
2015.
ГОДИНА X БРОЈ 6 ДЕСПОТОВАЦ 17.04.2015. 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   Републике
Србије'', број 129/07), члана  48. и  56. Закона о локалним изборима (''Службени гласник
Републике Србије'', број 129/07, 54/2011),  члана 13. Статута општине Деспотовац
(''Службени гласник општине Деспотовац'', број 4/08), Скупштина општине Деспотовац
седници одржаној  16.04. 2015.   године, на предлог Верификационог одбора,   донела је

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ

1. Потврђује се мандат одборнику Добросављевић Љубиши из Деспотовца, са
Изборне листе Демократска странка – Борис Тадић.

2. Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у  року од 48 часова од
дана доношења Одлуке.

3. Одлуку објавити у  ''Службеном гласнику Општине Деспотовац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број:  02-38/2015-01 од  16.04.2015. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

. Јовановић Ненад, с.р.
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На основу члана 26, 27. и 28. Закона о  јавној својини (''Службени гласник РС'', број
72/11, 88/13 и 105/14), 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 24/12), члана 32.
тачка 6. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07 и 83/14) и
члана 13. Статута општине Деспотовац ("Службени гласник општине Деспотовац", број
4/08), Скупштина општине Деспотовац на седници одржаној дана 16.04.2015. године,
донела је

О Д Л У К У
о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине

Деспотовац

I    ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком, у складу са Законом о јавној својини, уређује се начин, услови, и

надлежност у поступцима прибављања, располагања, коришћења и управљања стварима у
јавној својини општине Деспотовац, ближе се уређују услови прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини општине
Деспотовац и поступци јавног надметања и прикупљања писмених понуда.

Члан 2.
Ствари у јавној својини Општине чине непокретне и покретне и ствари, као и друга

имовинска права, у складу са законом.
Непокретне ствари су:

- службене зграде и пословне просторије, стамбене зграде и станови, гараже, и
непокретности за репрезентативне потребе
- земљиште које се прибавља у јавну својину општине, за потребе које не подлежу јавном
интересу предвиђеном Законом о експропријацији

Покретне ствари су:
- Превозна средства, опрема и потрошни материјал и предмети посебне вредности
- Новац и хартије од вредности који се уређују посебним прописима.

Члан 3.
Службене зграде и пословне просторије у смислу Закона и ове Одлуке су: зграде,

делови зграда и просторије изграђене, купљене, и на други начин прибављене у својину
Општине, за потребе органа општине Деспотовац.

Распоред службених зграда у јавној својини општине Деспотовац буџетским
корисницима, врши Скупштина општине Деспотовац.

Пословне просторије се по правилу дају у закуп односно на коришћење.
Непокретности за репрезентативне потребе општине, у смислу Закона и ове Одлуке

јесу непокретности за потребе репрезентације општине.

Члан 4.
Превозна средства у јавној својини општине у смислу Закона и ове Одлуке јесу:

моторна возила и друга средства која служе за потребе органа општине и запослених у
њима.

Опремом и потрошним материјалом у јавној својини општине у смислу Закона и ове
Одлуке сматрају се: рачунарски системи, биротехничка опрема, средства веза,
лабораторијска опрема, канцеларијски намештај и други предмети за рад органа и служби
општине.
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Члан 5.
Под прибављањем ствари у јавну својину Општине, у смислу ове Одлуке,

подразумева се прибављање ствари по тржишној вредности, као и размена, изградња и
прибављање непокретности бестеретним правним послом (наслеђе, поклон или једнострана
изјава воље), као и експропријацијом на основу посебног закона.

Право коришћења ствари у јавној својини Општине, у смислу ове Одлуке, обухвата
право држања ствари, коришћење исте у складу са природом и наменом ствари, давање у
закуп и управљање истом.

Под управљањем стварима у јавној својини Општине, у смислу ове Одлуке,
подразумева се одржавање, обнављање и унапређивање истих, као и извршавање законских
и других обавеза у вези са тим стварима.

Под располагањем стварима у јавној својини Општине, у смислу ове Одлуке,
подразумева се :

1. давање ствари на коришћење;
2. давање ствари у закуп;
3. пренос права јавне својине на другог носиоца јавне својине, са накнадом или
без накнаде, укључујући и размену;
4. отуђење ствари;
5. заснивање хипотеке на непокретностима;
6. улагање у капитал;
7. залагање покретне ствари.

Под отуђењем непокретности, подразумева се отуђење ствари по тржишној
вредности као и одлучивање о расходовању и рушењу објекта, осим у случају када рушење
наложи надлежни орган, због тога што објекат склон паду угрожава безбедност, односно
када надлежни орган наложи рушење објекта изграђеног супротно прописима о планирању
и изградњи.

Располагање непокретностима из члана 2. ове Одлуке врши се у складу са Законом о
јавној својини, као и подзаконским актима донетим на основу овог Закона.

Члан 6.
Носиоци права коришћења непокретности у јавној својини Општине су: јавна

предузећа, месне заједнице, установе, друштва капитала, као и други органи и организације
чији је оснивач општина Деспотовац, а који се сматрају корисницима непокретности у
јавној својини Општине, у смислу Закона.

Члан 7.
Прибављање непокретности у јавну својину Општине, односно отуђење

непокретности из јавне својине, врши се у поступку јавног надметања или прикупљања
писмених понуда, а изузетно и: непосредном погодбом, продајом испод тржишне цене,
односно без накнаде, под условима утврђеним Законом и Уредбом о условима прибављања
и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини у
поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда.

Почетна, односно најнижа, односно највиша купопродајна цена непокретности која
се прибавља или отуђује из јавне својине утврђује се у висини тржишне вредности
предметне непокретности, изражене у еврима, с тим што се исплата врши у динарској
противвредности по средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан уплате.

Купопродајна цена непокретности из става 2. овог члана утврђује се на основу акта
надлежног пореског органа или другог надлежног органа, којим је извршена процена
тржишне вредности непокретности.
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Члан 8.
Јединствену евиденцију непокретности у својини општине Деспотовац води

одељење надлежно за имовинско-правне послове Општинске управе општине Деспотовац.
Послови из става 1. овог члана обухватају:

- евиденцију: службених зграда, пословних просторија, стамбених зграда и станова,
непокретности за репрезентативне потребе, гаража;
- евиденцију о закљученим уговорима о закупу, односно коришћењу непокретних ствари;
- као и друге послове у складу са законом и подзаконским актима.

Јавно предузеће, друштво капитала, установа или друго правно лице чији је оснивач
општина Деспотовац води евиденцију непокретности у јавној својини које користи и
податке из евиденције доставља одељењу надлежном за имовинско-правне послове
Општинске управе општине Деспотовац.

Члан 9.
Носиоци права коришћења непокретности у јавној својини Општине, непосредно су

одговорни за наменско коришћење тих ствари и за спровођење мера чувања и заштите, у
складу са прописима којима се регулише ова материја.

Члан 10.
Овлашћују се буџетски корисници да у име и за рачун општине Деспотовац, у

складу са програмом изградње, доградње, реконструкције и сл. непокретности у јавној
својини: спроводе поступак јавне набавке, прибављају потребну документацију, подносе
захтев за издавање грађевинске, употребне и осталих потребних дозвола, као и да код
Р.Г.З.-а службе за катастар непокретности поднесу захтев за упис права јавне својине у
корист општине Деспотовац.

Члан 11.
Покретним стварима у јавној својини општине, осим новцем и хартијама од

вредности, управља Одељење за привреду финансије јавне делатности и буџетске фондове,
Општинске управе Деспотовац.

У управљању покретним стварима, Одељење:
1. води евиденцију: моторних возила и других средстава, опреме и потрошног

материјала као и предмета посебне вредности;
2. води евиденцију о закљученим уговорима у вези покретних ствари;
3. обавља и друге послове у складу са законом и подзаконским актима.

II ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ И
ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ У ПОСТУПКУ

ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА И ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Члан 12.
Одлуку о прибављању непокретности у јавну својину Општине, односно о отуђењу

непокретности из јавне својине Општине, доноси Скупштина општине Деспотовац.
Нацрт одлуке израђује Одељење за имовинско правне послове, на основу

иницијативе Председника општине.
Предлог одлуке из става 1. овог члана, са елементима огласа за јавно надметање или

прикупљање писмених понуда, утврђује Општинско веће.

Члан 13.
Након доношења одлуке из члана 12. став 1. ове Одлуке, Скупштина општине

Деспотовац формира Комисију о располагању непокретностима у јавној својини Општине,
на период од 4 године. Комисија има пет чланова, и то: председника и четири члана.
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Комисија објављује оглас за спровођење поступка јавног надметања или
прикупљања писмених понуда за прибављање, односно отуђење непокретности из јавне
својине Општине .

Нацрт решења о образовању Комисије и текста огласа за јавно надметање или
прикупљање писмених понуда израђује Одељење за имовинско правне послове.

