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     ГОДИНА  XVII     БРОЈ  4       ДЕСПОТОВАЦ  04.04.2022. године 

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

 

 

На основу чланова 64. и 72. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, 

број 14/22) члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 

83/2014-други закон, 101/2016-други закон, 47/2018 и 111/2021) и члана 25. Статута 

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

Верификационог одбора Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 31. марта 

2022. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА 
 

 

1. ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборника Скупштине општине Деспотовац кандидату са 

Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ:  

 

Љубици Живковић, рођеној 1994. године, дипломираном правнику из Дворишта.  

 

2. Мандат одборника из става 1. траје до истека мандата одборника коме је престао мандат. 

 

3. Против ове Одлуке може се изјавити жалба Вишем суду у Јагодини у року од 7 дана од 

дана доношења одлуке. 

 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 02-38 /22-01 од 31.03.2022. године 

 

 

 

                                                                                               ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

                                                                               др Златко Марјановић, с.р. 
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На основу члана 11 ст. 4. Закона о финансијској подршци породици са децом 

(„Службени гласник PC”, број 113/2017,50/2018, 46/2021 – одлука УС, 61/2021 – одлука УС, 

53/2021 – одлука УС, 66/2021 и 130/2021), члана 32 Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник PC”, број 47/2018 и 111/2021-др. закон) и члана 25 Статута општине 

Деспотовац („Службени гласник општине Деспотовац”, број 4/2019), Скупштина општине 

Деспотовац, на седници одржаној 31. марта 2022. године, донела је  

 

ОДЛУКУ О 

ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ 
 

I. Уводне и опште одредбе 
 

Члан 1. 
 Овом Одлуком утврђују се права, услови и начин остваривања права финансијске 

подршке породицама са децом које имају пребивалиште на територији општине 

Деспотовац.  

Права која имају породице са децом су:  

 једнократна новчана помоћ за опрему новорођенчета;  

 новчана помоћ за куповину уџбеника за треће и свако наредно рођено дете у 

породици;  

 новчана накнада за финансирање ужине за треће и свако наредно дете у породици;  

 бесплатан превоз за ученике основних школа;  

 бесплатан боравак и ужину у предшколској установи за треће и свако наредно дете у 

породици и  

 право на месечни новчани додатак родитељима за треће и четврто дете.  

 

Члан 2. 
 Права, из члана 1 ове Одлуке, остварују се под условима и на начин прописан овом 

Одлуком по поднетом захтеву од стране родитеља или старатеља (у даљем тексту: 

корисник права). 

 

Члан 3. 

 Породицу у смислу ове Одлуке, чине родитељи и деца под условом да живе у 

заједничком домаћинству. 

 

Члан 4. 
 Редослед рођења деце у породици утврђује се у односу на дан подношења захтева, за 

остваривање права по овој Одлуци, према датуму и часу рођења уписаних у матичну књигу 

рођених.  

 Редослед рођења деце из разведеног брака или ванбрачне заједнице утврђује се 

према родитељу са којим дете живи, a пo одлуци надлежног органа или по споразуму 

родитеља.  

 Редослед рођења деце која су у време развода брака или престанка ванбрачне 

заједнице била пунолетна, утврђује се према родитељу са којим живе. 

 Редослед рођења деце за које је покренут поступак утврђивања породичног правног 

статуса, пред надлежним органом, одређује се према родитељу са којим живе.  

 

Члан 5. 
 Права из члана 1 ове Одлуке имају држављани Републике Србије са пребивалиштем 

на подручју општине Деспотовац.  
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Члан 6. 
 Права из члана 1 ст. 2. алинеја 2, 3 и 5 немају родитељи, односно старатељи, који та 

права остваре преко надлежног Министарства, Центра за социјални рад и другог органа или 

организације и слично.  

  

II. Једнократна новчана помоћ за опрему новорођенчета 

 

Члан 7. 
 Једнократна новчана помоћ за опрему новорођенчета исплаћује се једнократно, за 

свако рођено дете у породици, и да је мајка у тренутку рађања детета имала пребивалиште 

на територији општине Деспотовац.  

 Висину новчане помоћи за опрему новорођенчета утврђује Општинско веће 

најкасније до 31. јануара за сваку календарску годину у складу са одлуком о буџету 

Општине Деспотовац.  

 Захтев за остваривање једнократне помоћи за опрему новорођенчета подноси се 

најкасније до навршене године дана живота детета.  

 

Члан 8. 

 Право на једнократну новчану помоћ за опрему новорођенчета остварује корисник 

права  на основу поднетог захтева уз следећу документацију:  
 копија извода из матичне књиге рођених новорођенчета;  

 очитана лична карта корисника права; 

 уверење о кретању пребивалишта на територији општине Деспотовац (за оба 

родитеља, или старатеља);  

 уверење надлежног органа старатељства да корисник права непосредно брине о 

детету за које је поднет захтев; (ако дете има старатеља); 

 уверење о пребивалишту новорођенчета на подручју општине Деспотовац и  

 фотокопија банковне картице са текућим рачуном корисника права.  

 

Члан 9. 

 Захтев за остваривања једнократне новчане помоћи за опрему новорођенчета не 

може се поднети за дете које није живо у моменту подношења захтева.  

Уколико по подношењу захтева за једнократну новчану помоћ, дете на који се захтев 

односи премине, једнократна новчана помоћ биће исплаћена кориснику права у складу са 

чланом 8 ове Одлуке.  

 

III.  Новчана накнада за куповину уџбеника 

 

Члан 10. 
 Породица са троје или више деце, за треће и свако наредно дете има право на 

новчану накнаду за куповину комплета уџбеника, не и за друга наставна средства, уколико 

дете редовно похађа основну школу. 

 Новчана накнада за куповину уџбеника се исплаћује кориснику права по 

достављеном доказу о куповини уџбеника,  из буџета Општине Деспотовац у складу са 

овом Одлуком.  

