
 

 

 

 

2021. 

       ГОДИНА  XVI       БРОЈ  4       ДЕСПОТОВАЦ  11.06.2021. године 

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

 

 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 

129/07, 83/14 - други закон, 101/16 - други закон, 47/18 и 81/20-Одлука УС РС), члана 56. 

Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 129/07, 34/10 - Одлука УС РС, 

54/11, 12/20-I, 12/20-II, 68/20 и Аутентично тумачење - 16/20) и члана 25. Статута општине 

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

Деспотовац, на седници одржаној 11. јуна 2021. године, на предлог Верификационог 

одбора, донела је 

 

ОДЛУКУ 

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

 

 

I.  ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборника Скупштине општине Деспотовац, кандидату 

са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ:  

 

  Сандри Милићевић из Медвеђе. 

  

 II.Мандат одборника трајаће до истека мандата сазива Скупштине општине 

Деспотовац. 

 

III. Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова 

од дана доношења одлуке. 

 

IV. Одлуку објавити у ''Службеном гласнику општине Деспотовац''. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 02-54/2021-01 од 11.06.2021. године 

 

 

                                                                                               ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

                                                                               др Златко Марјановић, с.р. 
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Ha основу члана 32. став 1, тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“ број 129/07, 83/14.др.закон, 101/16-др.закон и 47/18) , члана 77, 78. и 79. Закона 

о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/09, 73/10, 101/10,101/11, 93/2012, 

62/2013, 108/2013, 142/14, 103/15, 99/16, 117/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20) и члана 25 

Статута општине Деспотовац („Службени гласник oпштине Деспотовац'', број 4/2019) 

Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној дана 11. јун 2021. године, донела је 

 
О Д Л У К У  

О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

ОПШТИ ДЕО 

 

Члан 1. 
Остварени текући приходи и примања, као и извршени текући расходи и издаци у 

Завршном рачуну Буџета општине Деспотовац у 2020. години износе у динарима: 

 

I Укупно остварени текући приходи, примања и пренетасредства..............702.624.503 динара 

II Укупно извршени текући расходи и издаци ........................... ...................698.156.057 динара 

III Разлика укупних прихода и примања и укупних расхода и издатака.........4.468.446 динара 

 

Члан 2. 
У Билансу стања на дан 31.12.2020. године (Образац 1) утврђена је укупна актива у 

износу од  15.818.502 динара и укупна пасива у износу од  15.818.502 динара.  

 

Члан 3. 

У Билансу прихода и расхода у периоду од 01. јануара до 31.децембра 2020. године 

(Образац 2) утврђени су буџетски суфицит и кориговани вишак прихода - суфицит на нивоу 

извора финансирања: 

1. Укупно остварени текући приходи и примања остварени по основу продаје 

нефинансијске имовине у износу од 660.643.508 динара. 

2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине у 

износу од  656.077.716 динара. 

3. Буџетски суфицит (р.бр.1 – р.бр.2) утврђен је у износу од 4.565.792 динара. 

4. Кориговање вишка прихода – буџетски суфицит: 

А) Увећан за укључивање: 

- део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који се користи за 

покриће расхода и издатака текуће године у износу од 11.980.995динара; 

- примања од задуживања од пословних банака у земљи у износу од 30.000.000 

динара. 

Б) Умањен за укључивање издатака: 

- утрошених средстава текућих прихода и примања за отплату обавеза по кредитима 

у износу од 42.078.341 динара; 

5. Кориговани  вишак прихода  – суфицит износи 4.468.446 динара. 

 

Члан 4. 

 Остварени вишак прихода – суфицит из члана 3. тачка 5. ове Одлуке у износу од 

4.468.446 динара преноси се у наредну годину по Решењу о распореду вишка прихода и 

примања – суфицита из 2020. године, број: 400-30/2021-03 од 09.02.2021. године и 

користиће се за следеће намене: 
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 - РАЗДЕО 4 – Општинска управа, Програм 5 – пољопривреда и рурални развој, 

пројекат 4002 – комасација, функција 421 – пољопривреда, позиција 77, економска 

класификација 423 – услуге по уговору, извор финансирања 13, у износу од 151.020 динара, 

наменска средства за комасацију; 

 - РАЗДЕО 4 – Општинска управа, Програм 11 – социјална и дечја заштита, 

програмска активност 0001 – једнократне помоћи и други облици помоћи, функција 070 – 

социјална помоћ угроженом становништву, позиција 102, економска класификација 472 – 

социјална помоћ угроженом становништву, извор финансирања 13, у износу од 140.000 

динара, наменска средства од Комесаријата за избеглице и миграције, помоћ за избегла и 

интерно расељена лица; 

 - РАЗДЕО 4 – Општинска управа, Програм 11 – социјална и дечја заштита, 

програмска активност 0008 – подршка особама са инвалидитетом, функција 020 – старост, 

позиција 106, економска класификација 472 – накнада за социјалну заштиту из буџета, 

извор финансирања 13, у износу од 232.511 динара, са наменом повраћаја неутрошених 

наменских средстава; 

 - РАЗДЕО 4 – Општинска управа, Програм 11 – социјална и дечја заштита, 

програмска активност 0006 – подршка деци и породици са децом, функција 040 – породица 

и деца, позиција 104, економска класификација 472 – накнада за социјалну заштиту из 

буџета, извор финансирања 13, у износу од 2.484.395 динара, са наменом повраћаја 

неутрошених наменских средстава; 

 - РАЗДЕО 4 – Општинска управа, Програм 15 – опште услуге локалне самоуправе, 

програмска активност 0003 – сервисирање јавног дуга, функција 170 – трансакције јавног 

дуга, позиција 141, економска класификација 611 – отплата главнице домаћим 

кредиторима, извор финансирања 13, у износу од 1.460.520 динара, са наменом за отплату 

главнице домаћим кредиторима. 

 

Члан 5. 

 У Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 01. јануара до 31. 

децембра 2020. године (Образац 3), утврђена су укупна примања у износу од 30.035.640 

динара и укупни издаци у износу од 96.056.541 динара. 

 

Члан 6. 

 Извештај о новчаним токовима у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2020. 

године (Образац 4) утврђени су укупни новчани приливи у износу од 690.643.508 динара, 

салдо готовине на почетку године у износу од 11.980.995 динара и укупни новчани одливи 

у износу од 698.156.057 динара и салдо готовине на крају године у износу од 4.468.446 

динара.  

 

Члан 7. 

 Извештај о извршењу буџета у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2020. године 

(Образац 5) утврђени су укупни текући приходи и примања у износу од 690.643.508 динара 

и укупни текући расходи и издаци у износу од 698.156.057 динара и мањак прихода и 

примања – дефицит у износу од 7.512.549 динара. 

 

ПОСЕБАН ДЕО 

 

Члан 8. 

 Укупно планирани и остварени текући приходи и примања према економској 

класификацији износе у динарима: 
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Приходи и примања буџета 

КОНТО ВРСТА ПРИХОДА 
Извор 

финансирања 

планирано 

буџетом и 

ребалансом 

Остварено 
% 

оств. 