Члан 14.
Оглас за јавно надметање, односно прикупљење писмених понуда за прибављање

непокретности у јавну својину Општине, садржи:
- назив органа за чије потребе се непокретност прибавља у јавну својину Општине
(назив купца);
- карактеристике непокретности која се прибавља у јавну својину Општине;
- ближе услове за прибављање непокретности у јавну својину Општине (у погледу
рокова плаћања, дана увођења у посед, и сл.);
- обавезу подносиоца пријаве за учествовање у поступку јавног надметања (у даљем
тексту: пријава), односно понуде за учествовање у поступку прикупљања писмених
понуда (у даљем тексту: понуда), да уз пријаву, односно понуду, достави оригинал
листа непокретности, издатог од стране надлежног органа;
- обавезу власника непокретности која се нуди да достави изјаву, оверену пред
надлежним судом, да на истој не постоје права трећих лица, да није оптерећена
теретима, да није под спором, нити под забраном располагања, да није предмет
теретног или бестеретног правног посла, нити уговора о доживотном издржавању, да
не постоје друге сметње за пренос права својине, као и изјаву да, уколико се утврди
да на непокретности која се нуди постоји било какав терет, продавац се обавезује да
га отклони о свом трошку, односно да купцу пружи заштиту од евикције и сноси сву
одговорност за евентуалне правне недостатке;
- обавезу подносиоца пријаве, односно понуде, да уз пријаву, односно понуду,
достави доказ да су измирени сви трошкови коришћења непокретности која се нуди
(утрошена електрична енергија, комуналије, порез на имовину и друго);
- критеријум за избор најповољнијег понуђача;
- обавезан садржај пријаве, односно понуде и исправе, које је потребно доставити уз
пријаву, односно понуду: подаци о подносиоцу пријаве (за физичка лица: име и
презиме, адреса, број личне карте и јединствени матични број грађана, број телефона
и потпис; за предузетника: извод из регистра надлежног органа, име и презиме,
адреса, број личне карте, јединствени матични број грађана, назив радње, матични
број и порески идентификациони број; а за правна лица: назив и седиште, извод из
регистра надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју, као и
специјално и судски оверено пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве
односно понуде);
- адресу за достављање пријаве, односно понуде;
- рок за подношење пријаве, односно понуде;
- место и време одржавања јавног надметања, односно отварања понуда;
- обавештење да подносиоци неблаговремене и непотпуне пријаве, односно понуде
неће моћи да учествују у поступку јавног надметања, односно прикупљања
писмених понуда, односно да ће исте бити одбачене;
- друге елементе битне за предмет прибављања непокретности.

Члан 15.
Оглас за јавно надметање односно прикупљање писмених понуда за отуђење

непокретности из јавне својине Општине садржи:
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- назив органа и корисника непокретности која се отуђује из јавне својине Општине
(продавца);
- ближе податке о начину отуђења непокретности из јавне својине Општине (јавно
надметање или прикупљање писмених понуда);
- опис непокретности која се отуђује из јавне својине Општине;
- почетну цену по којој се непокретност отуђује из јавне својине Општине;
- рокове плаћања;
- критеријуме за избор најповољнијег понуђача;
- висину и начин полагања депозита;
- рок за повраћај депозита учесницима који нису успели на јавном надметању,
односно у поступку прикупљања писмених понуда;
- обавезан садржај пријаве, односно понуде и исправе, које је потребно доставити уз
пријаву, односно понуду: подаци о подносиоцу пријаве (за физичка лица: име и
презиме, адреса, број личне карте и јединствени матични број грађана, број телефона
и потпис; за предузетника: извод из регистра надлежног органа, име и презиме,
адреса, број личне карте, јединствени матични број грађана, назив радње, матични
број и порески идентификациони број; а за правна лица: назив и седиште, извод из
регистра надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју, као и
специјално и судски оверено пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве
односно понуде);
- адресу за достављање пријаве, односно понуде;
- место и време увида у документацију (акти о власништву и измиреним трошковима
коришћења непокретности) у вези са непокретности која се отуђује из јавне својине
Општине;
- рок за подношење пријаве, односно понуде;
- место и време одржавања јавног надметања, односно отварања писмених понуда;
- обавештење да подносиоци неблаговремене, односно непотпуне пријаве, односно
понуде неће моћи да учествују у поступку јавног надметања, односно прикупљања
понуда, односно да ће исте бити одбачене;
- друге елементе битне за предмет отуђења.
У поступку прикупљања писмених понуда, у пријави се обавезно наводи износ који

се нуди за предметну непокретност.

Члан 16.
Поступак јавног надметања, односно прикупљања писмених понуда ради

прибављања, односно отуђења непокретности у јавној својини Општине, спроводи
Комисија из члана 13. ове Одлуке.

О току поступка јавног надметања, односно отварања приспелих понуда Комисија
води записник.

Записник из претходног става овог члана, са предлогом за избор најповољнијег
понуђача, Комисија доставља Одељењу за имовинско правне послове, које израђује нацрт
решења о избору најповољнијег понуђача.

Члан 17.
Решење о избору најповољнијег понуђача, након спроведеног поступка јавног

надметања или прикупљања писмених понуда за прибављање, односно отуђење
непокретности из јавне својине Општине, доноси Скупштина општине Деспотовац, на
предлог Општинског већа.

Решење Скупштине општине Деспотовац је коначно.
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Члан 18.
Уговор о прибављању непокретности у јавну својину Општине односно о отуђењу

непокретности из јавне својине, закључује Председник општине, на основу правноснажног
решења из члана 17. ове Одлуке, а након прибављеног мишљења Општинског јавног
правобраниоца.

Нацрт уговора из става 1. овог члана, израђује Одељење за имовинско правне
послове.

Примерак закљученог уговора из става 1. овог члана, доставља се Општинском
јавном правобраниоцу, у року од 15 дана од дана закључења уговора, ради спровођења
промене код надлежног органа за упис права на непокретностима.

Примерак закљученог уговора се доставља Одељењу за имовинско правне послове
општине Деспотовац, као надлежном, ради увођења непокретности у евиденцију
непокретности у јавној својини општине Деспотовац, сходно одредбама Закона.

III ПРИБАВЉАЊЕ И ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ
СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ

Члан 19.
Прибављање непокретности у јавну својину Општине и отуђење непокретности из

јавне својине Општине путем непосредне погодбе, као и отуђење непокретности из јавне
својине Општине испод тржишне цене, односно без накнаде, врши се у случајевима и под
условима предвиђеним Законом и Уредбом.

Непокретности се могу прибавити у јавну својину Општине непосредном погодбом,
али не изнад, од стране надлежног органа процењене тржишне вредности непокретности,
ако у конкретном случају то представља једино могуће решење, под којим се подразумева:

- случај када непокретност која се прибавља у јавну својину Општине по својим
карактеристикама једина одговара потребама власника, корисника, односно носиоца
права коришћења, с тим да предлог акта, односно акт о оваквом располагању садржи
образложење разлога оправданости и целисходности прибављања са аспекта
остварења интереса Општине и разлоге због којих се прибављање не би могло
реализовати јавним надметањем, односно прикупљањем писмених понуда;
- случај када се ради о међусобном располагању између носилаца права јавне
својине;
- случај прибављања непокретности у јавну својину Општине путем размене, ако је
та размена у интересу Општине, уз испуњење свих услова из члана 30. Закона.
Непокретности у јавној својини Општини могу се отуђити из јавне својине

непосредном погодбом, али не испод, од стране надлежног органа процењене тржишне
вредности непокретности, ако у конкретном случају то представља једино могуће решење,
уз посебно образложење разлога оправданости и целисходности отуђења и разлога због
којих се отуђење не би могло реализовати јавним надметањем, односно прикупљањем
писмених понуда.

Непокретности се могу отуђити из јавне својине Општине, испод тржишне цене,
односно без накнаде, у складу са чланом 5. Уредбе.

Члан 20.
Одлуку о прибављању односно о отуђењу непокретности из јавне својине Општине

непосредном погодбом, доноси Скупштина општине Деспотовац.
Одлука из става 1. овог члана, сходно Уредби, мора да садржи образложење разлога

који оправдавају сваки од наведених начина располагања непокретностима у јавној својини
Општине.
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Предлог одлуке о прибављању непокретности у јавну својину Општине, односно
отуђењу непокретности из јавне својине Општине путем непосредне погодбе, утврђује
Општинско веће, а нацрт одлуке израђује Одељење за имовинско правне послове, на
иницијативу Председника општине.

Након доношења одлуке из става 1. овог члана, Скупштина општине формира
Комисију за спровођење поступка непосредне погодбе.

Након спровођења поступка, Комисија доставља записник Одељењу за имовинско
правне послове, које припрема нацрт решења.

Решење, по предлогу Општинског већа, доноси Скупштина општине.
Решење из става 6. овог члана је коначно.
Уговор о прибављању непокретности у јавну својину Општине, односно о отуђењу

непокретности из јавне својине Општине путем непосредне погодбе, закључује Председник
општине, на основу правноснажног решења, а након прибављеног мишљења Општинског
јавног правобраниоца.

На поступак отуђења непокретности у јавној својини Општине испод тржишне цене,
односно без накнаде, примењиваће се одредбе овог члана.

Члан 21.
Одредбе члана 18. ове Одлуке, којима се утврђује обавеза прибављања мишљења

Општинског јавног правобраниоца пре закључивања уговора, као и обавеза достављања
закљученог уговора, сходно се примењују и у случајевима прибављања и отуђења
непокретности у јавној својини Општине непосредном погодбом и отуђењем испод
тржишне цене, односно без накнаде.

IV ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ

Члан 22.
Непокретне ствари у јавној својини могу се дати у закуп, полазећи од тржишне

висине закупнине за одређену врсту ствари, у поступку јавног надметања, односно
прикупљањем писмених понуда.

Изузетно од става 1. овог члана, непокретне ствари у јавној својини се могу дати у
закуп непосредном погодбом, ако је то у конкретном случају једино могуће решење.

Непокретне ствари у јавној својини не могу се давати у подзакуп.

Члан 23.
Поступак давања у закуп непокретности у јавној својини покреће Председник

општине, доношењем Одлуке о давању у закуп непокретности путем јавног надметања,
односно прикупљања писмених понуда.

Одлука из претходног става треба да садржи све обавезне елементе огласа о
спровођењу поступка јавног надметања или прикупљања писмених понуда, који су
утврђени овом Одлуком и важећим подзаконским актима.

Након доношења одлуке из става 1. овог члана Председник општине формира
Комисију која објављује оглас за спровођење поступка јавног надметања или прикупљања
писмених понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини Општине.

Одељење за имовинско правне послове израђује предлог Одлуке о давању у закуп
непокретности путем  јавног надметања, односно прикупљања писмених понуда и доставља
га на мишљење Општинском јавном правобраниоцу.