 

Члан 11. 
 Основне школе на територији општине Деспотовац достављају општини Деспотовац 

податке о висини цена обавезних уџбеника за сваки разред, који су одређени у складу са 

законом, као и списак ученика који добијају бесплатне уџбенике од Министарства, Центра 

за социјални рад и другог органа или организације, из донације и слично.  
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 Општинско веће доноси одлуку о износу новчане накнаде за куповину уџбеника на 

основу података из става 1 достављених од стране основних школа на територији општине 

Деспотовац у складу са одлуком о буџету Општине Деспотовац.  

 Износ новчане накнаде за куповину уџбеника јесте просечна висина цене обавезних  

уџбеника за одређени разред за основне школе на територији општине Деспотовац.  

 

Члан 12. 
 Захтев за новчану накнаду за куповину уџбеника подноси корисник права уз следећу 

документацију:  

 очитана лична карта;  

 потврду да је дете редован ученик; 

 извод из књиге рођених за сву децу у породици (копија); 

 уверење о пребивалишту за све чланове породице;  

 уверење надлежног органа старатељства да подносилац захтева непосредно брине о 

детету за које је поднет захтев; уколико дете нема родитеље, већ старатеља  

 доказ о плаћању уџбеника (фактура са фискалним исечком или потврда из школе са 

доказом о плаћању преко школе);  

 фотокопију банковне картице са текућим рачуном.  
 

IV.  Накнада за финансирање ужине 
 

Члан 13. 
 Накнада за финансирање ужине ученика основних школа припада породици за треће 

и свако наредно дете у породици. Захтев за остваривање овог права подноси корисник 

права, уз следећу документацију:  

 очитана лична карта корисника права корисник права;  

 потврду да је дете редован ученик основне школе;  

 копија извода из књиге рођених за сву децу у породици;  

 потврда о пребивалишту свих чланова породице  

 уверење надлежног органа старатељства да подносилац захтева непосредно брине о 

детету за које је поднет захтев (уколико дете нема родитеље, већ старатеља)  

 Средства за финансирање ужине преносе се школи, на основу месечних обрачуна, по 

подацима које достављају школе а на основу достављених Решења о остваривању права на 

бесплатну ужину, од стране родитеља основној школи у којој дете похађа наставу. 
 

V. Бесплатан превоз ученика 
 

Члан 14. 
 Сви ученици, са пребивалиштем у општини Деспотовац, који редовно похађају 

основну школу на територији општине Деспотовац, имају право на бесплатан превоз за 

одлазак и повратак из школе од места пребивалишта ученика до места седишта матичне 

школе.  
 

Члан 15. 
 Новчана средства се преносе превознику са којим је закључен уговор о превозу 

ученика.  
 

VI. Бесплатан боравак у предшколској установи за треће и свако наредно дете у породици 

 

Члан 16. 
 Породица са троје или више деце, има право на бесплатан боравак у предшколској 

установи, за треће и свако наредно дете. 
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Захтев за остваривање права на бесплатан боравак и ужину у предшколској установи 

за треће и свако наредно дете у породици подноси један од родитеља, односно старатељ.  

 Уз захтев из става 2. подноси се:  

 копија извода из књиге рођених за сву децу у породици   

 очитана лична карта корисника права;  

 потврду да је дете уписано у предшколску установу;  

 уверење о пребивалишту за све чланове породице; 

 уверење надлежног органа старатељства да подносилац захтева непосредно брине о 

детету за које је поднет захтев, уколико дете има старатеља.  

 Средства за финансирање бесплатног боравка и ужине преносе се ПУ ,,Рада 

Миљковић“, на основу месечних обрачуна, а на основу достављених Решења о остваривању 

права на бесплатан боравак и ужину, од стране родитеља  предшколској установи ,,Рада 

Миљковић“. 

За полазнике који боравак и ужину имају у издвојеним одељењима и остварују их преко 

основних школа, школе ће за пружене услуге слати месечни обрачун ПУ ,,Рада Миљковић“. 

 

VII. Право на месечни додатак родитељима за треће и четврто дете 

 
Члан 17. 

 Право на месечни новчани додатак родитељима за треће и четврто дете имају 

родитељи, односно старатељи који имају пребивалиште у општини Деспотовац најмање 

четири последње године до дана подношења захтева и све до краја коришћења права (до 

навршетка 7. године детета).  

 Право се састоји у новчаној накнади која се исплаћује родитељу за треће и четврто 

дете у породици.  

 Право на месечни новчани додатак родитељима за треће и четврто дете могу 

оставарити родитељи за треће и четврто дете у породици које је рођено по ступању на снагу 

ове одлуке.  

 Ако породица која има троје деце, у следећем порођају добије двоје или више деце, 

право из става 1 остварује се за свако рођено дете у том порођају.  

 Право из става 1 остварује се месечно до пуних 7 (седам) година живота детета, 

подношењем (обновом) захтева за сваку календарску годину (до навршетка 7. године 

детета).  

  

Члан 18. 
 Средства за остваривање права предвиђена овом одлуком обезбећују се у буџету 

Општине Деспотовац.  

 Износ за месечни новчани додатак за треће и четврто дете у породици  утврђује 

Општинско веће најкасније до 31. јанара за сваку календарску годину у складу са Одлуком 

о буџету Општине Деспотовац.  

 

Члан 19. 
 Новчане накнаде исплаћују се кориснику права према донетом Решењу.  

 Захтев за месечни новчани додатак родитељима за треће и четврто дете подноси се 

Општинској управи Општине Деспотовац и остварује се од првог наредног месеца од дана 

подношења захтева.  

 Уз захтев за месечни новчани додатак родитељима за треће и четврто дете у 

породици прилажу се следећи докази:  

 копија  извода из матичне књиге рођених за сву децу у породици;  

 уверење о кретању пребивалишта корисника права на територији општине 

Деспотовац; (за оба родитеља, или старатеља); 
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 очитана лична карта корисника права;   

 уверење надлежног органа старатељства да корисник права непосредно брине о 

деци;(уколико дете има старатеља)  

 потврда о пребивалишту свих чланова породице; 

 фотокопија банковне картице корисника права;  

 

Члан 20. 

 Захтев за обнову месечног новчаног додатка родитељима за треће и четврто дете 

подноси се сваке календарске године до краја јануара, осим у години када је поднет први 

захтев током трајања остваривања права.  