321311 
пренос неутрошених средстава из 

претходне године 
13 11.980.995 11.980.995 100 

711 порез на зараде 01 223.500.000 175.381.282 78,47 

711 
порез на прих.од самос.дел.који се плаћа 

према стварно оствареном нето приходу 
01 300.000 44.380 14,79 

711 

порез на прих.од самост.делат.који се 

плаћа према паушално одређеном нето 

приходу 

01 8.000.000 4.331.634 54,15 

711 порез на приходе од сам.дел.самоопорезив 01 30.000.000 7.751.766 25,84 

711 порез на приходе од непокретности 01 100.000 - - 

711 
порез на приход од давања у закуп 

покретних ствари 
01 200.000 305.628 152,81 

711 порез на земљиште 01 500.000 - - 

711 порез на приход од осигурања лица 01 50.000 - - 

711 
самодопр.према зарадама запослених и по 

основу пензија 
01 300.000 237.849 79,28 

711 порез на друге приходе 01 30.000.000 10.676.066 35,59 

711 
порез на приходе од спорт.и 

спорт.стручњака 
01 250.000 98.388 39,36 

713 порез на имовину од физичких лица 01 80.000.000 67.777.491 84,72 

713 порез на имовину од правних лица 01 42.000.000 6.760.368 16,10 

713 порез на наслеђе и поклон 01 3.000.000 2.644.334 88,14 

713 
порез на пренос апсолутних права на 

непокретности 
01 5.000.000 1.517.776 30,36 

713 
порез на пренос апсол.права на половна 

моторна возила и плов.објектима 
01 5.000.000 1.492.670 29,85 

714 
комунална такса за држање моторних 

друмских и прикључних возила 
01 20.000.000 14.688.290 73,44 

714 
накнада за промену намене обрадивог 

пољопривредног земљишта 
01 200.000 387.521 193,76 

714 боравишна такса 01 400.000 279.340 69,83 

714 накнада за зашт.и унапр.животне сред. 01 9.000.000 2.333.875 25,93 

716 
комунална такса за истицање фирме на 

пословном простору 
01 20.000.000 13.526.243 67,63 

733 
ненаменски трансфери од Републике у 

корист нивоа општина 
01 314.570.880 274.570.880 87,28 

733 
текући наменски трансфери од Републике 

у корист општине 
07 272.796.830 32.189.455 11,80 

741 
прих.буџета општине од камата на сред. 

буџета укључена у депозит банака 
01 50.000 - - 

741 
накнада за коришћење ресурса и 

резерв.минералних сировина 
01 8.000.000 7.421.167 92,76 

741 
накнада за коришћење шума и шумског 

земљишта 
01 5.000.000 - - 

741 

комунална такса за коришћење простора 

на јавним површинама или испред 

пословног простора у пословне сврхе 

01 5.000.000 541.480 10,83 

741 
накнада за коришћење грађевинског 

земљишта 
01 1.000.000 312.062 31,21 

741 накнада за коришћење дрвета 01 5.000.000 3.193.043 63,86 

742 

прих.од давања у закуп,односно на 

коришћење непокретности у држ.својини 

који користе органи и организ.општине 

01 5.000.000 2.471.312 49,43 
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742 
приходи од закупнине за грађевинско 

земљиште 
01 50.000 - - 

742 
прих.од дав.у закуп одн. на коришћење 

непокретности у општинској својини 
01 2.000.000 - - 

742 општинска административна такса 01 2.000.000 669.980 33,50 

742 прих.од усл.бор. деце у предшк.установу 01 5.000.000 3.093.415 64,87 

742 накнада за уређење грађевин. земљишта 01 3.000.000 5.280.897 176,03 

742 такса за озакоњење објеката 01 5.000.000 1.600.500 32,01 

742 
приходи који својом делатношћу остваре 

органи и организације општине 

01 

16 

6.000.000 

950.000 

1.654.536 

- 

27,58 

- 

743 
приход од новч. казни и привр. 

прест.пред.проп. о безбед. саобраћаја 
01 15.000.000 4.107.870 27,39 

743 

приходи од новчаних казни изречених у 

прекршајном поступку за прекршаје 

прописане актом скупштине општине 

01 500.000 40.000 8,00 

745 остали приходи у корист нивоа општина 01 5.000.000 13.226.370 264,53 

772 меморандумске ставке за рефунд. расхода 01 178.778 - - 

811 прим.од продаје нефин.имовине 09 - 35.640 - 

911 
прим.од задуж.код посл.банака у корист 

општине 
10 30.000.000 30.000.000 100 

 УКУПНИ ПРИХОДИ 

01 

07 

09 

10 

13 

16 

 865.149.658 

272.796.830 

 

30.000.000 

11.980.995 

950.000 

628.418.413 

32.189.455 

35.640 

30.000.000 

11.980.995 

 

72,64 

11,80 

 

100 

100 

 

 
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА СА 

ПРЕНЕТИМ ВИШКОМ ПРИХОДА 

 
1.180.877.483 702.624.503 59,50 

 

Члан 9. 

 Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци према економској 

класификацији и буџетским корисницима износе у динарима: 

 

Члан 10. 

 Завршни рачун Буџета општине Деспотовац за 2020. годину садржи: 

 1. Биланс стања на дан 31.12.2020. године; 

 2. Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. године; 

 3. Извештај о каиталним издацима и примањима у периоду од 01.01.2020. до 

31.12.2020. године; 

 4. Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. године; 

 5. Извештај о извршењу Буџета у периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. године; 

 6. Образложење одступања између одобрених средстава и извршења; 

 7. Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем тржишту новца и 

капитала и извршеним отплатама дугова; 

 8. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве; 

 9. Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године; 

 10. Извештај ревизије о финансијским извештајима Завршног рачуна за 2020. 

годину; 

 11. Годишњи извештај програмске информације за буџет општине Деспотовац за 

2020. годину; 

 12. Извештај о извршењу Одлуке о Буџету Општине (општи део и посебан део са 

табеларним приказом примања и издатака према Одлуци о Буџету за 2020. годину) је 

саставни део ове Одлуке. 

 Образложење и извештаји од тачке 6 до тачке 11 овог члана дати су уз Одлуку као 

посебни прилози. 
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Члан 11. 

 Одлуку о Завршном рачуну Буџета општине Деспотовац за 2020. годину, заједно са 

извештајем о извршењу Одлуке о Буџету општине Деспотовац за 2020. годину, доставити 

Министарству финансија – Управа за трезор. 

 

Члан 12. 

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

општине Деспотовац''. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 400-122 /2021-01 од 11.06.2021. године 

 

 

                                                                                               ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

                                                                               др Златко Марјановић, с.р. 

 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА 

 
 У 2020. години укупни приходи и примања остварени су у износу од 660.643.508 

динара из свих извора финансирања или 58% од планираних средстава, а са пренетим 

вишком прихода из претходне године у износу од 11.980.995 динара и примања од 

задуживања код пословних банака у износу од 30.000.000 динара, што укупни приходи и 

примања износе 702.624.503 или 59,50% од планираних средстава. 

 Укупни расходи и издаци извршени су у износу од 698.156.057 динара из свих 

извора финансирања или 59,12% од планираних средстава. Извршени расходи и издаци су 

финансирани: 

 - из прихода Буџета – извор 01, у износу од 656.634.383 динара или 94,05% од 

укупних расхода и издатака; 

 - из трансферних средстава од других нивоа власти; 

 - Министарства РС – извор финансирања 07 у износу од 29.540.679 динара или 

4,23% (од укупних расхода и издатака; 

 - из нераспоређеног вишка прихода из претнодне године – извор финансирања 13 у 

износу од 11.980.995 динара или 1,72% од укупних расхода и издатака. 

 

 Због оваквог остварења прихода, расходи и издаци су се сагласно члану 21. Одлуке о 

Буџету општине за 2020. годину, према буџетским корисницима извршавали према 

приоритету и потребама, сразмерно оствареним примањима буџета у току године. 

 Приоритет у извршавању су имале обавезе које су утврђене законским прописима, 

стални трошкови, уговорене обавезе и материјални трошкови неопходни за несметано 

функционисање буџетских корисника, а након тога и остали трошкови. 

 Коришћење буџетских средстава извршавано је у складу са одобреним 

апропријацијама по Одлуци о буџету општине за 2020. годину. 
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ИЗВЕШТАЈ 

О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И ЗАДУЖИВАЊУ НА ДОМАЋЕМ И СТРАНОМ 

ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТАЛА И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА ЗА 

2020 ГОДИНУ 

 

Општина Деспотовац у 2020 години се кредитно задужила на домаћем  тржишту новца, и 

измиривала обавезе по раније узетим кредитима. 

 

1 Од Банке Интесе је 29.09.2008. године узет кредит за комуналну инфраструктуру на 

територији Општине у износу од 59.983.006,89 динара или 783.096,60 евра   на дан пуштања 

кредита у течај.  

Уговор је закључен  са валутном клаузулом са грејс периодом од 24 месеца и роком 

враћања од 144 месеци, од почетка коришћења кредита. 

Почетак отплате кредита  по плану отплате је од 29.10.2010. године,  до 29.09.2020. 

године.  