Члан 24.
Оглас о давању непокретности у закуп садржи:

- назив органа и корисника непокретности која се даје у закуп (назив закуподавца);
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- ближе податке о начину давања у закуп непокретности (јавно надметање или
прикупљање писмених понуда);
- опис непокретности која се даје у закуп;
- услове под којима се непокретност даје у закуп (рок трајања закупа, делатности
које се могу обављати, и др.);
- обавезе закупца у вези са коришћењем непокретности за одређену сврху и намену;
- напомену да закупац не сме предметну непокретност издати у подзакуп;
- време и место одржавања јавног надметања, односно разматрања приспелих
понуда;
- начин, место и време за достављање пријава за учешће у поступку јавног
надметања, односно достављања писмених понуда за учешће у поступку
прикупљања писмених понуда;
- место и време увида у документацију у вези са непокретности која се даје у закуп;
- почетну, односно најнижу висину закупнине по којој се непокретност може дати у
закуп;
- висину и начин полагања депозита;
- рок за повраћај депозита учесницима који нису успели на јавном надметању,
односно у поступку прикупљања писмених понуда;
- критеријуме за избор најповољнијег понуђача;
- друге елементе битне за предмет давања у закуп.

Пријава, односно понуда која се доставља, обавезно садржи: доказ о уплати
депозита, износ закупнине која се нуди, као и: за физичка лица - име и презиме, адресу, број
личне карте, јединствени матични број грађана; за предузетнике - име и презиме
предузетника, извод из регистра надлежног органа и порески идентификациони број,
адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана, назив радње, матични број; за
правна лица - назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код
надлежног органа и порески идентификациони број, као и пуномоћје за лице које заступа
подносиоца пријаве, односно понуде.

Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве, односно понуде, не могу
учествовати у поступку јавног надметања или прикупљања писмених понуда, а непотпуне
или неблаговремене пријаве, односно понуде се одбацују.

Члан 25.
Комисију за давање у закуп непокретности из члана 23. ове одлуке образује

Председник општине решењем, на период од 4 године.
Комисија има пет чланова, и то: председника и четири члана.
О току поступка јавног надметања, односно отварања приспелих понуда, Комисија

води записник, који заједно са предлогом за избор најповољнијег понуђача доставља
Одељењу за имовинско правне послове, које израђује нацрт решења о давању у закуп
непокретности.

Члан 26.
Избор најповољнијег понуђача врши се применом критеријума највише понуђене

закупнине.
Уколико у поступку два или више понуђача понуде исти износ закупнине, Комисија

из члана 25. ове Одлуке задржава право да изврши избор најповољнијег понуђача, по
слободном уверењу.
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Члан 27.
Решење о давању у закуп непокретних ствари у јавној својини доноси Општинско

веће општине Деспотовац.
Решење Општинског већа је коначно.
Против решења из става 1. овог члана може се покренути управни спор пред

надлежним судом, у року од 30 дана од дана достављања решења.

Члан 28.
Уговор о закупу са изабраним најповољнијим подносиоцем пријаве, односно понуде,

закључује Председник општине Деспотовац.
Нацрт уговора о закупу израђује Одељење за имовинско правне послове, након чега

га доставља Општинском јавном правобраниоцу, ради давања мишљења.
По прибављеном мишљењу Општинског јавног правобраниоца, закључује се уговор

у року од 30. дана од дана коначности решења из члана 27. ове одлуке.
Уговором из става 3. овог члана се регулишу међусобна права и обавезе уговорних

страна.
На поступак давања у закуп непокретности у јавној својини Општине, ван поступка

јавног надметања, односно прикупљања писмених понуда, у случајевима и под условима
предвиђеним Уредбом, сходно се примењују одредбе овог члана.

Члан 29.
Уговор о закупу непокретности у јавној својини се закључује у писменој форми, а

обавезно садржи:
- назначење уговорних страна;
- назначење  непокретности;
- назначење делатности коју ће закупац обављати;
- одредбе о коришћењу заједничких уређаја и просторија;
- одредбе о томе да ли је уговор закључен на одређено или неодређено време;
- износ закупнине и начин њеног усклађивања;
- одредбу да закупац не сме предметну непокретност издати у подзакуп;
- одредбе о престанку закупа;
- друге елементе који произилазе из уговорног односа, а у складу са Законом о

облигационим односима.

Члан 30.
Непокретности у јавној својини могу се изузетно дати у закуп и ван поступка јавног

надметања, односно прикупљања писмених понуда, у случајевима:

- када закуп траже међународне организације за помоћ и сарадњу са земљама
Европске уније, међународне хуманитарне организације у циљу обезбеђења услова
за смештај и рад у Републици Србији, као и домаће хуманитарне организације,
политичке странке, организације и удружења грађана из области здравства, културе,
науке, просвете, спорта, социјалне и дечије заштите, под условом да тај простор не
користе за остваривање прихода, као и у другим случајевима, у складу са Уредбом;
- када закупац престане да обавља своју делатност, услед тешке болести, одласка у
пензију или смрти, а доделу у закуп тражи брачни друг, дете или родитељ закупца
(чланови породичног домаћинства), под условом да настави са обављањем исте
делатности;
- када закупац-правно лице тражи одређивање за закупца друго правно лице чији је
оснивач или када закупац-правно лице тражи одређивање за закупца друго правно
лице, а оба правна лица имају истог оснивача, односно када је код закупца-правног
лица дошло до одређених статусних промена;
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- када закупац-физичко лице тражи одређивање за закупца правно лице чији је
оснивач или када оснивач правног лица, због брисања истог из регистра надлежног
органа, тражи да буде одређен за закупца, као физичко лице;
- када закупац који је уредно измиривао обавезу плаћања закупнине, тражи
продужење уговора о закупу, закљученог на одређено време, најраније три месеца, а
најкасније месец дана пре истека уговора о закупу;
- када се непокретност даје у закуп за потребе одржавања спортских, културних,
сајамских, научних и других сличних потреба, а рок закупа је краћи од 30 дана;
- када се непокретност не изда у закуп после спроведеног једног поступка јавног
оглашавања, али не испод тржишне висине закупнине за ту непокретност, односно
висине закупнине прописане општим актом надлежног органа;
- када давање у закуп тражи физичко лице којем је та непокретност одузета
национализацијом, односно његови наследници, под условом да је покренут
поступак за враћање одузете имовине пред надлежним органом;
- када један од закупаца исте непокретности тражи престанак закуподавног односа, а
други закупац тражи закључење уговора о закупу, као једини закупац;
- када закупац-правно лице затражи одређивање за закупца непокретности друго
правно лице, под условом да оно измири целокупан дуг закупца настао услед
неплаћања закупнине и трошкова коришћења закупљене непокретности, а уколико
тај дуг није могуће намирити на други начин;
- када је то потребно ради боље организације и ефикасности рада носиоца права
јавне својине, односно корисника ствари у јавној својини, као и посебних служби и
организација чији су они оснивачи;
- када закључење уговора о закупу гараже тражи власник стана или закупац стана,
где је гаража саставни део стана и са станом чини једну целину, односно има
вертикалну комуникацију са станом.

Решење о давању у закуп непокретности из става 1. овог члана доноси Општинско
веће, на образложен предлог Комисије из члана 25. ове Одлуке.

Члан 31.
Приоритет код давања у закуп гараже у саставу стамбене зграде има власник стана,

односно члан породичног домаћинства (брачни друг, дете или родитељ власника стана
односно брачног друга), који у стану станује, закупац стана који у стану станује или обавља
пословну делатност, власник или закупац пословног простора који има регистровано
возило.

Уколико се на оглас јави више заинтересованих понуђача из става 1. овог члана,
критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене закупнине, уз испуњеност
других услова из огласа.

Ако у тој згради нема заинтересованих лица за закуп гараже, таква гаража може се
дати у закуп власнику стана, односно члану породичног домаћинства (брачни друг, дете
или родитељ власника стана односно брачног друга), који у стану станује, закупцу стана
који у стану станује или обавља пословну делатност, власнику или закупцу пословног
простора који има регистровано возило, а који пословни простор односно стан је у
стамбеној згради у саставу стамбеног блока или насеља.

Гаража у посебном објекту у саставу стамбеног блока или стамбеног насеља може се
дати у закуп лицу које станује у згради која припада том стамбеном блоку, односно
стамбеном насељу и које има регистровано возило.

Са закупцем стана који у стану станује или обавља пословну делатност и закупцем
пословног простора, који те непокретности користе по основу уговора о закупу закљученог
на одређено време, уговор о закупу гараже закључиће се на период који покрива трајање
уговора о закупу стана, односно пословног простора.
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Члан 32.
Пословни простор у јавној својини даје се у закуп ради стицања прихода, полазећи

од процењене тржишне висине закупнине коју је утврдио надлежни порески орган.

Члан 33.
Закупац не може вршити адаптацију пословног простора без претходне сагласности

закуподавца.
Сви трошкови адаптације закупљене непокретности извршене у складу са ставом 1.

овог члана падају на терет закупца.

Члан 34.
Закуподавац може по захтеву закупца одобрити извођење радова који имају карактер

инвестиционог одржавања на закупљеној непокретности, према уобичајеним стандардима и
важећим прописима у области грађевинарства.

Извештај о постојећем стању непокретности, са описом, предмером и предрачуном
планираних радова, треба да изради овлашћени судски вештак одговарајуће струке,
односно овлашћена организација, са којим закуподавац треба да закључи уговор о
пословној сарадњи, с тим да трошкове израде ове документације сноси закупац.

Закупац је у обавези да се током извођења радова одобрених од стране закуподавца,
у поступку описаном у ставу 2. овог члана, придржава одобреног описа, предмера и
предрачуна, као и да у случају одступања од одобрених радова на инвестиционом
одржавању пословног простора у сваком појединачном случају од закуподавца тражи
одобрење за то одступање.

Радови на инвестиционом одржавању извршени супротно ставу 3. овог члана, као и
радови који превазилазе уобичајене стандарде за ту врсту радова, неће се признати закупцу.