 Уколико корисник права поднесе Захтев за обнову после рока, право ће остварити од 

првог наредног месеца од дана подношења захтева.  

 О поднетом захтеву из става 1 одлучује се Решењем.  

 Уз захтев из става 1 овог члана подноси се: 

 копија  извода из матичне књиге рођених за сву децу у породици;  

 уверење о кретању пребивалишта корисника права на територији општине 

Деспотовац; (за оба родитеља, или старатеља)  

 очитана лична карта корисника права;   

 уверење надлежног органа старатељства да корисник права непосредно брине о 

деци;  

 потврда о пребивалишту свих чланова породице;  

 фотокопија банковне картице корисника права;  

 Уколико подносилац захтева не испуњава услове за остваривање права на месечни 

новчани додатак родитељима за треће и четврто дете, орган ће о томе одлучити Решењем.  

 

VIII. Поступак за остваривање права 

 
Члан 21. 

 Права утврћена овом одлуком остварују се на основу захтева корисника права по 

прописима о општем управном поступку.  

 

Члан 22. 
 О правима из ове одлуке у првом степену решава Општинска управа Општине 

Деспотовац.  

 

Члан 23. 
 Жалбу на првостепено решење у другом степену решава Општинско веће општине 

Деспотовац. 

 

Члан 24. 
 Корисник права из ове одлуке који је на основу неиститних или нетачних података 

остварио право, дужан је да надокнади штету у складу са законом.  

 

IX.  Прелазне и завршне одредбе 

 

Члан 25. 
 Поступци за остваривање права из Одлуке о пружању новчане помоћи породици са 

децом започети до дана ступања на снагу ове Одлуке окончаће се у складу са прописима 

који су били на снази у тренутку започињања поступка.  
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Члан 26. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику општине 

Деспотовац“. 

 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о финансијској подршци 

породици са децом („Службени гласник општине Деспотовац“, број 5/19 и 6/21).  
 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 02-49/2022-01 од 31.03.2022. године 

 

                                                                                               ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

                                                                               др Златко Марјановић, с.р. 
 

 

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

129/07, 83/14-други закон, 101/16-други закон, 47/18, 81/20 Одлуке УС РС и 111/21-други 

закон), члана 14. став 4. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, 

број 62/06, 65/08, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18), члана 25. Статута општине Деспотовац 

(„Службени гласник општине Деспотовац“, број 4/19) и Сагласности Министарства 

пољопривреде и заштите животне средине, број 320-11-2186/2022-14 од 04.03.2022. године 

Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 31. марта 2022. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

О ДОНОШЕЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И  

КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ 

ДЕСПОТОВАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

Доноси се Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта за подручје општине Деспотовац за 2022. годину, којим се утврђује врста и обим 

радова на заштити и уређењу пољопривредног земљишта у општини Деспотовац у 2022. 

години. 

 

Члан 2. 

Саставни део ове одлуке је Годишњи програм заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта за подручје општине Деспотовац за 2022. годину, број 320-

60/22-03 од 08. марта 2022. године. 

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику општине 

Деспотовац“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 320-61/22-01 од 31.03.2022. године 

 

 

                                                                                               ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

                                                                               др Златко Марјановић, с.р. 
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 

83/14-други закон, 101/16-други закон, 47/18, 81/20 Одлуке УС РС и 111/21-други закон), члана 

55. Закона о водама („Службени гласник РС“, број 30/2010, 93/2012, 101/16, 95/18 и 95/18-други 

закон), члана 25. Статута општине Деспотовац („Службени гласник општине Деспотовац“, број 

4/19) и Мишљења ЈВП „Србијаводе“, ВПЦ „Морава“ Ниш, број 527/1 од 09. фебруара 2022. 

године, Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 31. марта 2022. године, донела 

је 

 

ОДЛУКУ 

О ДОНОШЕЊУ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 

ЗА ВОДЕ II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

ДОНОСИ СЕ Оперативни план одбране од пополава за воде II реда на територији 

општине Деспотовац за 2022. годину. 

 

Члан 2. 

Саставни део ове Одлуке је Оперативни план одбране од поплава за воде II реда на 

територији општине Деспотовац за 2022. годину, број 325-1/22-04 од 12. јануара 2022. године. 

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику општине 

Деспотовац“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 325-4/22-01 од 31.03.2022. године 

 

                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

                                                                                   др Златко Марјановић, с.р. 

 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 

и 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18, 81/20 Одлуке УС РС и 111/21-други закон), члана 25. 

Статута општине Деспотовац („Службени гласник општине Деспотовац“, број 4/19), члана 92. 

став 2, 3 и 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 

101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 

149/20, 118/21 и 118/21-други закон) и Сагласности Државне ревизорске институције број 037-

749/2022-04 од 16. марта 2022. године, Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 

31. марта 2022. године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

О ВРШЕЊУ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА 

БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

Екстерну ревизију завршног рачуна буџета општине Деспотовац за 2021. годину обавиће 

лице које испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја прописане 

законом којим се уређује рачуноводство и ревизија. 

 

Члан 2. 

Избор лица из члана 1. Одлуке извршиће Општинска управа Деспотовац, у складу са 

Законом о јавним набавкама. 
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Члан 3. 

Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Деспотовац“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 02- 48/2022-01 од 31.03.2022. године 

 

                                                                                                              ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

                                                                                  др Златко Марјановић, с.р. 