Од почетка отплате па са стањем на дан 31.12.2020 године кредит је отплаћен у целости  у 

износу од 91.515.773,43 динара или 783.149,30 евра. 

Камата је у 2020. години плаћена у износу од 88.568,57 динара. 

 

2. Од Банке Интесе је 14.06.2011. године узет кредит за потребе финансирања 

капиталних инвестиционих пројеката у износу од 30.000.000,00 динара или 296.747,38 евра,  

на дан пуштања кредита у течај. 

Уговор је закључен са валутном клаузулом, са грејс периодом од 24 месеца и роком 

враћања од 120 месеци, од почетка коришћења кредита. 

Почетак отплате кредита по плану отплате је од 14.07.2013. године,  до 14.06.2021. 

године. 

Од почетка отплате кредита па са стањем на  дан 31.12.2020. године кредит је отплаћен у 

износу од  33.071.301,68 динара или  278.217,04 евра.  

Камата је у 2020. години плаћена у износу од 195.777,79 динара.  

Неотплаћени износ кредита са стањем на дан 31.12.2020. године износи  18.530,34 евра 

што по средњем курсу на наведени дан од 117,5802 динара износи  2.178.801,09 динара.  

 

3. Са Комерцијалном банком је 03.03.2020. године закључен Уговор о краткорочном 

кредиту у износу од 30.000.000 динара за финансирање текуће ликвидности. Кредит се 

одобрава са роком враћања до 31.12.2020. године. 

 Кредит је отплаћен у целости у износу од 30.000.000 динара, а камата у износу од 

421.000 динара. 

 

У 2006. години на основу члана 8. Правилника о изменама и допунама Правилника о 

начину коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна консолидованог рачуна 

трезора општине Деспотовац, Председник општине је донео Решење број: 400-5/06-02 од 

26. јануара 2006. године, о позајмици средстава са КРТ-а у циљу обезбеђивања текуће 

ликвидности Буџета општине у износу од 5.000.000 динара и Решење број: 400-5-1/06-02 од 

30. марта 2006. године, о позајмици средстава са КРТ-а, такође у циљу обезбеђивања текуће 

ликвидности буџета општине у износу од 3.000.000 динара, што укупно износи 8.000.000 

динара. 

 Позајмљена средства су коришћена за побољшање ликвидности буџета и 

измиривање обавеза Буџета према буџетским корисницима. 

 Због настављеног тренда лоше ликвидности буџета у наредним годинама и мање 

оствареног прилива средстава, односно укупних прихода и примања буџета од планираних 

и одржавања текуће ливидности буџета, разлог је због чега до сада нису враћена средства. 
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ИЗВЕШТАЈ 

О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

У 2020. ГОДИНИ 

 
Према одредбама члана 69. Закона о буџетском систему део планираних прихода не 

распоређује се унапред, већ се задржава на име текуће буџетске резерве. 

 Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису 

утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису 

биле довољне. 

 У Одлуци о буџету општине Деспотовац за 2020. годину у члану 11. став 2. средства 

текуће буџетске резерве опредељена су у износу од  15.000.000 динара. 

 Решења које је донео Председник општине, број: 400-2-3/2020-07 од 27.02.2020. 

године у износу од 1.000.000 динара; број: 400-1-4/2020-03 од 04.03.2020. године у износу 

од 11.000.000 динара; број: 400-2-6/2020-07 од 01.06.2020. године у износу од 3.500.000 

динара; број 400-2-7/2020-03 од 31.07.2020. године у износу од 5.500.000 динара, решење 

број: 400-460/2020-03 од 12.10.2020. године у износу од 9.500.000 динара, што укупно 

износи 30.500.000 динара, са одређених апропријација у Одлуци о буџету општине које 

неће бити искоришћене до краја, у текућу буџетску резерву пренета су наведена средства, 

тако да текућа буџетска резерва износи укупно 45.500.000 динара. На основу решења 

надлежног извршног органа (председника општине) из текуће буџетске резерве коришћена 

су средства у износу од 45.425.000 динара.  

 Наведена средства су била распоређена буџетским корисницима на основу њихових 

захтева, а била су распоређена на апропријацијама, повећане су одређене апропријације 

које нису биле довољне по Одлуци о Буџету за 2020. годину и то код следећих директних и 

индиректних буџетских корисника: 

 Раздео 4 – Општинска управа, Програм 14 – развој спорта и омладине, програмска 

активност 0003 – одржавање спортске инфраструктуре, функција 810 – услуге рекреације и 

спорта, позиција 126, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, извор 

финансирања 01 – приход из буџета општине решењем од 24.01.2020. године увећана за 

3.500.000 динара; Програм 13 – развој културе и информисања, програмска активност 0004 

– остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања, функција 830 

– услуге емитовања и штампања, позиција 119, економска класификација 423 – Услуге по 

уговору, извор финансирања 01 – приходи из буџета општине, решењем од 27.02.2020. 

године увећана за 1.000.000 динара; Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, 

програмска активност 0003 – сервисирање јавног дуга, функција 170 – трансација јавног 

дуга, позиција 146, економска класификација 444 – Пратећи трошкови задуживања, извор 

финансирања 01 – приход из буџета општине, решењем од 04.03.2020. године увећана за 

45.000 динара, позиција 147, економска класификација 611 – Отплата главнице домаћим 

кредиторима, извор финансирања 01 – приходи из буџета општине, решењем од 01.06.2020. 

и 31.07.2020. године увећана за 9.000.000 динара, програмска активност 0001 – 

функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130 – опште услуге, 

позиција 139, економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама, извор 

финансирања 01 – приход из буџета општине, решењем  од 24.02.2020. године увећана за 

1.200.000 динара; Програм 5 – пољопривреда и рурални развој, програмска активност 0001 

– подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници, функција 421 – 

пољопривреда, позиција 72, економска класификација 451 – Текуће субвенције за 

пољопривреду, извор финансирања 01 – приход буџета општине, решењем од 24.02.2020. 

године увећана за 10.000.000 динара; позиција 73, економска класификација 481 – Дотације 

невладиним организацијама, извор финансирања 01 – приход буџета општине, решењем од 

24.02.2020. године увећана за 180.000 динара. Програм 12 – здравствена заштита, 
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програмска активност 0001 – функционисање установа примарне здравствене заштите, 

функција 721 – опште медицинске услуге, позиција 114, економска класификација 4642 – 

Капиталне дотације здравствених установа за набавку опреме, извор финансирања 01 – 

приход буџета општине, решењем од 04.03.2020. године увећана за 11.000.000 динара; 

Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0001 – 

функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130 – опште услуге, 

позиција 135, економска класификација 423 – Услуге по уговору, извор финансирања 01 – 

приход буџета општине, решењем од 12.10.2020. године увећана за 9.500.000 динара. 

 Укупно повећање за раздео 4 – Општинска управа износи 45.425.000 динара. 

 У 2020. години укупно су искоришћена средства текуће буџетске резерве у износу од 

45.425.000 динара, а неискоришћена средства износе 75.000 динара. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ 

О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ  

У 2020. ГОДИНИ 

 
У Одлуци о буџету општине Деспотовац за 2020. годину у члану 11. став 2. средства 

сталне буџетске резерве опредељена су  у износу од  3.500.000 динара. 

 

 Према одредбама члана 70. Закона о буџетском систему наведена средства су 

планирана за отклањање последица ванредних околности, као што су поплаве, суша, 

земљотрес, пожар и друге елементарне непогоде које могу да угрозе живот и здравље људи 

или проузрокују штету већих размера. 

 

 На основу решења надлежног извршног органа (председника општине) из сталне 

буџетске резерве коришћена су средства у износу од  3.100.000 динара. Наведена средства 

су пренета на раздео 4 – Општинска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска активност 0014 – управљање ванредним ситуацијама, функција 320 

– услуге противпожарне и ванредне заштите, позиција 150, економска класификација 423 – 

Услуге по уговору, извор финансирања 01 – приход из буџета општине, решењем од 

11.05.2020. године увећана за 1.400.000 динара, позиција 151, економска класификација 425 

– Текуће поправке и одржавање, извор финансирања 01 – приходи из буџета, решењем од 

03.08.2020. године и решењем од 12.10.2020. године укупно увећана за 1.700.000 динара. 