Након извођења радова уз сагласност закуподавца на начин и у поступку описаном у
овом члану, закупац је у обавези да закуподавцу поднесе захтев за признавање трошкова
инвестиционог одржавања пословног простора, уз који се као доказ достављају рачуни, с
тим да износ уложених средстава мора бити верификован од стране овлашћеног вештака,
односно организације, која ће проценити вредност, квалитет и стандард изведених радова и
укупног стања непокретности, у односу на извештај о постојећем стању, опис, предмер и
предрачун планираних радова одобрених од стране закуподавца.

Закупац који је уз сагласност закуподавца у инвестиционо одржавање у пословни
простор, у смислу овог члана, уложио сопствена средства, има право на умањење закупнине
у износу од највише 50 % од месечне закупнине, за период који одговара висини уложених
средстава, без могућности признавања својинских права на пословном простору по основу
улагања средстава.

Изузетно од става 6. овог члана, а на основу посебно образложене одлуке
Општинског већа, износ закупнине може бити умањен и за већи проценат.

Члан 35.
Непокретности у јавној својини на које право коришћења имају јавна предузећа

установе и месне заједнице, издају се у закуп у складу са одредбама ове одлуке, а на основу
иницијативе, (одлуке) својих органа, која се доставља Општинском већу ради давања
претходне сагласности.

Општинско веће даје начелну сагласност да се ствар даје у закуп и опредељује
намену ствари за време трајања закупа.

На основу одлуке Општинског већа надлежни орган носиоца права коришћења,
доноси одлуку о давању у закуп непокретности у јавној својини, која треба да садржи све
обавезне елементе огласа за спровођење поступка јавног надметања или прикупљања
писмених понуда.
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Након доношења одлуке из предходног става надлежни орган формира комисију
која објављује оглас за спровођење поступка давања у закуп непокретности у јавној
својини.

Непокретности у јавној својини на које право коришћења имају јавна предузећа
установе и месне заједнице могу се изузетно дати у закуп и ван поступка јавног надметања,
односно прикупљања писмених понуда у складу са Уредбом и овом Одлуком.

Члан 36.
По спроведеном поступку давања у закуп непокретности од стране комисије из

члана 35, одлуку о избору најповољнијег понуђача доноси надлежни орган носиоца права
коришћења .

Након доношења одлуке директор односно председник савета месне заједнице
потписује уговор са закупцем.

Средства остварена давањем у закуп ствари у јавној својини приходи су носиоца
права коришћења који је непокретности дао у закуп.

Правно техничке и административне послове за потребе комисије у поступку
давања у закуп непокретности које су у јавној својини општине Деспотовац и дате на
коришћење јавним предузећима и установама као и припрему и израду нацрта уговора
обављају надлежне службе јавног предузећа односно установе, а за потребе комисије месне
заједнице ове послове обавља  Одељење за имовинско правне послове Општинске управе.

Члан 37.
Корисник непокретности у јавној својини који није носилац права јавне својине у

обавези је да носиоцу права јавне својине достави податке о спроведеном поступку давања
у закуп непокретности у јавној својини, у року од осам дана по окончању поступка.

V ПРИБАВЉАЊЕ, ОТУЂЕЊЕ И ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОКРЕТНИХ СТВАРИ

Члан 38.
Поступак прибављања покретних ствари у јавну својину Општине, односно

отуђење покретних ствари из јавне својине Општине, врши се у складу са Законом о јавним
набавкама, Законом о јавној својини и подзаконским актима.

Члан 39.
На давање у закуп покретних ствари у јавној својини сходно се примењују одредбе

уредбе и ове одлуке које се односе на давање у закуп непокретности.
Покретне ствари у јавној својини могу се дати у закуп, полазећи од тржишне висине

закупнине коју утврђује надлежни порески орган.

VI ЗАКУПНИНА

Члан 40.
Закупнина се плаћа до петнаестог у месецу за текући месец.
Уколико је у поступку давања непокретних ствари у јавној својини општине у закуп

јавним надметањем, прикупљањем писаних понуда и непосредном погодбом утврђено
плаћање закупнине унапред за одређени период или другачији начин плаћања, закупнина се
плаћа у складу са тим условима.

Закупнина утврђена уговором о закупу усклађујe се месечно за висину индекса
потрошачких цена, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике.

У закупнину није урачунат порез на додату вредност, као ни други трошкови које
плаћа закупац (струја, вода, грејање, изношење смећа и друге накнаде).
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Члан 41.
Почетни износ закупнине за пословни простор у јавној својини општине утврђује

се по основу критеријума погодности локације и врсти, намени и површини пословног
простора по 1 м2 квадратном.

VII НАЧИН РАДА КОМИСИЈЕ У ПОСТУПЦИМА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА
И ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Члан 42.
Оглас за јавно надметање, односно за достављање писмених понуда, који је

предмет ове Одлуке, траје 15 дана од дана објављивања а објављује се у средствима јавног
информисања (код поступка прибављања у листу који се дистрибуира на територији
Општине или листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије, код
поступка отуђења у дневним листовима који се дистрибуирају на територији целе
Републике Србије, а код закупа у локалним средствима јавног информисања и
електронским путем).

Депозит у поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда утврђује
се у висини до 10% од почетне цене односно закупнине.

Члан 43.
Пријава, односно понуда, подноси се Комисији у затвореној коверти, са јасном

назнаком на коју се непокретност односи.
На полеђини коверте наводи се назив подносиоца пријаве, односно понуде, са

адресом и контакт телефоном.
Пријава, односно  понуда, поднета у отвореној коверти или без јасне назнаке на коју

се непокретност односи, сматраће се неуредном, односно непотпуном и као таква ће бити
одбачена.

Неблаговремене или непотпуне пријаве, односно понуде, се одбацују, а подносиоци
истих не могу учествовати у поступку јавног надметања, односно отварања понуда.

Пријава, односно понуда, је неблаговремена ако је поднета по истеку рока означеног
у огласу.

Пријава, односно понуда, се сматра непотпуном ако нема прописану обавезну
садржину, ако нису приложене све тражене исправе, односно ако не садржи све податке и
доказе предвиђене огласом или су подаци дати супротно огласу.

Члан 44.
Поступак јавног надметања  почиње тако што Комисија прво проверава идентитет

подносилаца уредних пријава, или њихових овлашћених заступника, утврђује ко је све од
подносилаца пријава, стекао статус учесника, те утврђује листу учесника јавног надметања.

Председник Комисије објављује почетак јавног надметања и наводи непокретност
која је предмет јавног надметања, почетни износ, као и лицитациони корак.

Потом, председник Комисије пита да ли има заинтересованих учесника за
непокретност која је предмет јавног надметања и ко нуди почетни износ.

Председник Комисије пита учеснике јавног надметања да ли неко нуди већи износ.
Поступак се понавља све док има учесника јавног надметања који нуде већи износ.

Када на трећи позив председника Комисије нико од присутних учесника не понуди
већи износ од последње дате понуде, Комисија записнички констатује која је најповољнија
понуда и председник Комисије потом објављује да је надметање за предметну непокретност
завршено.
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Председник Комисије ће објавити да је јавно надметање завршено за предметну
непокретност и када, после његовог трећег позива на надметање, нико од присутних
учесника не понуди ни почетни износ.

По објављивању завршетка јавног надметања не могу се поднети накнадне понуде.

Члан 45.
Поступак јавног отварања понуда почиње уношењем у записник места и времена

јавног отварања понуда, личних података чланова Комисије и података о непокретностима
за које су прикупљене понуде.

Неблаговремене понуде посебно се одвајају и не разматрају, што се записнички
констатује.

Понуде се разврставају према непокретностима.
Понуде отвара председник Комисије и даје их на увид члановима Комисије.
Председник Комисије јавно саопштава и диктира у записник садржину сваке понуде,

и Комисија констатује да ли су понуде уредне.
Комисија у записнику констатује ако за поједине непокретности није поднета ни

једна понуда.
Поступак прикупљања понуда јавним огласом сматра се успелим, ако је приспела

најмање једна благовремена и уредна понуда.
Поступак јавног отварања понуда завршава се након отварања и разматрања свих

приспелих понуда.
Поступак јавног отварања понуда је јаван и могу да присуствују сва заинтересована

лица.

Члан 46.
Председник Комисије може да изрекне опомену лицу које омета рад Комисије.
Ако и после изрицања опомене исто лице настави да омета рад Комисије, удаљиће се

из просторије у којој Комисија заседа.
После удаљења лица које је ометало рад Комисије, Комисија наставља са радом.
Ако не може да обезбеди несметано спровођење поступка и поред изречених мера

опомене и удаљења, Комисија може да одлучи да се прекине јавно надметање.
У случају прекида из става 4 овог члана, Комисија је дужна да одреди датум и време

када ће се поступак наставити.
Све околности у вези са евентуалним удаљењем појединих лица, или прекидом

поступка, уносе се у записник.

Члан 47.
О току поступка јавног надметања, односно отварања понуда, Комисија води

записник у који се обавезно уносе следећи подаци:
1. дан и час отпочињања јавног надметања, односно отварања понуда;
2. састав Комисије;
3. број пријављених учесника односно приспелих понуда и њихови подаци;
4. почетни износ цене односно закупнине - за сваку предметну непокретност
посебно;
5. листа учесника односно листа понуда - са понуђеним износима;
6. време завршетка поступка јавног надметања, односно отварања понуда;
7. остали подаци од значаја за рад Комисије и ток поступка јавног надметања,
односно отварања понуда;
8. износ цене односно закупнине који је утврђен као најповољнији и подаци о
учеснику односно понуђачу са најповољнијом понудом;
9. други подаци везани за поступак.

Записник потписују председник и чланови Комисије.
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Члан 48.
Поступак јавног надметања односно прикупљања понуда ће се спровости и у случају

да пристигне најмање једна благовремена и потпуна пријава односно понуда, на основу које
се подносилац региструје и проглашава купцем, односно закупцем, ако прихвати почетну
цену по којој се непокретност отуђује, односно даје у закуп, с тим да уколико не прихвати
почетну цену, односно закупнину губи право на враћање депозита.