 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 

83/14-др.закон, 101-16-др.закон, 47/18 и 111/2021 – др. закон), члана 13. Закона о здравственој 

заштити („Службени гласник РС“, бр. 25/2019), члана 14. ст. 1 Закона о јавном здрављу 

(„Сл.гласник РС“, бр.15/2016) и члана 25. Статута општине Деспотовац („Службени гласник 

општине Деспотовац“ бр. 4/2019) Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној дана 

31. марта 2022. године, донела је 

 

О Д Л У К У   О 

ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ 

ПРОГРАМА ОБЕЗБЕЂЕЊА КАДРОВСКИХ УСЛОВА ЗА БОЉУ ДОСТУПНОСТ И 

ПРИСТУПАЧНОСТ У КОРИШЋЕЊУ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о доношењу Програма обезбеђења кадровских услова за бољу доступност и 

приступачност у коришћењу примарне здравствене заштите на територији општине Деспотовац 

за 2022. годину (у даљем тексту: Програм) ( „Службени гласник општине Деспотовац“ број 

10/21 и 2/22) после члана 1. додаје се нови члан 1б који гласи: 

„Члан 1б 

„ДОНОСИ СЕ Програм о измени Програма обезбеђења кадровских услова за бољу доступност 

и приступачност у коришћењу примарне здравствене заштите на територији општине 

Деспотовац за 2022. годину, по коме се из буџета Општине Деспотовац за 2022. годину 

додељују средства за финансирање програма из области здравствене заштите.“ 

 

Члан 2. 

Одређује се Дом здравља „Деспотовац“ из Деспотовца за реализатора Програма. Дом 

здравља „Деспотовац“ ће ангажовати лица одгововарајуће струке и броја по мерама из 

Програма на целокупни период реализације Програма. Ангажована лица по Програму не могу 

бити у радном односу на неодређено време. Програм ће се реализовати током 2022. године. 

 

Члан 3. 

Програм о измени Програма обезбеђења кадровских услова за бољу доступност и 

приступачност у коришћењу примарне здравствене заштите на територији општине Деспотовац 

за 2022. годину чини саставни део ове Одлуке. 

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику општине 

Деспотовац“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 50-12/2022-01 од 31.03.2022. године 

 

                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

                                                                                  др Златко Марјановић, с.р. 
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П Р О Г Р А М 

О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ОБЕЗБЕЂЕЊА КАДРОВСКИХ УСЛОВА ЗА БОЉУ 

ДОСТУПНОСТ И ПРИСТУПАЧНОСТ У КОРИШЋЕЊУ ПРИМАРНЕ 

ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

Глава V МЕРЕ мења се и гласи: 

 

V МЕРЕ 

 

Одређивање мера којима се стварају услови за бољу доступност и приступачност у 

коришћењу здравствене заштите на територији Општине Деспотовац, а који су виши од 

прописаних норматива, односно стандарда условљено је потребом и неопходношћу да се 

омогући једнака, односно потпунија здравствена заштита свих грађана општине 

Деспотовац, пре свега у превентивним прегледима, прегледима пацијената у Covid 

амбулантама и прегледима старијег становништва  у местима где живе. 

 

С'обзиром на број прегледа по радном дану лекара у 2021. години и процену броја прегледа 

Службе за задравствену заштиту одраслог становништва у 2022. године, имунизацију 

становништва због заразне болести Covid -19, неопходности несметаног рада Covid 

амбуланти у смислу кадровских, односно људских ресурса и потребе континуираног 

пружања здравствених услуга у истуреним амбулантама и обилазак пацијената мере којима 

се у Дому здравља, здравственој установи у јавној својини, стварају услови за бољу 

доступност и приступачност у коришћењу здравствене заштите на територији Општине 

Деспотовац, а који су виши од прописаних норматива у погледу кадрова јесу:  

- ангажовање 3 медицинске сестре/ техничара;  

- ангажовање 7 спремачица;  

- ангажовање 4 возача; 

- ангажовање 2 стручна лица економске струке за координацију и праћење Програма;  

- ангажовање 2 стручна лица правне струке на пословима организације и вођење Програма 

и  

- ангажовање 1 лица за послове одржавања и поправки на објектима и опреми.  

 

Ангажовање неопходног кадра вршиће реализатор Програма, на основу Одлуке о 

доношењу Програма и у складу са уговором који ће се закључити између Општине 

Деспотовац и реализатора Програма. Финансирање ангажованих лица биће из средстава 

буџета општине Деспотовац по елемтима датим у табели, на месечном нивоу: 

 
Р.бр. Опис-ставка буџетске линије Бр. 

извршилаца 

Јед. 

мере 

Број 

сати 

Бруто цена 

по 

јединици 

Износ -РСД 

1 Дипл.економиста 1 Сат 176 481,25 84.700,00 

2 Дипл.правник 1 Сат 176 481,25 84.700,00 

3 Стручна лица – администр. 1 Сат 176 300,38 52.866,88 

4 Стручна лица администр.ВСС 1 Сат 176 353,95 62.295,20 

5 Медицинска сестра / техничар 3 Сат 176 300,38 158.600,64 

6 Помоћни радник-домар 1 Сат 176 290,19 51.073,44 

7 Спремачица 7 Сат 176 290,19 357.514,08 

8 Возач 4 Сат 176 290,19 204.293,76 

УКУПНО 17    1.056.044,00 
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 

129/07, 83/14-други закон, 101/16-други закон, 47/18, 81/20 Одлуке УС РС и 111/21-други 

закон) и члана 25. Статута Општине Деспотовац („Службени гласник општине 

Деспотовац“, број 4/19) Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 31. марта 

2022. године, донела је  

  
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду са финансијским извештајем за 2021. 

годину Правобранилаштва општине Деспотовац, број Р-18/2022 од 25. фебруара 2022. 

године.  

 

 2. Решење објавити у „Службеном гласнику општине Деспотовац“. 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 02-36/2022-01 од 31.03.2022. године 

 

 

                                                                                               ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

                                                                               др Златко Марјановић, с.р. 

 

 

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

129/07, 83/14-други закон, 101/16-други закон, 47/18, 81/20 Одлуке УС РС и 111/21-други 

закон) и члана 25. Статута Општине Деспотовац („Службени гласник општине 

Деспотовац“, број 4/19) Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 31. марта 

2022. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду Општинског штаба за ванредне 

ситуације општине Деспотовац за 2021. годину, број 06-15-8/22-01 од 14. фебруара 2022. 

године. 

 

 2. Решење објавити у „Службени гласник општине Деспотовац“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 02-33/2022-01 од 31.03.2022. године 

 

 

                                                                                               ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

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

129/07, 83/14-други закон, 101/16-други закон, 47/18, 81/20 Одлуке УС РС и 111/21-други 

закон) и члана 25. Статута Општине Деспотовац („Службени гласник општине 

Деспотовац“, број 4/19) Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 31. марта 

2022. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 

 1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План рада Општинског штаба за ванредне ситуације 

општине Деспотовац за 2022. годину, број 06-18-9/22-01 од 14. фебруара 2022. године. 