 У 2020. години укупно су искоришћена средства сталне буџетске резерве у износу од 

3.100.000 динара, а неискоришћена средства износе 400.000 динара. 

  

 

ИЗВЕШТАЈ 

О ГАРАНЦИЈАМА ДАТИМ У ТОКУ ФИСКАЛНЕ ГОДИНЕ 

 
 У току 2020. године Општина Деспотовац није давала гаранције, што је у складу са 

одредбама Закона о јавном дугу, по коме локалне власти не могу да дају гаранције. 
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 

129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 56, 59, 60 и 61 Закона о сточарству 

(''Службени гласник РС'', број 41/09, 93/12 и 14/16), чланова 8. и 9. Закона о здравственој 

заштити животиња (''Службени гласник РС'', број 37/91, 50/92, 33/93, 52/93, 53/95, 52/96, 

25/00 и 101/05-28)  и члана 25. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине 

Деспотовац'', број 04/2019) Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 11. јуна 

2021. године, донела је 

 
ОДЛУКУ 

О ДРЖАЊУ ЖИВОТИЊА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

 

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 1.  

 Овом Одлуком прописују се ближи услови за држање и заштиту животиња на 

територији општине Деспотовац. 

 Животињама у смислу ове Одлуке, сматрају се: копитари, папкари, живина, кунићи, 

пси, мачке, голубови, пчеле и украсне и егзотичне птице.  

 

Члан 2. 

 Забрањено је држање копитара, папкара и живине на подручју града Деспотовца у 

границама градског грађевинског земљишта, осим насеља ''Јовачко поље'', улице 

Железничке и Стевана Синђелића, почев од пружног прелаза према Ћуприји и улице 9. 

Октобра почев од пружног прелаза према Ресавици. 

 Забрањује се држање копитара, папкара и живине у насељу Ресавица и то у следећим 

рејонима: 

Улица 6. августа целом својом дужином, почев од Железничке улице, до зграде број 103. 

(код места званог ''Логор''); 

Улица Пенезићева, почев од улице 6. августа до краја улице, до потока; 

Улица Лоле Рибара, почев од улице Пенезићеве до краја улице, до потока; 

Улица Петра Жалца, почев од Железничке улице до хотела ''Ђула''; 

Цео рејон који се простире између улица Петра Жалца, 6. августа, Лоле Рибара и потока; 

Улица Железничка, почев од депоа угља до депоа јаловине, према Равној Реци; 

Улица Савеза бораца, почев од зелене пијаце, преко простора између пута за ДИТ, 

стрелиште, предео ''Топољара'', подножја брда изнад ''Топољара'' све до реке Ресавице 

код ''Црвене зграде''; 

Улица 7. јула, почев од ауто-гараже до приватних кућа на крају улице; 

Улица 29. новембра; 

Улица Првомајска, од улице 6. августа до зграде број 9.  

 Забрањено је држање копитара и папкара у центрима Месних заједница на 

удаљености мањој од 50 метара од школа, продавница, Домова култура, цркава и других 

јавних објеката. 

 

Члан 3. 

 Начин држања паса који представљају опасност по околину регулисан је 

Правилником о начину држања паса који могу представљати опасност за околину 

(''Службени гласник РС'', број 65/2010). 

 Под опасним псом се подразумева било која јединка те врсте која може 

представљати опасност за околину, изузев службеног пса, а која је: 

1. без очигледног повода напала човека и нанела му телесне повреде или смрт; 
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2. без очигледног повода напала другог пса и нанела му тешке телесне повреде или 

смрт; 

3. узгајана, односно дресирана за борбе паса или нађена у организованој борби са 

другим псом; 

4. намењена за чување имовине или као телесни чувар; 

5. расе пит бул теријер или мешанац те расе, који не потиче из контролисаног 

узгоја; 

6. расе бул теријер, стафорд теријер, амерички стафорд теријер и мини бул теријер 

или мешанац тих раса. 

 

Члан 4. 

 Одредбе ове Одлуке које се односе на број и врсту животиња које се могу држати, не 

примењује се на правна и физичка лица која у вршењу своје редовне делатности користе 

животиње (службени пси) и којима је предмет пословања чување или узгој животиња.  

 

II - УСЛОВИ ЗА ДРЖАЊЕ ЖИВОТИЊА 

 

Члан 5. 

 Животиње из члана 1. ове Одлуке морају се држати у објектима изграђеним за ту 

сврху, уколико одредбама ове Одлуке није другачије прописано. 

 Објекти из става 1. овог члана морају испуњавати санитарно-техничке и хигијенске 

услове прописане позитивним прописима. 

 За изградњу објеката и постављење кавеза за држање животиња из члана 1. ове 

Одлуке потребно је одобрење које се издаје по грађевинским и санитарно-техничким 

прописима. 

 

Члан 6. 

 Држалац животиња из члана 1. ове Одлуке дужан је да се о њима брине, да их 

редовно храни и поји, да им обезбеди потребне санитарно-техничке и хигијенске услове. 

 Држалац животиња је у складу са прописима обавезан да брине о здравственом 

стању животиња и обавља редовне вакцинације. 

 

III - КОПИТАРИ, ПАПКАРИ И ЖИВИНА 

 

Члан 7. 

 Објекти у којима се држе копитари, папкари и живина за потребе домаћинства 

морају бити удаљени од регулационе линије стамбених зграда и суседних парцела најмање 

15 метара, а од објеката за снабдевање водом најмање 20 метара, зависно од конфигурације 

терена. 

 

Члан 8. 

 Објекти за тов и држање животиња у организованој производњи (у даљем тексту: 

мини фарме) морају бити удаљени од стамбених објеката и регулационе линије од 30 до 200 

метара, од објеката за снабдевање водом за пиће најмање 20 метара, у зависности од броја и 

категорије животиња и природних услова (конфигурације терена, зелене површине, правца 

ветрова) и то: 

 - објекти за тов преживара различитих категорија и узраста: од 20 до 40 грла морају 

бити удаљени од стамбених објеката најмање 30 метара; 

 - објекти за тов и узгој свиња различитих категорија: од 30 до 50 комада морају бити 

удаљени од стамбених објеката најмање 50 метара, до 100 комада, најмање 100 метара, а до 

200 комада, најмање 200 метара; 
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 - објекти за тов и узгој живине: од 300 до 1000 комада одрасле живине, односно 500 

до 1000 бројлера у турнусу морају да буду удаљени од стамбених објеката најмање 30 

метара, до 2000 комада, најмање 40 метара, до 3000 комада, најмање 80 метара. 

 

Члан 9. 

 Објекти за узгој и тов већег броја домаћих животиња и живине од броја прописаног 

у члану 8. ове Одлуке могу се градити само на парцелама удаљеним од граница 

грађевинског рејона најмање 1000 метара, и то под условом да нису лоцирани на правцу 

главних ветрова који дувају у смеру насељеног места. 

 

Члан 10. 

 Објекти у којима се држе копитари и папкари (у даљем тексту: објекти) морају бити 

изграђени као стални објекти од тврдог грађевинског материјала, у којима су подови 

изграђени од непропустљивог материјала, са нагибом према одводном каналу за одвођење 

нечистоће, који води у прихватни базен или ђубриште. 

 Објекти у којима се врши течно изђубривање морају имати канал за одвођење осоке, 

изграђен од непропустљивог материјала и са решетком на улазу у прихватни базен. 

 

Члан 11. 

 Дворишне површине испред објеката за држање животиња морају бити поплочане, 

бетониране или уређене тако да буду погодне за одржавање. 

 

Члан 12. 

 Ђубриште у насељеном месту мора бити укопано у земљу и изграђено од тврдог  

материјала отпорног на дејство отпадних материја, са цементном кошуљицом са 

унутрашње стране и у мерним односима удаљености која важи за објекте из чланова 7, 8. и 

9. ове Одлуке. 

 Ђубриште из става 1. овог члана мора се редовно празнити. 

 Прихватни базен (осочна јама) не сме бити понирући и мора бити од бетона или 

другог непропустљивог материјала, са цементном кошуљицом отпорном на дејство 

отпадних материја и са поклопцем. 

