Финансијским планом за 2013. годину КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац
24. Решење о давању сагласности на Статут КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац
25. Решење о давању сагласности на Статут ЈП за заштиту природе, развој
туризма и угоститељство ''Ресавска пећина'' Деспотовац
26. Решење о давању сагласности на Статут ЈП Дирекције за изградњу
општине Деспотовац
27. Решење о давању сагласности на Статут ''Топлик-Деспотовац'' ЈП за
изградњу система водоснабдевања Деспотовац
28. Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места Туристичко спортске организације
''Деспотовац'' у Деспотовцу
29. Решење о разрешењу чланова Штаба за избегла и расељена лица општине
Деспотовац
30. Решење о образовању Савета за миграције општине Деспотовац
31. Решење о разрешењу чланова Савета за борбу против наркоманије
32. Решење о именовању Савета за борбу против наркоманије
33. Решење о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања
за давање у закуп пољопривредног земљиша у државној својини
34. Решење о констатовању престанка дужности члана Надзорног одбора
Народне библиотеке ''Ресавска школа'' Деспотовац
35. Решење о именовању члана Надзорног одбора Народне библиотеке
''Ресавска школа'' Деспотовац
36. Решење о разрешењу једног члана Надзорног одбора ЈП ''ТопликДеспотовац'' Деспотовац
37. Решење о именовању једног члана Надзорног одбора ЈП ''ТопликДеспотовац'' Деспотовац
38. Правилник о измени и допуни Правилника о начину и условима пружања
услуге ''Помоћ и нега у кући деци са сметњама у развоју и њихове
породице''
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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 Ресавца бр. 4
Тел/факс (035) 611-006
Email: sodespotovac@ptt.rs
Web: www.despotovac.rs
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