Учесник који понуди најповољнији износ потписује изјаву о висини понуђене цене.
Уколико не закључи уговор, односно не уплати уговорену цену односно закупнину у
предвиђеном року, губи право на повраћај депозита.

Учесници поступка јавног надметања, односно прикупљања писмених понуда, који
нису изабрани за најповољнијег понуђача, имају право на повраћај депозита у року
утврђеном огласом.

Члан 49.
Комисија сачињава извештај о спроведеном поступку јавног надметања, односно

отварања понуда.
Извештај из става 1. овог члана садржи:

1.  податке о јавном огласу;
2.  податке о непокретности која је предмет јавног надметања односно, отварања

понуда;
3.  број пријављених учесника односно приспелих понуда за сваку непокретност;
4.  листу учесника који су учествовали у јавном надметању са понуђеним износима,

односно редослед подносилаца понуда по понуђеним износима.;
5.  образложен предлог да се одређене пријаве односно понуде одбаце као неуредне

или неблаговремене и
6.  предлог Општинском већу да утврди предлог решења односно, донесе решење,

учеснику чија је понуда најповољнија.
Извештај из става 1. овог члана са предлогом  и записник из члана 47. ове одлуке

Комисија доставља Општинском већу.

VIII ПОВРЕМЕНО КОРИШЋЕЊЕ СЛУЖБЕНОГ ПРОСТОРА

Члан 50.
На захтев државних органа и организација односно органа, правних лица и других

организација, простор у службеним зградама, односно службени простор (сале), може се
дати на повремено коришћење за одржавање састанака, промоција и манифестација од
општег друштвеног значаја, најдуже 30 дана у току године по подносиоцу захтева.

Штету насталу на опреми и у службеном простору за време повременог коришћења
истог, сноси лице коме је простор дат на повремено коришћење.

Члан 51.
О давању службеног простора (сале) на повремено коришћење, решењем одлучује

корисник службеног простора
Уговор о давању на повремено коришћење службеног простора, закључује

овлашћено лице корисника службеног простора.
Решење и уговор којим се службени простор (сале) општине даје на повремено

коришћење садржи: адресу, површину службеног простора, намену, време повременог
коришћења и име, назив, адресу, односно седиште лица коме се даје на повремено
коришћење и цену.
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IX КОРИШЋЕЊЕ НЕПОКРЕТНИХ СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

Члан 52.
Непокретне ствари у јавној својини општине дају се на коришћење, без накнаде и

без права уписа у јавне књиге о евиденцији непокретности, уз обавезу плаћања комуналних
трошкова за период коришћења тих ствари, директним и индиректним корисницима
буџетских средстава Републике Србије и општине Деспотовац.

О давању непокретних ствари у јавној својини из става 1. овог члана на предлог
Општинског већа, решењем одлучује  Скупштина општине.

Члан 53.
О давању непокретних ствари у јавној својини општине на коришћење, односно

одузимању од носиоца права коришћења, на предлог Општинског већа решењем одлучује
Скупштина општине, у складу са Законом и овом Одлуком.

Решење којим се непокретне ствари дају на коришћење садржи, назив носиоца
права коришћења, адресу, површину непокретних ствари, одредбу да се непокретне ствари
дају на коришћење уз обавезу плаћања комуналних трошкова, рок за закључење уговора о
давању непокретних ствари на коришћење и друге потребне елементе.

Решење Скупштине општине је коначно.
Уговор о давању на коришћење непокретних ствари у јавној својини општине

закључује Председник општине, у року од 30. дана од дана коначности решења из става 3.
овог члана, а након прибављеног мишљења Општинског јавног правобраниоца.

X ВРШЕЊЕ НАДЗОРА

Члан 54.
Надзор над применом прописа о јавној својини и одредаба ове одлуке врши Општинско

веће.

XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 55.
Одредбе ове Одлуке, сходно се примењују и на, јавна предузећа, установе, месне

заједнице и друге организације које имају право коришћења на ствари у јавној својини
општине које су им од стране општине пренете на коришћење.

Члан 56.
За све што није предвиђено овом Одлуком примењују се одредбе Закона o јавној

својини, Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом,
давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања
писмених понуда (''Сл. гласник РС'', бр. 24/2012) и други важећи прописи који регулишу
ову област.

Члан 57.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о пословном

простору општине Деспотовац („Службени гласник општине Деспотовац“ бр.3/2011).
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Члан 58.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику

општине Деспотовац“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 404-39/2015-01. од  16.04.2015

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Ненад  Јовановић, с.р.

На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр.
72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11 и 121/12, 42/2013 – одлука УС 50/2013 и 98/13 –
одлука УС), члана 32. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике
Србије” број:129/07) и члана 13. Статута општине Деспотовац (“Службени гласник
општине Деспотовац” број 4/2008), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној
16.04.2015. године донела је :

О  Д  Л  У  К У
О ПОСТАВЉАЊУ БАЛОН-ХАЛА СПОРТСКЕ НАМЕНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ

ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ

1. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет уређивања

Члан 1.
Овом одлуком уређују се услови и начин постављања и уклањања балон-хала

спортске намене на територији Општине Деспотовац.

Појам балон-хале спортске намене

Члан 2.
Балон-хала спортске намене, у смислу одредаба ове одлуке, је привремени,

монтажно демонтажни објекат лаке конструкције (метална, дрвена) у коме су спољни и
унутрашњи притисак изједначени, намењен за обављање спортске активности у току целе
године (у даљем тексту: балон-хала).

Садржај балон-хале спортске намене

Члан 3.
Балон-хала може да садржи површине за извођење једне или више спортских

дисциплина и простор за пратеће садржаје одређене прописима и нормативима за обављање
спортских активности и делатности (гардероба, умиваоница, купатило, тоалет, просторије
за инвентар, просторија за одмор, лекарска соба, канцеларија, и сл.) Простор за пратеће
садржаје из става 1. овог члана може се обезбедити у оквиру балон-хале или у оквиру
приземног анекса.

2. ПОСТАВЉАЊЕ БАЛОН-ХАЛЕ

Члан 4.
Балон-хала поставља се на основу дозволе за постављање привременог објекта, која

се издаје у форми решења (у даљем тексту: решење).
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Решење из става 1. овог члана доноси Општинска управа,Одељење за имовинско-
правне, стамбено-комуналне послове,урбанизам, грађевинарство и заштиту животне
средине –одсек за урбанизам, (у даљем тексту: Управа).

Површине за постављање

Члан 5.
Балон-хала може се поставити на изграђеном грађевинском земљишту у оквиру

комплекса пословних, спортских и угоститељских објеката за смештај, као и на
неизграђеном грађевинском земљишту које је у приватној својини, односно на коме је
право коришћења утврђено за правна и физичка лица на основу Закона о планирању и
изградњи.

Балон-хала може се поставити на неизграђеном грађевинском земљишту у својини
или у коришћењу правних и физичких лица до привођења земљишта планираној намени.

Балон-хала не може се поставити на неизграђеном грађевинском земљишту у јавној
својини.

Балон хала не може се поставити ван граница грађевинског подручја Деспотовац и
насељених места.

Балон-хала се не може поставити над  постојећим отвореним спортским објектом.
Изузетно балон-хала се може поставити на земљишту у јавној својини, у оквиру постојећег
школског комплекса, под условом да у оквиру истог не постоји изграђена фискултурна
хала.

Правила постављања

Члан 6.
Балон-хала се поставља тако да својим положајем и величином не угрожава

коришћење суседног објекта.

Захтев

Члан 7.
Захтев за издавање решења за постављање балон-хале може поднети правно или

физичко лице које је власник, односно носилац права коришћења земљишта на коме се
балон-хала поставља, или има писмену сагласност власника на коме се балон-хала
поставља.

Документација која се прилаже

Члан 8.
Уз захтев за издавање решења за постављање балон-хале прилажу се:

1. доказ о праву својине, односно праву коришћења на грађевинском земљишту
(власнички лист, односно лист непокретности, решење надлежног органа о
утврђивању права коришћења земљишта, писмену сагласност власника земљишта на
коме се балон-хала поставља.
2. копија плана парцеле;
3. уговор о накнади за уређивање грађевинског земљишта;
4. урбанистичко-технички услови које израђује Одељење за имовинско-
правне,стамбено-комуналне послове,урбанизам,грађевинарство и заштиту животне
средине –одсек за урбанизам,
5. техничка документација у три примерка и
6. доказ о уплати административне таксе.
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Техничка документација

Члан 9.
Техничка документација из члана 8. тачка 5. ове одлуке садржи:
- главни пројекат балон-хале, са извршеном техничком контролом, припремљен у
складу са законом којим се уређује изградња објеката;
- сагласност Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације,
Управе за ванредне ситуације у Јагодини на главни пројекат балон-хале у складу са
прописима којима се уређује заштита од пожара;
- услове и сагласност надлежне организације за заштиту културних добара када се
балон-хала налази у заштићеној околини непокретног културног добра или добра
које ужива претходну заштиту, односно од надлежне организације за заштиту
природних добара, када се балон-хала налази у заштићеној околини природног
добра;
- акт о условима за прикључење балон-хале на комуналну инфраструктуру издат од
надлежних јавих и јавно комуналних предузећа на чију се инфраструктуру балон-
хала прикључује.

Садржина решења

Члан 10.
Решење којим се одобрава постављање балон-сале садржи нарочито: податке о лицу

којем се одобрење издаје (у даљем тексту: корисник одобрења), месту (број катастарске
парцеле, адреса) и комплексу на којем се поставља балон-сала, рок важења одобрења, рок у
којем се мора поставити балон сала и рок у којем се балон-сала мора уклонити по истеку
важења одобрења.

Саставни део решења којим се одобрава постављање балон-сале је техничка
документација из члана 9. ове одлуке.