 Садржај из прихватног базена се мора благовремено одвозити цистернама на 

пољопривредне површине изван насеља. 

 

Члан 13. 

 Објекти за држање живине могу бити стални (живинарници) и привремени (кавези и 

ограђени простор). 

 Стални објекти у којима се држи живина у насељеним местима морају бити 

изграђени од материјала који обезбеђује одржавање одговарајућих хигијенских услова. 

Подови у живинарницима морају бити изграђени од непропустљивог материјала, са 

нагибом према каналу за одвод нечистоће, који води у јаму или ђубриште. 

 Као привремени објекти могу се изграђивати кавези од жице или сличног 

материјала.  

 У привременим објектима живина се може држати под условима из члана 7. ове 

Одлуке и морају се редовно чистити и дезинфиковати. 

 Стални и привремени објекти за држање живине морају се хигијенски одржавати, у 

складу са технолошким процесом. 

 

Члан 14. 

 Место за изградњу објеката за држање копитара, папкара и живине не сме бити 

подводно и мора имати добре отоке атмосферских вода. 
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 Објекти у којима се држе копитари, папкари и живина морају бити осветљени 

довољном количином природне и вештачке светлости и имати одговарајућу вентилацију, 

зависно од врсте и категорије животиња. 

 Ови објекти се морају редовно чистити и дезинфиковати, у складу са технолошким 

процесом и постојећим прописима. 

 На улазу у објекат мора постојати стална дезинфекциона баријера са свежим 

дезинфекцијенсом. 

 Објекти за тов копитара, папкара и живине морају бити снабдевени довољном 

количином воде за пиће. 

 

IV – КУНИЋИ 

 

Члан 15. 

 Кунићи се морају држати у објектима са одговарајућим подом или у жичаним 

кавезима, који су довољно удаљени од стамбених зграда. 

 Објекти за куниће морају се редовно одржавати и чистити и најмање два пута 

годишње дезинфиковати. 

 Уколико у објекту има више од 20 женки кунића, објекат мора бити удаљен најмање 

20 метара од регулационе линије и стамбених објеката, бунара и других објеката за 

снабдевање водом. 

 

V - ПСИ И МАЧКЕ 

  

Члан 16.  

 Пси и мачке могу се држати под условима и на начин да се не узнемиравају трећа 

лица и да им се обезбеди сигурност и хигијена.  

 Држалац пса или мачке је дужан да се о овим животињама брине, да их негује, храни 

и да им обезбеди потребне санитарне и хигијенске услове, као и лечење и вакцинацију.  

 Држалац пса је дужан да изврши упис и регистрацију свог пса (чипованје) на начин 

прописан Законом.  

 

Члан 17.  

 У стану се могу држати два пса и две мачке.  

 Подмладак животиња из става 1. овог члана може се држати у стану најдуже до 3 

месеца старости. 

 

Члан 18.  

 У заједничком стану пси и мачке се могу држати само ако постоји сагласност 

сустанара. 

 

Члан 19.  

 У дворишту породичне стамбене зграде могу се држати два пса и две мачке. 

 Подмладак животиња из става 1. овог члана може се држати у дворишту најдуже до 

3 месеца старости.  

 Објекат за смештај паса мора бити постављен или саграђен на удаљености од 

најмање 3 метара од суседне стамбене или пословне зграде и најмање 2 метара од улице, да 

се редовно чисти како неби угрожавао комуналну хигијену суседа.  

 Пас се мора држати у посебно ограђеном простору или везан на ланцу тако да не 

може угрозити пролазнике и суседе. Ланац не може бити дужи од 3 метра.  

 Пас се може пуштати  са ланца, ако не постоји могућност да напусти двориште или 

да на други начин угрози и узнемири пролазнике и суседе.  

 На уласку у двориште мора бити на видном месту истакнут натпис: "Чувај се пса".  
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 Власник опасног пса мора пса држати у простору, односно објекту који је 

одговарајуће величине и из кога пас неможе да побегне. На улазу у простор, односно 

објекат у коме се држи опасан пас мора да буде видљиво истакнуто упозорење ''опасан пас''. 

Улаз у простор или објекат мора се држати под кључем. Власник опасног пса мора 

обезбедити да пас, без обзира на старост буде обележен микро чипом у складу са посебним 

прописима. 

 Опасног пса може да држи само пунолетно лице које није кажњавано, а може га 

изводити уз брњицу и на повоцу у складу са посебним прописима. 

 

Члан 20.  

 У заједничком дворишту породичне стамбене зграде пас се може држати само ако 

постоји сагласност корисника заједничког дворишта. 

 

Члан 21.  

 Држалац пса је дужан да пса изводи на кратком поводнику и са заштитном корпом 

на њушци.  

 Изузетно од претходног става, пси малог раста или штенад до 3 месеца старости 

могу се изводити и без заштитне корпе на њушци. 

 

Члан 22. 

 Пси се могу пуштати са поводника да се слободно крећу само на за то одређеним 

зеленим површинама и са заштитном корпом на њушци.  

 КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац  одредиће и обележити зелене површине у граду, на које 

се пси могу пуштати на начин прописан у ставу 1. овог члана.  

 

Члан 23.  

 Уколико пас приликом извођења и кретања загади јавне површине, држалац је дужан 

да их без одлагања очисти.  

 Уколико пас или мачка, при извођењу из стана, загаде заједничко степениште или 

друге заједничке просторије, држалац је дужан да загађену површину очисти и опере, а по 

потреби и дезинфикује. 

 

Члан 24.  

 Ако пас или мачка озледе неко лице, држалац животиње дужан је да о томе одмах 

обавести ветеринарску инспекцију и да по налогу тог органа приведе животињу на преглед. 

 

Члан 25.  

 Држалац животиње дужан је да одмах, а најкасније у року од 24 часа, пријави 

угинуће животиње ветеринарској инспекцији ради утврђивања узрока угинућа. 

 

Члан 26.  

 Држаоци паса и мачака обавезни су једанпут годишње привести ове животиње 

надлежној ветеринарској служби ради цепљења против беснила и других заразних болести. 

  

VI – ГОЛУБОВИ 

 

Члан 27. 

 Голубови се могу држати у стамбеним зградама у посебно изграђеним просторијама 

или у објектима на крову или тавану уз претходно прибављену сагласност скупштине 

станара зграде, под условом да се не узнемиравају суседи и не загађује околина. 
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 Голубови се могу држати у породично-стамбеним зградама у посебно изграђеним 

објектима на тавану или тераси, под условом да се не узнемиравају суседи и не загађује 

околина. 

 Голубови се могу држати и у дворишту породично-стамбене зграде, у посебно 

изграђеним објектима, под условом да су удаљени најмање 10 метара од регулационе 

линије  и стамбених објеката и објеката за снабдевање водом. 

 У заједничком дворишту породичне стамбене зграде голубови се могу држати само 

уколико постоји сагласност корисника заједничког дворишта. 

 

Члан 28. 

 Голубови се могу држати у сталним или привременим објектима. 

 За држање више од 10 голубова морају се изградити стални објекти, а за држање до 

10 голубова могу се изградити и привремени објекти као што је кавез од дасака, жице или 

сличног материјала. 

 Подови сталних и привремених објеката за држање голубова морају бити изграђени 

од непропустљивог материјала. 

 Стални и привремени објекти за држање голубова морају бити ограђени, морају се 

редовно чистити и по потреби, а најмање два пута годишње, дезинфиковати. 

 

VII - ПЧЕЛЕ 

 

Члан 29.  

 Гајење пчела врши се у пчелињаку, који може да се налази на отвореном простору, 

на превозном средству и у објекту изграђеном од чврстог материјала. 

 

ВРСТЕ ПЧЕЛИЊАКА 

 

Члан 30.  

 Пчелињак, у зависности да ли се пресељава са сталног места држања може бити:  

 - стационирани пчелињак;  

 - селећи пчелињак.  

 Стационирани пчелињак је пчелињак у којем пчелиња друштва бораве у току целе 

године.  

 Селећи пчелињак је пчелињак кога пчелар, у сезони цветања медоносног биља, сели 

са једне пчелиње паше на другу пчелињу пашу.  