 

 2. Решење објавити у „Службени гласник општине Деспотовац“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 02-34/2022-01 од 31.03.2022. године 

 

 

                                                                                               ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

                                                                               др Златко Марјановић, с.р. 

 

 

 

             На основу члана 20. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“, број 42/91 

и 71/94 ), члана 41. став 3. Закона о култури („Службени гласник РС“,72/2009, 13/2016, 

30/2016 - исправка 6/2020, 47/2021 и 78/2021) и члан 25. Статута општине Деспотовац 

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

седници одржаноj 31. март 2022. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
          1. РАЗРЕШАВА СЕ Драгана Милутиновић Симић из Балајнца, дужности члана 

Управног одбора Народне библиотеке „Ресавска школа“, представник запослених. 

 

          2. Решење објавити у „Службеном гласнику општине Деспотовац“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 02-41/2022-01 од 31.03.2022. године 

 

 

                                                                                               ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

                                                                               др Златко Марјановић, с.р. 
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На основу члана 74. Закона о запосленима у јавним службама („Службени гласник 

РС“, бр. 113/2017, 95/2018, 86/2019, 157/2020 и 123/2021), члана 18. Закона о јавним 

службама ("Службени гласник РС", бр. 42/91 и 71/94.), члана 7. Одлуке о оснивању 

установе за туризам и физичку културу општине Деспотовац спајањем установа 

(„Службени гласник општине Деспотовац“ број 1/2012 и 14/18) и члана 25. Статута 

општине Деспотовац („Службени гласник општине Деспотвац“ број 4/19) у поступку 

именовања директора Установе за спорт „Спортска организација Деспотовац“ из 

Деспотовца Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној дана 31. марта 2022. 

године, је донела  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 1. ИМЕНУЈЕ СЕ Игор Стојановић, дипломирани правник из Медвеђе за директора 

Установе за спорт „Спортска организација Деспотовац“ на период од четири године, са 

даном доношења Решења.  

 

 2. Решење објавити у „Службеном гласнику општине Деспотовац“.  

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 02-47/2022-01 од 31.03.2022. године 

 
 

                                                                                               ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

                                                                               др Златко Марјановић, с.р. 

 

 
На основу члана 35. Закон о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 13/2016 

30/2016 - исправка 6/2020, 47/2021 и 78/2021) и члана 25. Статута општине Деспотовац 

(„Службени гласник општине Деспотвац“ број 4/19) у поступку именовања директора 

Центра за културу „Свети Стефа, деспот српски“ из Деспотовца Скупштина општине 

Деспотовац, на седници одржаној дана 31. марта 2022. године, је донела  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 1. ИМЕНУЈЕ СЕ Влатка Миленковић, дипломирани сценограф из Витанца за 

директора Центра за културу „Свети Стефан, деспот српски“ на период од четири године, 

са даном доношења Решења. 

 

 2. Решење објавити у „Службеном гласнику општине Деспотовац“.  

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 02-43/2022-01 од 31.03.2022. године 

 
 

                                                                                               ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

                                                                               др Златко Марјановић, с.р. 
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На основу члана 117. Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС“, број 88/17, 27/18-др.закон, 27/18 (II) други закон, 10/2019, 6/2020 

и 129/2021), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 

83/14- други закон, 101/16 – други закон, 47/18 и 111/21 – други закон) и члан 25. Статута 

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

општине Деспотовац, на седници одржаноj 31. марта 2022. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
          1. РАЗРЕШАВА СЕ Горица Ивановић из Деспотовца, дужности члана Школског 

одбора основне школе „Стеван Немања“ Стењевац, представник локалне самоуправе. 

 

          2. Решење објавити у „Службеном гласнику општине Деспотовац“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 02-37/2022-01 од 31.03.2022. године 

 
 

                                                                                               ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

                                                                               др Златко Марјановић, с.р. 

 

 

На основу члана 116. Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС“, број 88/17, 27/18 - други закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021), члана 

32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14- други закон, 

101/16 – други закон, 47/18 и 111/21 – други закон)  и члана 25. Статута општине 

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

Деспотовац, на седници одржаној 31. марта 2022. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
1. ИМЕНУЈЕ СЕ Милун Милосављевић из Стењевца, за члана Школског одбора 

Основне школе „Стеван Немања“ Стењевац, представник локалне самоуправе. 

 

2. Именовани ће вршити дужност члана Школског одбора до истека мандата 

Школском одбору. 

 

          3.  Решење објавити у „Службеном гласнику општине Деспотовац“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 02-46/2022-01 од 31.03.2022. године 

 
 

                                                                                               ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

                                                                               др Златко Марјановић, с.р. 

 

javascript:void(0)
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На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник 

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

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

83/2018, 31/2019, 37/2019-други закон, 9/2020 и 52/2021), члана 4. Одлуке о постављању и 

уклањању монтажних објеката и објеката привременог карактера на јавним и другим 

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

општине Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'', број 4/2019) Општинско 

веће општине Деспотовац, на седници одржаној дана 24.03.2022. године, доноси следећи 

 

ПРОГРАМ ПОСТАВЉАЊА ГАРАЖА НА ТЕРИТОРИЈИ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА 

ДЕСПОТОВАЦ У ОПШТИНИ ДЕСПОТОВАЦ 

 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 Постављање гаража на површинама јавне намене врши се сагласно Одлуци о 

постављању и уклањању монтажних објеката и објеката привременог карактера на јавним и 

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

Овим Програмом утврђују се локације и технички услови за постављање гаража на 

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

постављања према деловима насељеног места Деспотовац и утврђују се ближи услови 

постављања. 
 

II. ГАРАЖЕ 
 

Члан 2. 

 Гаража, у смислу овог Програма, је типски објекат који се поставља привремено као 

монтажно – демонтажни,  индустријски производ на јавним површинама. 

Гаража мора бити лимена монтажно – демонтажна за аутомобиле у површини од 15,00m2 

(5,00 x 3,00m) и не може користити у друге сврхе. 
 