Важење

Члан 11.
Решење за постављање балон-хале се издаје са роком важења до 5 година, а почиње

да тече од дана постављења балон хале.
Рок важења решења за постављање балон-хале може се продужавати под условима

утврђеним овом одлуком за постављање.

Рок за постављање

Члан 12.
Балон-хала се поставља у року који је одређен решењем којим се одобрава

постављање балон-хала, с тим што тај рок не може бити дужи од 6 месеци од дана
доношења решења.

На образложен захтев корисника решења, рок из става 1. овог члана може бити
продужен закључком из оправданих разлога које цени Управа.

Употребна дозвола

Члан 13.
Пре почетка коришћења балон-хале, корисник је дужан да изврши технички пријем

и прибави дозволу за употребу,
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Промена корисника дозволе

Члан 14.
Ако се у току важења употребне дозволе промени власник, односно корисник,

односно закупац грађевинског земљишта на коме је балон-хала постављена, надлежна
управа измениће решење у делу који се односи на име корисника решења, под условом да
нови власник, односно корисник, поднесе захтев у року од 15 дана од дана настале промене.

Продужење рока важења решења

Члан 15.
Рок важења решења за постављање балон-хале може се продужавати на захтев

корисника одобрења, за наредни период до 5 година, под условом да није дошло до
промена на балон-хали у односну на техничку документацију на основу које је решење
издато.

Захтев се подноси надлежној управи најкасније 6 месеци пре истека рока важења
решења.

Уз захтев за продужење рока важења решења за постављање балон-хале, корисник
прилаже документацију из члана 8. ове одлуке, изузев техничке документације и доказ о
извршеном техничком пријему за коришћење у наредном периоду.

Престанак важења

Члан 16.
Решење за постављање балон-хале престаје да важи:
1. истеком рока важења;
2. уколико корисник одобрења балон-халу не постави у року утврђеном решењем;
3. уколико корисник одобрења балон-халу користи супротно намени;
4. уколико кориснику престане својство власника, односно корисника земљишта на
коме је балон-хала постављена, а није поднет захтев за промену корисника у решењу
у року из члана 13. ове одлуке;
5. привођењем земљишта планираној намени и
6. у случају када корисник сам уклони балон-халу или она буде уклоњена по налогу
грађевинског инспектора.
Престанак важења решења за случајеве из тач. 2. до 6. став 1. овог члана и рок за
уклањање постављене балон-хале, утврђује решењем Управа.
Рок за уклањање балон-хале не може бити дужи од 60 дана од дана коначности
решења из става 2. овог члана.

Достављање решења органу надзора

Члан 17.
Примерак решења за постављање балон-хале Управа доставља Одељењу  за

инспекцијске послове.

3. ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА РЕШЕЊА

Члан 18.

Корисник је дужан да:
- балон-халу користи у складу са издатим решењем;
- балон-халу одржава у уредном и технички исправном стању;
- о свим променама које су од утицаја на коришћење балон-хале обавести надлежну
управу, у року од 15 дана од дана настанка промене;
- уклони балон-халу по престанку важења решења у року од 60 дана.
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4. НАДЗОР
Надлежност

Члан 19.
Надзор над применом ове одлуке врши Управа.
Инспекцијски надзор врши одељење  за инспекцијске послове.

Овлашћења комуналног инспектора

Члан 20.
Комунални инспектор је овлашћен да у вршењу инспекцијског надзора, осим

овлашћења утврђених законом и прописима општине Деспотовац, решењем наложи
уклањање балон хале спортске намене:
- када је балон-хала спортске намене постављена без одобрења и
- када је одобрење престало да важи.

Када је балон-хала спортске намене постављена по одобрењу за постављање, а
користи се без одобрења за коришћење из члана 13 ,. ове одлуке, комунални инспектор је
овлашћен да решењем привремено забрани коришћење балон-хале спортске намене и
истовремено наложи прибављање одобрења за коришћење у одређеном року.

Када је балон-хала спортске намене постављена супротно одобрењу за постављање,
комунални инспектор је овлашћен да решењем наложи да се балон-хала спортске намене
уподоби условима из одобрења у одређеном року.

Уколико корисник одобрења на поступи по решењу из ст. 2. и 3. овог члана,
комунални инспектор ће решењем наложити уклањање балон хале спортске намене.

Уколико лице коме је наложено уклањање балон-хале спортске намене не поступи
по решењу комуналног инспектора из ст. 1. и 4. овог члана, уклањање балон-хале спортске
намене наложиће комунални инспектор преко другог лица, у складу са законом.

О уклањању балон-хале спортске намене инспектор обавештава надлежну
организациону јединицу у року од 8 дана од дана уклањања.

Обавеза омогућавања надзора

Члан 21.
Корисник одобрења, односно власник или корисник балон-хале спортске намене, дужан

је да лицу овлашћеном за вршење надзора омогући приступ и преглед балон хале спортске
намене, дозволи увид у документацију, достави тражене податке и поступа по другим
налозима инспектора.

5. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 22.
Новчаном казном од 50.000 до 1.000.000 динара казниће се правно лице, ако:
1. балон-халу спортске намене постави без решења (члан 4);
2. балон-халу спортске намене постави или користи супротно решењу (чл. 8. и 13.);
3. пре почетка коришћења балон-хале спортске намене не прибави употребну
дозволу (члан 13);
4. поступа супротно чл. 16. и 18. ове одлуке;
5. балон-халу спортске намене не уклони у року из  члана 18. ове одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се и одговорно лице у правном лицу
новчаном казном од 2.500 до 75.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се предузетник новчаном казном од 5.000
до 250.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се физичко лице новчаном казном од
2.500 до 75.000 динара.
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6. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 24.
Захтеви за издавање одобрења за постављање балон-хале, поднети до дана ступања

на снагу ове одлуке, решаваће се по одредбама ове одлуке.

Ступање на снагу

Члан 25.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику

Општине Деспотовац".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 6-17/2015-01 од  16.04.2015. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Јовановић Ненад, с.р.

На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број
129/07), члана 2. Правилника о ветеринарско-санитарним условима објеката за узгој и
држање копитара, папкара, живине и кунића (''Службени гласник РС'', број 81/2006) и члана
8. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'', број 4/2008),
Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 16.04.2015. године, донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ДРЖАЊУ ЖИВОТИЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ

ДЕСПОТОВАЦ

Члан 1.

У Одлуци о држању животиња на територији општине Деспотовац, коју је донела
Скупштина општине Деспотовац 20.04.2011. године, објављена у ''Службеном гласнику
општине Деспотовац'', број 3, од 29.04.2011. године, у члану 8. алинеја 1. мења се и гласи:

''- објекти за тов преживара различитих категорија и узраста: од 20 до 40 грла морају
бити удаљени од стамбених објеката најмање 30 метара;''

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу осам дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику
општине Деспотовац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број:32-1/2015-01 од 16.04.2015. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Јовановић Ненад, с.р.
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На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије'', број 129/07) и члана 13. и 44. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник
општине Деспотовац'', број 4/2008), а на предлог Општинског већа, Скупштина општине
Деспотовац на седници одржаној 16.04.2015. године, донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ

Члан 1.

У Одлуци о Општинској управи, објављеној у ''Службеном гласнику општине
Деспотовац'', број 4/2013 и број 8/2013, члан 14. мења се и гласи:

''Члан 14.

Одељење за имовинско правне, стамбено комуналне послове, урбанизам и
грађевинарство и заштиту животне средине, обавља послове који се односе на:
евиденцију непокретности општине, имовинско правне послове у вези непокретности
(прибављање, отуђење, давање у закуп), експропријацију, конверзије права коришћења у
право својине на грађевинском земљишту, утврђивање земљишта за редовну употребу
објеката, исељења лица из станова и заједничких просторија које се користе без правног
основа, враћање утрина и пашњака селима на коришћење, припремање и спровођење
просторних и урбанистичких планова, парцелацију грађевинских парцела, спроводи
обједињену процедуру за издавање локацијских услова, издавање грађевинске
дозволе, пријаву радова, издавање употребне дозволе, прибављање услова за
пројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, за
прибављање исправа и других докумената које издају имаоци овлашћења а услов су
за изградњу објеката, односно за издавање локацијских услова, грађевинске дозволе и
употребне дозволе из њихове надлежности, као и обезбеђење услова за прикључење на
инфраструктурну мрежу и за упис права својине на изграђеном објекту, одобравања
уклањања објеката, издавање услова и дозвола за уређење јавних површина на основу
планске документације, израде и реализације програма, планова и пројеката одрживог
развоја и заштите животне средине, организације и спровођења општих мера заштите
становништва од заразних болести у области сузбијања штетних организама (комарци,
крпељи, глодари), спровођење мера и организације послова зоохигијене, издавање дозвола
за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање инертног и неопасног отпада
на територији општине, оцене и давања сагласности на стратешку процену утицаја на
животну средину, спровођење поступка процене утицаја пројекта на животну средину,
планирања и координације едукативних активности у области заштите животне средине,
израђује нацрте аката из надлежности одељења за потребе органа општине, обавља  и друге
послове из ових области из  надлежности Општине, у складу са позитивним прописима.''

Члан 2.

Ова Одлука објавиће се у ''Службеном гласнику општине Деспотовац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број:46-18/2015-01 од 16.04.2015. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Јовановић Ненад, с.р.
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На основу чланa 97. став 8. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”
бр. 72/09, 81/09 - испр, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука
УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14 ), члана 32 Закона о локалној
самоуправи(“Службени гласник Републике Србије” број:129/07) и члана 13. Статута
општине Деспотовац (“Службени гласник општине Деспотовац” број4/2008), Скупштина
општине Деспотовац, на седници одржаној 16.04.2015. године донела је:

О Д Л У К У
О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком прописује се поступак обрачуна и наплате доприноса за уређивање

грађевинског земљишта, зоне и врсте намене објеката, износи коефицијената зоне и намене,
критеријуми, износ и поступак умањивања доприноса, посебна умањења за недостајућу
инфраструктуру и услови и начин обрачуна умањења за трошкове инфраструктурног
опремања средствима инвеститора као и друга питања од  значаја за обрачун и наплату
доприноса за уређивање грађевинског земљишта.