 

УСЛОВИ ГАЈЕЊА ПЧЕЛА У СТАЦИОНИРАНОМ ПЧЕЛИЊАКУ 

 

Члан 31.  

 Гајење пчела може се вршити у стационираном пчелињаку под условом да: 

- је постављен на удаљености која мора бити најмање:  

 1. 500 метара од произвођачких и прерађивачких погона, који врше прераду 

пољопривредних производа, односно 100 метара од осталих погона;  

 2. 100 метара од аутопута, железничке пруге, аеродрома, а лета при смештају 

пчелињака не смеју бити окренута према аутопуту, железничкој прузи и аеродрому;  

 3.  20 метара од објеката за боравак људи или гајење животиња;  

 4. 100 метара од предшколске или школске установе, интерната, игралишта и других 

спортских терена за децу и одрасле;  

 5. 15 метара од категорисаног пута, односно најмање 5 метара ако између пчелињака 

и категорисаног пута постоји препрека висине 2,20 метра (зид, објекат, густо засађена 

стабла, жива ограда, ограда без отвора и друго); 
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 6. 500 метара од суседног пчелињака који има најмање 21 кошницу или 200 метара 

од суседног пчелињака који има до 20 кошница, а који се налазе ван насељеног места;  

 7. 300 метара, као и бочно 150 метара од суседног пчелињака у правцу излета пчела, 

на паши ратарских, воћарских и индустријских медоносних култура, који се налази ван 

насељеног места;  

 8. 50 метара од првог суседног пчелињака, који се налази у насељеном месту. 

  - Лета свих кошница, нуклеуса и оплодњака не буду директно окренут према:  

1. вратима и прозорима стамбених и пословних зграда, предшколских и школских 

установа, интерната, стаја за стоку и категорисаним путевима;  

2. међи суседног имања, ако је пчелињак на удаљености мањој од 5 метара од међе;  

 3. пчелар има писмену сагласност власника - корисника земљишта за постављање 

пчелињака у случају да пчелињак није постављен на земљишту које је у својини пчелара.  

 Изузетно од одредбе става 1. тачка 1. подтачка (3,6 и 8) овог члана удаљеност од 

суседног пчелињака, може бити и мања ако се пчелари суседних пчелињака или власници 

објеката за боравак људи или гајење животиња о томе писмено сагласе.  

 Стационирани пчелињак се може поставити у заштићеном подручју под условима 

које одреди управљач заштићеног подручја, у складу са Законом којим се уређује заштита 

природе.  

 Стационирани пчелињак се не може постављати у густо насељеној градској зони. 

 

УСЛОВИ ЗА ГАЈЕЊЕ ПЧЕЛА У СЕЛЕЋЕМ ПЧЕЛИЊАКУ 

 

Члан 32.  

 Гајење пчела може се вршити у селећем пчелињаку, ако су испуњени услови из 

члана 31. ове Одлуке и ако је:  

 1. повереник пашног реда, у складу са капацитетом пчелиње паше, пре довожења 

пчелињака договорио његов смештај с власником, односно корисником земљишта у случају 

да се пчелињак не поставља на земљишту које је у својини пчелара;  

 2. пчелар самостално договорио с власником, односно корисником земљишта 

смештај пчелињака и о томе обавестио повереника пашног реда у року од 48 сати од 

постигнутог договора;  

 3. селећи пчелињак удаљен од суседног селећег пчелињака најмање 200 метара 

ваздушне линије, односно најмање 500 метара од стационираног пчелињака.  

 Изузетно од одредбе става 1. алинеја 3. овог члана удаљеност од суседног 

стационираног пчелињака може бити и мања, ако се пчелари суседних пчелињака о томе 

писмено сагласе.  

 У случају постављања селећег пчелињака на стајалиште, ради презимљавања 

пчелињих друштава, удаљеност између стајалишта за презимљавање и најближег 

стационираног пчелињака мора бити најмање 500 метара.  

 

ПОСТАВЉАЊЕ ПЧЕЛИЊАКА 

 

Члан 33.  

 Предност за постављање пчелињака има пчелар који је први формирао или доселио 

пчелињак на изабрано стајалиште, осим ако прописом којим се уређује катастар није 

другачије прописано.  

 После постављања пчелињака у заштитном појасу, мора се одмах на видљивом 

месту поставити плоча правоугаоног облика, димензија најмање 20 x 30 центиметара, на 

којој је читко исписано име и презиме, односно назив, адреса и телефонски број пчелара, 

као и ИД број газдинства из Централне базе о обележавању животиња (у даљем тексту: 

Централна база).  
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VIII - УКРАСНЕ И ЕГЗОТИЧНЕ ПТИЦЕ 

 

Члан 34. 

 У објектима колективног становања могу се у становима држати украсне и егзотичне 

птице, под условом да се не узнемиравају суседи. 

 У објектима индивидуалног становања, у двориштима и у кавезима могу се држати 

украсне и егзотичне птице, под условом да се не узнемиравају суседи. 

 

IX - МЕРЕ ЗАБРАНЕ 

 

Члан 35. 

 Забрањено је: 

 1. држање паса који лајањем или завијањем ометају мир у стамбеној згради и 

суседној згради; 

 2. држање паса и мачака на балконима, терасама и у заједничким просторијама 

стамбених зграда (таванима и сл.); 

 3. увођење паса и мачака у јавне просторије, шеталишта и друга јавна места на 

којима се окупља велики број грађана; 

 4. злостављање животиња; 

 5. организовање борби животиња и учествовање животиња у тим борбама; 

 6. напуштање животиња; 

 7. убијање животиња; 

 8. остављање лешева угинулих животиња и њихових делова; 

 9. хушкање једне животиње на другу; 

          10. шишање паса у парковима и на другим јавним површинама. 

 

Члан 36. 

 Комунална инспекција Одељења за инспекцијске послове Општинске управе 

Деспотовац забраниће држање животиња: 

 1. ако се држалац животиња не придржава хигијенских прописа и не извршава 

наређене мере за одржавање хигијене објекта; 

 2.  ако животиња узнемирава суседе или загађује околину; 

 3. ако објекти у којима се држе животиње не испуњавају хигијенске услове 

прописане овом Одлуком. 

 

X – НАДЗОР 

 

Члан 37. 

 Надзор над применом и спровођењем одредаба ове Одлуке врши Одељење за 

инспекцијске послове Општинске управе Деспотовац - комунална инспекција. 

 Инспекција из претходног става, овлашћена је да држаоцима животиња наложи да у 

одређеном року отклоне недостатке и неправилности у погледу услова за држање животиња 

прописаних овом Одлуком. 

 Уколико држалац животиња не поступи по решењу из претходног става, инспектор 

ће донети решење о забрани држања животиња. 

 

XI - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 38. 

 Новчаном казном у износу од 80.000,00  динара казниће се за прекршај правно лице, 

ако поступи супротно одредбама члана 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22 став 

1, 23, 24 , 25, 26, 28, 31, 32, 33 и 35. ове Одлуке. 
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 За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу 

новчаном казном у износу од 10.000,00 динара. 

 Новчаном казном у износу од 40.000,00 динара казниће се за прекршај предузетник, 

ако поступи супротно одредбама члана 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22 став 

1, 23, 24 , 25, 26, 28, 31, 32, 33 и 35. ове Одлуке. 

 Новчаном казном у износу од 10.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице, 

ако поступи супротно одредбама члана 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22 став 1, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34 и 35. ове Одлуке. 

 

XII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 39. 

 Ступањем на снагу ове Одлуке прастаје да важи Одлука о држању животиња на 

територији општине Деспотовац, (''Службени гласник општине Деспотовац'', број 3/2011). 

 

Члан 40. 

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

општине Деспотовац''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 352-31/2021-01 од 11.06.2021. године 

 

                                                                                               ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

                                                                               др Златко Марјановић, с.р. 

     

 

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

Деспотовац“, број 4/19) и члана 12. став 1 Одлуке о установљењу јавних признања и 

награда општине Деспотовац („Службени гласник општине Деспотовац“, број 14/18), 

поводом 16. јуна - Дана општине Деспотовац, Скупштина општине Деспотовац на седници 

одржаној дана 11.  јуна 2021. године, донела је 

 

О Д Л У К У  

о додели јавног признања општине Деспотовац 

 

Члан 1. 