Члан 3. 

 Почетну висину закупнине за заузеће јавне површине ради постављања гараже 

утврђује вештак одговарајуће струке или на други начин који утврђује управа. 
 

Члан 4. 

 На територији насељеног места Деспотовац одрећују се локације за постављање 

гаража и то: 

  у улици Раде Миљковић на кп.бр. 2683 К.О. Деспотовац 

- место број  1,  површине 15 m2, 

- место број  1а,  површине 15 m2, 

- место број  4,  површине 15 m2, 

- место број  5,  површине 15 m2, 

- место број  6,  површине 15 m2, 

- место број  7,  површине 15 m2, 

- место број  8,  површине 15 m2, 

- место број  9,  површине 15 m2, 

- место број  10,  површине 15 m2, 

- место број  11,  површине 15 m2, 

- место број  12,  површине 15 m2, 

- место број  13,  површине 15 m2, 

- место број  14,  површине 15 m2 
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  у улици Раде Миљковић на кп.бр. 2505 К.О. Деспотовац; 

- место број  1,  површине 15 m2, 

- место број  2,  површине 15 m2, 

- место број  3, површине 15 m2, 

- место број  4,   површине 15 m2, 

- место број  5,  површине 15 m2,  

- место број  5а,  површине 15 m2,      

- место број  6,  површине 15 m2, 

- место број  6а,  површине 15 m2,      

- место број  7,  површине 15 m2, 

- место број  8,  површине 15 m2, 

- место број  9, површине 15 m2, 

- место број  10,   површине 15 m2, 

- место број  11,  површине 15 m2,      

- место број  12,  површине 15 m2, 

- место број  13,  површине 15 m2, 

- место број  14,  површине 15 m2, 

- место број  15, површине 15 m2, 

- место број  16,   површине 15 m2, 

- место број  17,  површине 15 m2 

  у улици Раде Миљковић на кп.бр. 2509 К.О. Деспотовац; 

- место број  1, површине 15 m2, 

- место број  2, површине 15 m2, 

- место број  3, површине 15 m2, 

- место број  4, површине 15 m2, 

- место број  5, површине 15 m2, 

- место број  6, површине 15 m2, 

- место број  7, површине 15 m2, 

- место број  8, површине 15 m2, 

- место број  9, површине 15 m2, 

- место број  11, површине 15 m2, 

- место број  12, површине 15 m2 

  у улици 28. Марта на кп.бр. 2638 К.О. Деспотовац; 

- место број  1, површине 15 m2 

  у улици Бељаничкој на кп.бр. 2490 К.О. Деспотовац 

- место број   1, површине 15 m2, 

- место број   2, површине 15 m2, 

- место број   3, површине 15 m2, 

- место број   4, површине 15 m2, 

- место број   5, површине 15 m2, 

- место број   6, површине 15 m2, 

- место број   7, површине 15 m2, 

- место број   8, површине 15 m2, 

- место број   9, површине 15 m2, 

- место број   10, површине 15 m2, 

- место број   11, површине 15 m2, 

- место број   12, површине 15 m2, 

- место број   13, површине 15 m2, 

- место број   14, површине 15 m2, 

- место број   15, површине 15 m2, 

- место број   16, површине 15 m2, 
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- место број   18, површине 15 m2, 

- место број   19, површине 15 m2, 

- место број   20, површине 15 m2, 

- место број   21, површине 15 m2, 

- место број   22, површине 15 m2, 

- место број   23, површине 15 m2, 

- место број   24, површине 15 m2, 

- место број   25, површине 15 m2, 

- место број   29, површине 15 m2, 

- место број   30, површине 15 m2, 

- место број   31, површине 15 m2, 

- место број   32, површине 15 m2, 

- место број   33, површине 15 m2, 

- место број   34, површине 15 m2, 

- место број   35, површине 15 m2, 

- место број   36, површине 15 m2, 

- место број   37, површине 15 m2, 

- место број   38, површине 15 m2, 

- место број   39, површине 15 m2 

  у улици Стевана Синђелића на кп.бр. 2483 К.О. Деспотовац 

- место број   1, површине 15 m2, 

- место број   2, површине 15 m2 

  у улици Стевана Синђелића на кп.бр. 2487 К.О. Деспотовац 

- место број   1, површине 15 m2, 

- место број   2, површине 15 m2, 

- место број   3, површине 15 m2, 

- место број   4, површине 15 m2, 

- место број   5, површине 15 m2, 

- место број   6, површине 15 m2 

  у улици Стевана Синђелића на кп.бр. 2406/1 К.О. Деспотовац 

- место број   1, површине 15 m2, 

- место број   2, површине 15 m2, 

- место број   3, површине 15 m2, 

- место број   4, површине 15 m2, 

- место број   5, површине 15 m2, 

- место број   5а, површине 15 m2, 

- место број   7, површине 15 m2, 

- место број   8, површине 15 m2, 

- место број   9, површине 15 m2, 

- место број   10, површине 15 m2, 

- место број   11, површине 15 m2, 

- место број   12, површине 15 m2, 

- место број   13, површине 15 m2, 

- место број   14, површине 15 m2, 

- место број   15, површине 15 m2 

  у улици Павла Ивића на кп.бр. 2401/1 К.О. Деспотовац 

- место број   1, површине 15 m2, 

- место број   2, површине 15 m2, 

- место број   3, површине 15 m2, 

- место број   4, површине 15 m2, 

- место број   5, површине 15 m2, 
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- место број   6, површине 15 m2, 