Члан 2.
Грађевинско земљиште може бити уређено и неуређено.
Уређивање грађевинског земљишта обухвата његово припремање и опремање.

Припремање грађевинског земљишта обухвата укупне трошкове улагања пре
почетка градње, и то: истражне радове, израду геодетских и других подлога, израду
програма за уређивање земљишта, израду планске документације, прибављање земљишта (
решавање имовинско-правних односа, набавка станова и простора за потребе расељавања,
исељавања корисника из објеката који се руше и слично); радови рушења старих објеката са
расчишћавањем терена од осталих објеката и уређаја, као и припремни радови које је нужно
предузети ради заштите животне средине и друштвених добара, санирање терена и слично.

Опремање грађевинског земљишта обухвата изградњу објеката комуналне
инфраструктуре: саобраћајнe површине, објекте водоснабдевања, објекте за одвођење
отпадних вода (фекална канализација), електродистрибутивне објекте и мрежу и изградњу
и уређивање површине јавне намене.
Уређивање грађевинског земљишта врши се према средњорочним и годишњим програмима
уређивања.

Члан 3.
Допринос за уређивање грађевинског земљишта плаћа инвеститор.
Средства добијена од доприноса за уређивање грађевинског земљишта користе се за

уређивање и прибављање грађевинског земљишта у јавну својину, и за изградњу и
одржавање објеката комуналне инфраструктуре.

II ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОБРАЧУН ИЗНОСА ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Члан 4.
Износ доприноса се утврђује решењем о издавању грађевинске дозволе или другим

решењем којим се дозвољава извођење радова којима се мења површина или намена
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објекта, а на основу обрачуна доприноса који врши ЈП «Дирекција за изградњу општине
Деспотовац».

Висина доприноса за уређивање грађевинског земљишта за изградњу објеката
(Цукупна) обрачунава се тако што се основица коју чини просечна цена квадратног метра
станова новоградње у општини Деспотовац, према последњим објављеним подацима од
стране Републичког завода за статистику за територију општине Деспотовац (Цпросечна),
помножи са укупном нето површином објекта који је предмет градње (Пнето), израженом у
метрима квадратним и са коефицијентом зоне (Kуз) и коефицијентом намене објекта (Кн)
утврђеним овом Одлуком, а у зависности од комуналне опремљености грађевинског
земљишта(Кко), умањену за трошкове инфратруктурног опремања од стране инвеститора
(Тио) и вредности земљишта(Вз) које инвеститор уступа јединици локалне самоуправе за
изградњу инфраструктурних објеката, односно:

Цукупна = (Цпросечна x Пнето x Kуз x Кн)xКко-Тио-Вз

Ако за општину Деспотовац нису објављени подаци о просечној цени квадратног
метра станова новоградње, допринос из става 1. биће утврђен на основу просека износа
просечних цена квадратног метра станова новоградње у свим јединицама локалне
самоуправе истог степена развијености у складу са законом којим се уређује регионални
развој.

ЈП «Дирекција за изградњу општине Деспотовац» прати промену статистичких
података које објављује Републички завод за статистику и примењује их одмах после
њиховог објављивања.

Укупна нето површина објекта обрачунава се у складу са важећим прописима који
регулишу ту област и утврђује се на основу техничке документације.

Члан 5.
Грађевинско земљиште потпуно комунално опремљено за грађење је земљиште на

коме је изграђен приступни пут и електро, водоводна и канализациона мрежа.
Допринос за уређивање грађевинског земљишта не обухвата трошкове

електродистрибутивне мреже и објеката, ТТ мреже и објеката, кабловски дистрибутивни
систем, мрежу и објекте топлификације и гасификације, које инвеститор посебно уговара са
надлежним јавним предузећима.

а ) ЗОНЕ

Члан 6.
За утврђивање доприноса за уређивање грађевинског земљишта одређују се следеће

зоне и то:
- Екстра зона: обухвата подручје у границама: Плана општег уређења подручја водопада
„Лисине“ , Плана општег уређења подручја „Лисине“ и Плана општег уређења подручја
„Ресавска пећина“ у општини Деспотовац.
- I зона: обухвата део насељеног места Деспотовац и то следеће улице: Деспота Стефана
Лазаревића (од Рудничке до Ханског моста), Краља Милана, Рудничка ( од Раде Миљковић
до Д.С.Лазаревића), Стевана Синђелића (од Д.С.Лазаревића до Савеза Бораца), Павла
Ивића, Милосава Здравковића Ресавца, Петра Драпшина, Моравска (од Раде Миљковић до
Ханског моста), Савеза Бораца(од Раде Миљковић до Вулета Поповић), Бељаничка (од Саве
Ковачевић до Раде Миљковић), Раде Миљковић, Саве Ковачевић (од Раде Миљковић до
Ханског моста), Видовданска, Гаје Милорадовић, Церска и Немањина. Ова зона обухвата и
појас којим пролази железничка пруга и водопривредни објекти у насељеном месту
Деспотовац.
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- II зона: обухвата све остале улице у насељеном месту Деспотовац које нису обухваћене
првом зоном и насељено место Ресавицу.
- III зона: обухвата сва насељена места на територији општине Деспотовац која нису у
екстра, првој, другој и четвртој зони. Овој зони припада и појас којим пролази железничка
пруга и водопривредни објекти ван насељеног места Деспотовац.
- IV зона: обухвата насељена места: Богава, Липовица, Равна Река, Сладаја, Сењски
Рудник, Трућевац, Жидиље, Маквиште и Баре.

НАМЕНА ОБЈЕКАТА

Члан 7.
Намене објеката за које се плаћа допринос су:
1. СТАМБЕНА: индивидуални и вишепородични стамбени објекти, стамбени простор у
стамбено - пословним објектима,
2. КОМЕРЦИЈАЛНА: трговинске објекте, пословне објекте и канцеларије, пословно-
стамбене апартмане, банке,мењачнице, кладионице, коцкарнице, видео клубове, гараже као
засебне комерцијалне објекте, хотеле, угоститељске објекте, бензинске пумпе, надземни
делови објекта електрана, као и друге објекте комерцијалног и услужног карактера
3. ЈАВНА: објекти намењени за јавно коришћење а који нису у јавној својини односно који
су у другим облицима својине (болнице, домови здравља, домови за старе, објекти
образовања, отворени и затворени спортски и рекреативни објекти, објекти културе,
саобраћајни терминали, поште, комунални објекти, пијаце, гараже, отворени паркинзи и
други објекти) и објекти - простори традиционалних цркава и традиционалних верских
заједница у смислу Закона о црквама и верским заједницама ("Службени гласник РС", број
36/2006)
4. ПОМОЋНИ ОБЈЕКТИ: гараже, оставе, летње кухиње, котларнице, септичке јаме, ограде
и сл.
5. ЕКОНОМСКИ ОБЈЕКТИ:
- објекти за гајење коња говеда, живине, коза, оваца, свиња, голубова, кунића, украсне
живине, птица и сл.
- други објекти на пољопривредном газдинству - објекти за машине и возила и сл.
6. ОСТАЛА: магацински простор, стоваришта, силоси за смештај пољопривредих
производа, уколико нису саграђени на пољопривредном газдинству на којем се гаји стока.
Објекти који нису наведени у ставу 1 овог члана уподобиће се најсличнијој наведеној
намени.

Члан 8.

в) КОЕФИЦИЈЕНТИ

За обрачунавање доприноса за уређивање грађевинског земљишта одређују се
следећи коефицијенти:

Коефицијент за зону (Куз):
Урбанистичка зона Коефицијент
Екстра зона 0,09
Прва зона 0,08
Друга зона 0,06
Трећа зона 0,02
Четврта зона 0,01
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Коефицијент за намену (Кн)

Коефицијенти комуналне опремљености (Кко): У случају опремљености
грађевинског земљишта приступним путем, канализационом и водоводном мрежом, и
јавном расветом, коефицијент комуналне опремљености је 1.
У улици која раздваја две зоне или ако се објекат налази на углу улица које припадају
Рзличитим зонама, висина накнаде одређује се према зони у којој је висина накнаде већа.

Члан 9.
Уколико је земљиште непотпуно опремљено комуналном инфраструктуром,

допринос обрачунат у складу са чланом 4. ове Одлуке (Цукупна) умањује се за одређени
проценат, у складу са следећом табелом:

Недостајућа комунална
инфраструктура

Проценат
умањења

приступни пут 35%
канализациона мрежа 20%
водоводна мрежа 25%
електромрежа 20%

Проценат умањења по основу недостајуће комуналне инфраструктуре не може бити
већи од 60% у односу на коефицијент потпуне комуналне опремљености који износи 1.

Члан 10.
ЈП «Дирекција за изградњу општине Деспотовац» обрачун износа доприноса за

уређивање грађевинског земљишта врши на основу захтева Одељења за имовинско-правне,
стамбено-комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине
општинске управе општине Деспотовац, а на основу достављене техничке документације -
идејног пројекта, извода из пројекта за грађевинску дозволу, пројекта за грађевинску
дозволу , пројекта за грађевинску дозволу која се мења, пројекта изведеног стања и др.
документације прописане важећим Законом о планирању и изградњи и подзаконским
актима.

ЈП «Дирекција за изградњу општине Деспотовац». је дужна да најкасније у року од
три радна дана од дана пријема захтева за обрачун доприноса, достави обрачун доприноса
подносиоцу захтева и локалној пореској администрацији општине Деспотовац.