 Додељује се Повеља општине Деспотовац привредном друштву “УКРАС“ доо из 

Великог Поповић за изузетне радне резултате, учешће у хуманитарним акцијама и 

вишегодишњи допринос развоју општине Деспотовац. 

 

Члан 2. 

 Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику општине 

Деспотовац“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 17-12/2021-01 од 11.06.2021. године 

 

                                                                                               ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

                                                                               др Златко Марјановић, с.р. 
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 На основу члана 25. Статута општине Деспотовац („Службени гласник општине 

Деспотовац“, број 4/19) и члана 12. став 1 Одлуке о установљењу јавних признања и 

награда општине Деспотовац („Службени гласник општине Деспотовац“, број 14/18), 

поводом 16. јуна- Дана општине Деспотовац, Скупштина општине Деспотовац на седници 

одржаној дана 11.  јуна 2021. године, донела је 

 
О Д Л У К У  

о додели јавног признања општине Деспотовац 

 
Члан 1. 

 Додељује се Повеља општине Деспотовац привредном друштву „РУКИ КОП“ доо из 

Сладаје за изузетне радне резултате, учешће у хуманитарним акцијама и вишегодишњи 

допринос развоју општине Деспотовац. 

 

Члан 2. 

 Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику општине 

Деспотовац“. 

        

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 17-13/2021-01 од 11.06.2021. године 

 

                                                                                               ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

                                                                               др Златко Марјановић, с.р. 
 

 

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

Деспотовац“, број 4/19) и члана 12. став 1 Одлуке о установљењу јавних признања и 

награда општине Деспотовац („Службени гласник општине Деспотовац“, број 14/18), 

поводом 16. јуна - Дана општине Деспотовац, Скупштина општине Деспотовац на седници 

одржаној дана 11. јуна 2021. године, донела је 

 
О Д Л У К У  

о додели јавног признања општине Деспотовац 

 
Члан 1. 

 Додељује се Повеља општине Деспотовац СТОЈАДИНУ ТОМИЋУ из Деспотовца, 

за вишегодишњи друштвени ангажман и истраживачки рад у области завичајне 

историографије чиме је дао изузетан допринос развоју и афирмацији општине Деспотовац. 

 

Члан 2. 

 Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику општине 

Деспотовац“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 17-11/2021-01 од 11.06.2021. 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 11. јуна 2021. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

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

Деспотовац, број 1078-1 од 07.06.2021. године о усвајању Годишњег финансијског  

извештаја КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац за 2020. годину, са саставним обрасцима и 

документима наведеним у  Одлуци.  

 

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

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 02-52/2021-01 од 11.06.2021. 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 11. јун 2021. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

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

о покрићу губитака за 2021. годину, број 1078-2 од 07.06.2021. године, по којој је утврђен 

губитак у износу од 4.402.000 динара, а који ће бити покривен на терет добити остварене у 

2021. години.  

 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 400-151/2021-01 од 11.06.2021. 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 општине Деспотовац'', 

број 11/16) Скупштина општине Деспотовац на седници одржаној 11. јуна 2021. 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 2020. годину, број: 02-917/2021 од 26.05.2021. године. 
 

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

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 02-48/2021-01 од 11.06.2021. 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 општине Деспотовац'', 

број 11/16), Скупштина општине Деспотовац на седници одржаној 11. јуна 2021. године, 

донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку Надзорног одбора ЈП ''Ресавска пећина'' 

Деспотовац, број 01-953/2021 од 01.06.2021. године, којом је усвојен Финансијски извештај 

ЈП ''Ресавске пећине'' Деспотовац за 2020. годину. 

 

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

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 02-46/2021-01 од 11.06.2021. 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 општине Деспотовац'', 

број 11/16), Скупштина општине Деспотовац на седници одржаној 11. јун 2021. 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 2020. 

годину, исказана Финансијским извештајем у износу од 601.000 динара на покриће 

губитака из ранијих година,  број 01-954/2021 од 01.06.2021. године. 

 

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

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 02-47/2021-01 од 11.06.2021. године 

 

 

                                                                                               ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

                                                                               др Златко Марјановић, с.р. 

 

 

На основу члана 32. став 1, тачка 19. Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник Републике Србије'', број 129/2007, 83/2014-други закон, 101/2016-други закон и 

47/2018), члана 46. Закона о спорту (''Службени гласник Републике Србије'', број 10/2016) и 

члана 25. став 1, тачка 22. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине 

Деспотовац'', број 4/2019) Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 11. јуна 

2021. године,  донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на употребу имена општине Деспотовац у имену Бокс 

клуба ''Деспот Деспотовац'' из Деспотовца, улица Ђуре Јакшића број 12. 

 

 2. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику општине Деспотовац''. 
 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 6-7/2021-01 од 11.06.2021. године 

 

 

                                                                                               ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

                                                                               др Златко Марјановић, с.р. 
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 

129/07, 83/2014- други закон, 101/2016- други закон и 47/2018), члана 25.  Статута општине 

Деспотовац („Службени гласник општине Деспотовац “, број 4/2019) и члана 20.  Одлуке о 

грађевинском земљишту („Службени гласник општине Деспотовац “, број 3/17) Скупштина 

општине Деспотовац, на седници одржаној дана 11. јуна 2021. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ  КОМИСИЈЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 

 
I.   ОБРАЗУЈЕ СЕ  Комисија за  грађевинско земљиште у јавној својини Општине 

Деспотовац на период од 4 године у саставу:  

 

1. Стефановић Душан, за председника;  

2. Грујић Горан, за члана;  

3. Миљковић Слободан, за члана;  

4. Стјепић Горан, за члана; 

5. Милосављевић Миљан, за члана.   

 

II.  Задатак Комисије је да  у свему  у складу са Одлуком о грађевинском земљишту 

Скупштине општине Деспотовац, спроведе поступак јавног надметања или отварања 

писаних понуда и непосредне погодбе, отуђења, прибављања и давања у закуп грађевинског 

земљишта, сачини записник, размотри  приспеле понуде и сачини извештај са предлогом о 

спроведеном поступку, за избор најповољнијег понуђача, и исти достави Одељењу за 

имовинско-правне послове Општинске управе, које израђује нацрт решења, а потом 

записник, извештај са предлогом и нацрт решења достави  Општинском већу, које утврђује 

предлог решења односно доноси решење.  

 

III.  Председнику и члановима комисије из  I. става  овог решења припада накнада у 

складу са Одлуком о накнадама за рад у органима Општине и радним телима органа 

Општине. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 02-49/2021-01 од 11.06.2021. године 

 

 

                                                                                               ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

                                                                               др Златко Марјановић, с.р. 
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На основу члана 3. став 3. члана 17. став 1. и члана 19. став 1. Уредбе о условима 

прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у 

јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени 

гласник РС“, број 16/2018), члана 13. и 20. став 4. Одлуке о прибављању и располагању 

стварима у јавној својини општине Деспотовац („Службени гласник општине Деспотовац“, 

број 6/2015 и 9/2015) Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 11. јуна 2021. 

године, донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ 

НАДМЕТАЊА, ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА И НЕПОСРЕДНЕ 

ПОГОДБЕ, ПРИБАВЉАЊА И ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ 

СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

 

 I. ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење поступка јавног надметања, прикупљања 

писмених понуда и непосредне погодбе, прибављања и отуђења непокретности у јавној 

својини општине Деспотовац (у даљем тексту: Комисија). 
 

 II. У Комисију се именују: 

1. Горан Грујић, за председника;   

2. Душан Стефановић, за члана; 

3. Горан Стјепић за члана; 

4. Дарко Петровић за члана; 

5. Гордана Јаблановић за члана. 
 

III. Задатак Комисије је да спроведе поступак јавног надметања, прикупљања 

писмених понуда и непосредне погодбе, прибављања и отуђења непокретности у јавној 

својини општине Деспотовац на основу одлуке Скупштине општине, у складу са Законом о 

јавној својини, Уредбом о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном 

погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и 

прикупљања писмених понуда и Одлуком о прибављању и располагању стварима у јавној 

својини општине Деспотовац. Вођење записника и сачињавање извештаја о спроведеном 

поступку и давања предлога Општинском већу да утврди предлог решења о прибављању и 

отуђењу непокретности у јавној својини. 
 