- место број   7, површине 15 m2, 

- место број   8, површине 15 m2, 

- место број   9, површине 15 m2, 

- место број   10, површине 15 m2, 

- место број   11, површине 15 m2, 

- место број   12, површине 15 m2, 

- место број   13, површине 15 m2, 

- место број   14, површине 15 m2, 

- место број   15, површине 15 m2, 

- место број   16, површине 15 m2, 

- место број   18, површине 15 m2, 

- место број   19, површине 15 m2, 

- место број   20, површине 15 m2, 

- место број   21, површине 15 m2 

  у улици Церској на кп.бр. 2251 К.О. Деспотовац 

- место број   2, површине 15 m2 

  у улици Деспота Стефана Лазаревића на кп.бр. 2122/1 К.О. Деспотовац 

- место број   1, површине 15 m2 

- место број   2, површине 15 m2, 

- место број   3, површине 15 m2, 

- место број   4, површине 15 m2, 

- место број   5, површине 15 m2, 

- место број   6, површине 15 m2, 

- место број   7, површине 15 m2, 

- место број   8, површине 15 m2, 

- место број   9, површине 15 m2 

  у улици Моравској на кп.бр. 2199 К.О. Деспотовац 

- место број   1, површине 15 m2, 

- место број   2, површине 15 m2, 

- место број   3, површине 15 m2 

  у улици Стевана Сремца на кп.бр. 1976/1  К.О. Деспотовац 

- место број   1, површине 15 m2, 

- место број   2, површине 15 m2 

  у улици Деспота Стефана Лазаревића на кп.бр. 1630/1 К.О. Деспотовац 

- место број   1, површине 15 m2 

- место број   2, површине 15 m2, 

- место број   3, површине 15 m2, 

- место број   4, површине 15 m2, 

- место број   5, површине 15 m2 

  у улици Деспота Стефана Лазаревића на кп.бр. 1787/1  К.О. Деспотовац 

- место број   1, површине 15 m2, 

- место број   2, површине 15 m2 

  у улици Деспота Стефана Лазаревића на кп.бр. 1765 К.О. Деспотовац 

- место број   1, површине 15 m2 

 

Члан 5. 

Саставни део овог Програма је и скица постављања гаража на територији насељеног места 

Деспотовац. 
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Члан 6. 

 Гаража из става 4. Програма се поставља на период до 5 година. 

 Рок постављања гараже износи 8 (осам) дана од дана добијања одобрења за 

постављање. 

 

Члан 7. 

 Гаража из члана 4. овог Програма поставља се на основу решења о постављању које 

издаје Одсек за послове урбанизма и грађевинарства Општинске управе Деспотовац у 

складу са Одлуком о постављању и уклањању монтажних објеката и објеката привременог 

карактера на јавним и другим површинама (''Службени гласник општине Деспотовац'', број 

3/2017). 

 

III. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 8. 

 Овај Програм доставља се на спровођење Одсеку за послове урбанизма и 

грађевинарства Општинске управе Деспотовац, које издаје одобрење за постављање. 

 

Члан 9. 

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

општине Деспотовац''. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 46-92/2022-02 од 24.03.2022. године 

 

           ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

                ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                  Ненад Јовановић, с.р. 

 

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

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

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

83/2018, 31/2019, 37/2019-други закон, 9/2020 и 52/2021), члана 4. Одлуке о постављању и 

уклањању монтажних објеката и објеката привременог карактера на јавним и другим 

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

општине Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'', број 4/2019), Општинско 

веће општине Деспотовац, на седници одржаној дана 24.03.2022. године, доноси следећи 

 
ПРОГРАМ ПОСТАВЉАЊА ЛЕТЊИХ БАШТА НА ТЕРИТОРИЈИ НАСЕЉЕНОГ 

МЕСТА ДЕСПОТОВАЦ У ОПШТИНИ ДЕСПОТОВАЦ 

 
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 Постављање летњих башти на површинама јавне намене врши се сагласно Одлуци о 

постављању и уклањању монтажних објеката и објеката привременог карактера на јавним и 

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

Овим Програмом утврђују се технички услови за постављање летњих башта на територији 

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

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

 На територији насељеног места Деспотовац, а за потребе постављања летњих башта, 

одређују се следеће зоне: 

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

(градски трг); 

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

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

обухваћене првом и другом зоном. 

 

Члан 3. 

 Летње баште се постављају на јавној површини под условом да се за приступ овим 

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

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

 

II ЛЕТЊЕ БАШТЕ 

 

Члан 4. 

 Минимална ширина летње баште износи 1,00m. 

Минимална удаљеност летње баште од ивице коловоза мора да буде 0,65m, од јавне 

површине одређене за паркирање возила и бициклистичке стазе 0,50m и од аутобуског 

стајалишта 3,00m, осим башта из друге зоне члана 2. овог Програма које могу да се 

постављају до саме ивице коловоза и јавне површине одређене за паркирање возила уз 

обавезно постављање монтажно – демонтажне ограде. 

 

Члан 5. 

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

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

0,50m. 

 Летња башта може да се постави у близини раскрснице, под условом да се обезбеди 

одговарајућа прегледност раскрснице. 

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

складу са Законом и техничким регулативама. 

 

Члан 6. 

 Када се летња башта поставља у близини споменика, минимална удаљеност летње 

баште од споменика треба да износи 3,00m. 

 

Члан 7. 

 Летња башта отвореног типа је монтажно-демонтажни објекат дрвене или металне 

конструкције који се поставља на јавној површини на основу скице постављања летњих 

башта, у складу са овим Програмом. 

 У оквиру летње баште из става 1. овог члана може да се: 

1. постави монтажно – демонтажна ограда висине до 0,80m, изграђена од дрвета или 

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

ограда, односно жардињере не излазе из габарита летње баште; 

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

омогући сливање атмосферских вода и чишћења воденим млазом; 

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

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

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

намену, на минималној висини 2,20m. 
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Члан 8. 

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

које издаје Одсек за послове урбанизма и грађевинарства Општинске управе Деспотовац у 

складу са Одлуком о постављању и уклањању монтажних објеката и објеката привременог 

карактера на јавним и другим површинама (''Службени гласник општине Деспотовац'', број 

3/2017). 

 

Члан 9. 

 Летња башта поставља се за период од 01.05. до 01.11. о чему се закључује уговор о 

закупу. 

 Уколико временски услови дозвољавају, летње баште из овог Програма могу се 

постављати пре временског периода по основу овог Програма. 

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

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

обавези су да уклоне летње баште. 

 Рок постављања летњих башти износи 8 дана од дана добијања одобрења за 

постављање летњих башти. 

 

Члан 10. 

Летња башта из члана 7. овог Правилника у улици Краља Милана (пешачка зона) поставља 

се на удаљености од минимум 3,50m са десне стране почевши од улице Деспота Стефана 

Лазаревића па према улици Моравској тако да се обезбеди приступни пут за ватрогасна 

возила. 

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

леве стране почевши од улице Деспота Стефана Лазаревића па према улици Моравској. 

 

Члан 11. 

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

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

1,60m. 

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

 

III. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 12. 

 Овај Програм доставља се на спровођење Одсеку за послове урбанизма и 

грађевинарства Општинске управе Деспотовац, које издаје одобрење за постављање. 

 

Члан 13. 

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

општине Деспотовац''. 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 46-27/2022-02 од 24.03.2022. године 

 

           ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

                ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                  Ненад Јовановић, с.р. 

 

 



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 4 Деспотовац 04.04.2022. године 

 

22 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 4 

 

На основу члана 27. став 10. и члана 34. став 2. Закона о јавној својини ("Службени 

гласник РС", број 72/11, 88/13, 105/2014, 104/16- др. закон, 108/16, 113/17, 95/18 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 16/18),  члана 44. тачка 11. Статута општине Деспотовац 

(''Службени гласник општине Деспотовац'', број 4/19), члана 30. став 2. Одлуке о прибављању и 

располагању стварима у јавној својини општине Деспотовац (''Службени гласник општине 

Деспотовац'', број 6/15 и 9/15), Одлуке о  покретању поступка ради давања у закуп 

непокретности-пословног простора у јавној својини општине Деспотовац, 46-7/2022-03 од 

07.02.2022.године и Предлога Комисије за давање у закуп непокретности у јавној својини 

општине, број 46-15/2022-03 од 24.02.2022. године, Општинско веће општине Деспотовац, на 

седници одржаној 02.03.2022. 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, непосредне погодбе, подносиоцу захтева: HOLDING 

KOMPANIJA PAMUČNI KOMBINAT „YUMCO“ a.d. Vranje, улица Радничка 5, МБ: 07105720,  

ПИБ : 100404127, и то: зграда број 1. остале зграде, у површини од 1587м2,  Пр (објекат 

изграђен пре доношења прописа о изградњи објекта), постојећа на кп.бр. 3023/3, 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. 3023/3, земљиште под зградом-објектом у површини од 15,87 ари, 

уписано у ЛН бр.667 КО Жидиље у Б-лист, јавна својина општина Деспотовац, обим удела 1/1,  

и то део пословног  простора  корисне површине од око 450,00 м2, који се састоји од 

просторије: број 1. хала габарита око 18,00м x 11,05m, корисне површине око 198,90м2; број 2. 

хала габарита око 24,50м x 9,80m, корисне површине око 240,10м2; број 3. хала габарита око 

2,40м x 4,80m, корисне површине око 11,52м2, са правом коришћења на кп.бр. 3023/6 уписана у 

ЛН бр.667 КО Жидиље, јавна својина општина Деспотовац, ради приступа објекту-пословном 

простору.  

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 

225,00 (двестотинедвадесетпет) евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне 

банке Србије на дан уплате. Закупнина се плаћа месечно, најкасније до 15-ог за текући месец.   

4. HOLDING KOMPANIJA PAMUČNI KOMBINAT „YUMCO“ a.d. Vranje, непокретност-

пословни простор може користити искључиво за потребе производње ХТЗ опреме, униформе за 

потребе војске и полиције као и друге  конфекцијске производе, и не може  користити у друге 

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

5. HOLDING KOMPANIJA PAMUČNI KOMBINAT „YUMCO“ a.d. Vranje, дужно 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 Деспотовац и  у "Службеном  гласнику општине Деспотовац".  
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 46-18/2022-02 од 02.03.2022. године 

                    ПРЕДСЕДНИК 

            ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

               Никола Николић, дипл.екон. с.р. 
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1.  Одлука о потврђивању мандата одборника 1 

2.  Одлука о финансијској подршци породици са децом 2 

3.  

Одлука о доношењу Годишњег програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта за територију општине Деспотовац за 2022. 

годину 

7 

4.  
Одлука о доношењу оперативног плана одбране од поплава за воде II реда на 

територији општине Деспотовац за 2022. годину 
8 

5.  
Одлука о вршењу екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине 

Деспотовац за 2021. годину 
8 

6.  

Одлука о допуни Одлуке о доношењу Програма обезбеђења кадровских 

услова за бољу доступност и приступачност у коришћењу примарне 

здравствене заштите на територији општине Деспотовац за 2022. годину 

9 

7.  

Програм о измени Програма обезбеђења кадровских услова за бољу 

доступност и приступачност у коришћењу примарне здравствене заштите на 

територији општине Деспотовац за 2022. годину 

10 

8.  
Решење о давању сагласности на Извештај о раду са финансијским 

извештајем за 2021. годину Правобранилаштва општине Деспотовац 
11 

9.  
Решење о давању сагласности на Извештај о раду Општинског штаба за 

ванредне ситуације општине Деспотовац за 2021. годину 
11 

10.  
Решење о давању сагласности на План рада Општинског штаба за ванредне 

ситуације општине Деспотовац за 2022. годину 
12 

11.  
Решење о разрешењу члана Управног одбора  Народне библиотеке „Ресавска 

школа“ Деспотовац 
12 

12.  
Решење о именовању директора Установе за спорт „Спортска организација 

Деспотовац“ Деспотовац 
13 

13.  
Решење о именовању директора Центра за културу „Свети Стефан, деспот 

српски“ Деспотовац 
13 

14.  
Решење о разрешењу члана Школског одбора основне школе „Стеван 

Немања“ Стењевац 
14 

15.  
Решење о именовању члана Школског одбора основне школе „Стеван 

Немања“ Стењевац 
14 

16.  
Програм постављања гаража на територији насељеног места Деспотовац у 

општини Деспотовац 
15 

17.  
Програм постављања летњих башта на територији насељеног места 

Деспотовац у општини Деспотовац 
19 

18.  
Решење о давању у закуп непокретности-пословног простора у јавној својини 

општине Деспотовац 
22 
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