IV. Комисија из тачке II. овог решења образује се за мандатни период од 4 (четири) 

године. 
 

V. Председник и чланови Комисије за обављање задатака из тачке III. овог решења 

имају право на надокнаду, у складу са Одлуком о накнадама за рад у органима Општине и 

радним телима органа Општине. 
 

 VI. Стручне послове за потребе Комисије, стручну обраду аката, других материјала, 

организационе и административне послове врши Одељење за имовинско-правне, стамбено-

комуналне послове, урбанизам и грађевинарство и заштиту животне средине Општинске 

управе Деспотовац. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 02-50/2021-01 од 11.06.2021. године 

 

                                                                                               ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

                                                                               др Златко Марјановић, с.р. 
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 На основу члана 27. став 10. и члана 34. став 1. Закона о јавној својини ("Службени гласник 

РС", број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-др. закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), 

члана 6. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања 

у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других 

имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (''Службени 

гласник РС'', број 16/2018), члана 44. тачка 11. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник 

општине Деспотовац'', број 4/2019), члана 27 став 1. Одлуке о прибављању и располагању стварима 

у јавној својини општине Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'', број 6/2015 и 

9/2015), Одлуке о покретању поступка ради давања у закуп непокретности-пословног простора у 

јавној својини општине Деспотовац, број: 46-26/2021-03 од 22.04.2021.године и Предлога Комисије 

за давање у закуп непокретности у јавној својини општине, број:46-30/2021-03 од 07.05.2021.године, 

Општинско веће општине Деспотовац, на седници одржаној 31.05.2021. године,  донело је  
  

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 1. ДАЈЕ СЕ У ЗАКУП непокретност – пословни простор у јавној својини општине 

Деспотовац, након спроведеног поступка јавног отварања писмених понуда  прикупљених јавним 

огласом, понуђачу: „СРЂАН ЈЕВТИЋ ПРЕДУЗЕТНИК СУШАРА ЈЕВТИЋ“, улица 29 Новембра 

бр.7, 35237 Ресавица, МБ: 64355945, ПИБ: 109684834, и то: зграда број 1. објекат текстилне 

индустрије, у површини од 502м
2
, Пр+1 (објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи 

објекта), потес „Зуброво“, постојећа на кп.бр.3023/2, уписана у ЛН бр.667 КО Жидиље у В-лист 1. 

део, јавна својина општина Деспотовац, обим удела 1/1, са земљиштем које чини кп.бр. 3023/2, 

потес „Зуброво“, земљиште под зградом-објектом у површини од 5,02 ари,
  
уписано у ЛН бр.667 КО 

Жидиље у  Б-лист,  јавна својина општина Деспотовац, обим удела 1/1, и то део пословног  простора  

у приземном делу објекта,  неправилног облика, корисне површине од око 80,00 м
2
, који се састоји  

од  6 просторија и то: просторије бр. 1., у површини од  4,90 м
2
 унутрашњих габарита око 2,00м x 

2,45м; просторије бр.2., у површини од 35,25 м
2
 унутрашњих габарита око 4,70м x 7,50м; просторије 

бр. 3., у површини од 20,54 м
2
 унутрашњих габарита око 5,55м x 3,70м; просторије бр. 4., у 

површини од 9,42 м
2
 унутрашњих  габарита око 2,00м x 4,85м; просторије бр. 5., у површини од 5,74 

м
2
 унутрашњих  габарита око 2,80м x 2,05м, просторије бр. 6., у површини од 4,76 м

2
 унутрашњих 

габарита око 2,80м x 1,70м. Закупац има право коришћења на кп.бр.3023/6 ради приступа објекту – 

пословном простору, уписана у ЛН бр.667 КО Жидиље јавна својина општина Деспотовац. 

Непокретност – пословни простор из става 1. даје се у закуп на период од 3 (три) године. 

2. Непокретност – пословни простор се даје у закуп у „виђеном“ стању, тако да се закупац 

потписивањем уговора о закупу одриче било каквих примедби по основу материјалних недостатака,  

на предметној  непокретности. 

3. Непокретност – пословни простор из тачке 1. решења даје се у закуп  по закупнини  у износу од 

40,00 (четрдесет) евра месечно, у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке 

Србије на дан уплате. Закупнина се плаћа најкасније до 5-ог за текући месец. У закупнину је 

урачунат уплаћен депозит за учешће на Огласу. 

4. „СРЂАН ЈЕВТИЋ ПРЕДУЗЕТНИК СУШАРА ЈЕВТИЋ“, улица 29 Новембра бр.7, 35237 

Ресавица, непокретност - пословни простор може користити искључиво ради обављања производне 

делатности „остала прерада и конзервисање воћа и поврћа“, и не може користити у друге сврхе. 

Закупац не може предметну непокретност - пословни простор да изда у подзакуп. 

5. „СРЂАН ЈЕВТИЋ ПРЕДУЗЕТНИК СУШАРА ЈЕВТИЋ“, дужан је да у року од 30 дана,  по 

коначности овог решења, закључи уговор са општином Деспотовац о давању у закуп непокретности 

– пословног простора.  

 6. Уговор о давању у закуп непокретности – пословног простора у име општине Деспотовац, по 

претходно прибављеном мишљењу Правобранилаштва општине, закључиће председник општине, 

којим ће се ближе уредити међусобна  права и обавезе уговорних страна. 

7. Ово Решење се доставља свим странкама у поступку а објављује се на огласној табли Општинске 

управе и у "Службеном  гласнику општине Деспотовац".  
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 46-38/2021-02 од 31.05.2021. године 

                    ПРЕДСЕДНИК 

            ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

               Никола Николић, дипл.екон. с.р. 
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 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) и члана 44. Статута општине Деспотовац (''Службени 

гласник општине Деспотовац'', број 4/19), Општинско веће општине Деспотовац, на седници 

одржаној 07.06.2021. године, донело је следећи 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

 1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Годишњи Извештај о раду Општинске управе 

Деспотовац за 2020. годину, број 02-51/2021-04 од 04.06.2021. године. 

 

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

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 06-23-1/2021-02 од 07.06.2021. године 

 
                    ПРЕДСЕДНИК 

            ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

               Никола Николић, 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 општине Деспотовац (''Службени 

гласник општине Деспотовац'', број 4/19) и члана 9. Одлуке о установљењу јавних признања и 

награда општине Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовај'', број 14/18), 

Општинско веће општине Деспотовац, на седници одржаној 08.06.2021. године, донело је 

следећу 

 

О Д Л У К У 
 

 I Поводом 16. јуна - Дана општине Деспотовац, додељују се новчане награде ђацима 

генерације: 

- Стефану НИКОЛИЋУ из Витанца, ученику Техничке школе „Деспотовац“ у износу од  

50.000,00 динара; 

- Иви НИКОЛИЋ из Војника, ученици ОШ “Деспот Стефан Високи“ у износу од 50.000,00 

динара; 

- Леи ГАШЕВИЋ из Ресавице, ученици ОШ „Вук Караџић“ у износу од 50.000,00 динара; 

- Теодори ЗДРАВКОВИЋ из Брестова, ученици ОШ „Стеван Синђелић” у износу од 50.000,00 

динара; 

- Наталији ПАНТИЋ из Дворишта, ученици ОШ „Стефан Немања“ у износу од 50.000,00 

динара; 

- Николи СТЕВАНОВИЋУ из Плажана, ученику ОШ „Ђура Јакшић“ у износу од 50.000,00 

динара. 

 II О реализацији Одлуке стараће се Одељење за привреду, јавне делатности, финансије и 

буџетске фондове Општинске управе општине Деспотовац. 

 III Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Деспотовац“, на огласној табли Општинске управе општине Деспотовац и на 

званичној интернет страници општине Деспотовац. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 6-15/2021-02 од 08.06.2021. године 

 

                    ПРЕДСЕДНИК 

            ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

               Никола Николић, дипл.екон. с.р. 
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