Члан 11.
Допринос за уређивање грађевинског земљишта не обрачунава се за објекте јавне

намене у јавној својини, објекте комуналне и друге инфраструктуре, производне и
складишне објекте, подземне етаже објеката високоградње (простор намењен за
гаражирање возила, подстанице, трафостанице, оставе, вешернице и сл.), осим за делове
подземне етаже које се користе за комерцијалне делатности, отворена дечија игралишта,
отворене спортске терене и атлетске стазе, за адаптацију и реконструкцију у оквиру
постојећег габарита и волумена легално изграђеног објекта, као и објекте производног
занатства, стакленике и пластенике, пратеће објекте за гајење домаћих животиња - испусти

Намена објекта Коефицијент
Стамбена 0,40
Комерцијална 0,50
Остала 0,27
Јавна објекти из
члана 7 тачка 3

0,30

Економски 0,25
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за стоку, бетонске писте за одлагање чврстог стајњака, објекти за складиштење осоке,
објекти за складиштење сточне хране-сеници, магацини за складиштење концентроване
сточне хране, бетониране сило јаме и сило тренчеви, објекти за складиштење
пољопривредних производа - амбари, кошеви.

Допринос за уређивање грађевинског земљишта не обрачунава се за објекте:
-који се финансирају из буџета општине Деспотовац,
-правних лица чији је оснивач општина,
-органа и организација јединице локалне самоуправе,
-станова за социјално угрожена, избегла и расељена лица који се граде по уговору са

општином,
-за изградњу објеката верског и сакралног садржаја,

За изградњу стамбених објеката површине до 200 м2, за ратне војне инвалиде
накнада се умањује, односно не плаћа сразмерно степену утврђеног инвалидитета.

Члан 12.
Инвеститор не подлеже плаћању доприноса у случају извођења радова када се врши

замена таванске  и кровне конструкције и осигурање објеката на сеизмичке утицаје.
За изградњу ТС  10/0,4, 20/0,4 и 35 кВ, подземних и надземних инсталација,

инвеститор не подлеже обавези плаћања доприноса, али је дужан да све раскопане
површине врати у првобитно стање.

Члан 13.
За помоћне објекте (гараже, летње кухиње, оставе и сл.) који су у функцији

стамбених објеката изграђених на истој грађевинској парцели не плаћа се допринос за
објекате површине 50 m2 или мање, без обзира колико је помоћних објеката. За површину
већу од 50 m2, без обзира колико је помоћних објеката на парцели, плаћа се допринос на
основу ове одлуке.

За изградњу помоћних објеката допринос се умањује за 50%  од износа утврђеног
овом Одлуком у зависности од намене изграђеног или плански дозвољеног  основног
објекта и зоне у којој се гради,

За економске објекте из члана 7 став 1 тачка 5, не плаћа се допринос за објекте
површине 100 m2 или мање. За површину већу од 100 m2, без обзира колико је економских
објеката на једној или више парцела истог инвеститора, плаћа се допринос на основу ове
одлуке.

Код објекта са вишенаменским садржајем (помоћно-економски објекти) допринос се
обрачунава према метру квадратном нето површине за сваку намену у објекту посебно. За
изградњу помоћно-економских објеката не плаћа се допринос за објекте површине 100 m2
или мање.

За изградњу поткровља допринос се умањује за 10% од износа утврђеног овом
одлуком у зависности од намене и зоне у којој се гради,

За изградњу поткровља индивидуалних  стамбених објеката укупне нето површине
до  200 м2, допринос се умањује за 50% од износа утврђеног овом Одлуком у зависности од
намене и зоне у којој се објекат гради.

За изградњу сутерена и подрума накнада се умањује у висини од 60 % од износа
цене стамбеног или пословног или услужног објекта у зони у којој се објекат налази.

За изградњу површина отворених простора уз стамбене и пословне објекте (балкони,
терасе, тремови, лође) накнада се умањује у висини од 70 % од износа утврђеног овом
Одлуком у зони у којој се објекат налази.
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Члан 14.
За изградњу спортских терена, отворених и затворених базена и спортско

рекреативних балона, накнада се умањује у износу од 75% од висине накнаде утврђене за
јавне објекте према зони у којој се објекти граде.

За изградњу антенских торњева, фабричких димњака и сличних објеката, накнада се
утврђује у висини комерцијалног објекта према зони у којој се налази тако што се основа
објекта увећа десет пута.

Члан 15.
За изградњу паркинг простора и манипулативног простора уз пословно-стамбене и

стамбене објекте са четири и више стамбених јединица, комерцијалне и јавне објекте,
накнада се увећава за 15 % од укупног износа накнаде за тај објекат.

За изградњу надстрешница, уз стамбени објекат, уз комерцијални објекат или уз
јавни објекат, или као самостални објекат надстрешница према намени из урбанистичких
услова, отвореног производног или складишног простора, отворених пијаца са тезгама,
накнада се утврђује у висини од 30% од висине накнаде утврђене за изградњу одговарајуће
врсте објекта према зони у којој се налази.

Члан 16.
За изградњу бензинских пумпи, претакалишта и пунионица гаса, накнада се утврђује

за комерцијалне објекте, увећана за 50% према зони у којој се објект гради.
За изградњу површине за саобраћајнице накнада се утврђује и обрачунава у износу

од 25% од износа утврђеног овом Одлуком у зависности од намене и зоне у којој се објекат
гради.

За изградњу надстрешница за точећа места на бензинским пумпама и гасним
станицама накнада се утврђује и обрачунава у износу од 75% од цене предвиђене за
комерцијалне објекте у зони у којој се објекат гради.

Члан 17.
Уколико се мења намена објекта, односно дела објекта у другу намену објекта за

коју је прописан већи износ доприноса, инвеститор је у обавези да плати разлику доприноса
за другу (нову) намену објекта за коју је прописан већи износ доприноса.

Код објекта са вишенаменским садржајем допринос се обрачунава према метру
квадратном нето површине за сваку намену у објекту посебно.

Члан 18.
Уколико у току изградње настану измене у односу на грађевинску дозволу и

инвеститор изгради већу површину обавезан је да достави нови пројекат за грађевинску
дозволу, односно сепарат за грађевинску дозволу на основу којих ће се сачинити обрачун
доприноса за разлику у површини, који ће бити саставни део измењеног решења о
грађевинској дозволи.

Члан 19.
Инвеститор који уклања постојећи објекат који је изграђен у складу са законом, у

циљу изградње новог објекта на истој локацији плаћа допринос за изградњу само за разлику
у броју квадрата корисне површине између објекта који планира да изгради и објекта који
се уклања.

Инвеститор који је по раније важећим прописима платио накнаду за
уређивање грађевинског земљишта признају се уплаћена средства као допринос за
изградњу само за разлику у броју квадрата корисне површине између објекта који
планира да изгради и објекта за који је плаћена накнада.



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 6 Деспотовац 17.04.2015. године

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 6 31

Легалност и површина објекта из става 1 овог члана доказује се: изводом из
земљишних књига, односно изводом из Листа непокретности; грађевинском и употребном
дозволом или актом надлежне службе/одељења да је објекат грађен  у периоду када за
његову изградњу није било потребно издавање грађевинске дозволе. Уколико наведене
исправе не садрже податке о површини објекта, иста се утврђује на основу техничке
документације која је саставни део грађевинске дозволе или извода из листа непокретности
.

Члан 20.
Скупштина општине Деспотовац својим појединачним актом може предвидети

додатне погодности за плаћање доприноса за уређивање грађевинског земљишта за објекте
од посебног значаја за развој општине Деспотовац.

III НАЧИН ПЛАЋАЊА ДОПРИНОСА И СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 21.
Допринос за уређивање грађевинског земљишта може се платити једнократно у

целости или на рате.
Инвеститор допринос за уређивање грађевинског земљишта може платити на следећи
начин:
- једнократно у целости са умањењем се у износу од 30%  или
- у 36 месечних рата, уз усклађивање рата, на месечном нивоу, са индексом потрошачких
цена према подацима  Републичког завода за статистику.

У случају плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта на рате,
инвеститор је дужан да као средство обезбеђења плаћања достави:

1. неопозиву банкарску гаранцију, наплативу на први позив, без приговора која гласи
на укупан износ недоспелих рата и која је издата на рок који мора бити дужи три
месеца  од дана доспећа последње рате или

2. успостави хипотеку на објекту који вреди најмање 30% више од укупног износа
недоспелих рата у корист јединице локалне самоуправе
У случају плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта на рате за

изградњу објеката чија укупна бруто развијена грађевинска површина не прелази 200м² и
који не садржи више од две стамбене јединице, из става  5 овог члана, не достављају се
средства обезбеђења.

Право на умањење од 30% има и инвеститор који плаћање врши у ратама у случају
једнократног плаћања преосталих недоспелих рата.

Износ сваке месечне рате валоризује се последњом познатом стопом раста
потрошачких цена према подацима Републичког завода за статистику Републике Србије.

Усклађивање месечних рата доприноса врши Локална пореска администрација
општине Деспотовац.

Члан 22.
Инвеститор је дужан да изврши уплату доприноса за уређивање грађевинског

земљишта у целости, односно ако плаћа на рате да уплати прву рату и достави средства
обезбеђења, најкасније до подношења пријаве почетка грађења.

Одељење локалне пореске администрације општинске управе општине Деспотовац,
води евиденцију о обрачунатом доприносу, динамици измиривања доприноса, роковима
плаћања месечних рата, издаје потврду о извршеној обавези на име плаћеног доприноса,
покреће поступке за активирање средстава обезбеђења у случају неплаћања доприноса и
покреће друге поступке ради наплате доприноса.

Трошкови принудне наплате падају на терет инвеститора.
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IV УГОВОР О РЕГУЛИСАЊУ МЕЂУСОБНИХ ОДНОСА У ВЕЗИ
КОМУНАЛНОГ ОПРЕМАЊА НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

СРЕДСТВИМА ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА

Члан 23.
Грађевинско земљиште које није уређено у смислу ове Одлуке, а налази се у

обухвату планског документа на основу кога се могу издати локацијски услови, односно
грађевинска дозвола, може се припремити, односно опремити и средствима физичких или
правних лица.
Заинтересовано лице, односно инвеститор објекта који се гради на неуређеном
грађевинском земљишту подноси ЈП“Дирекција за изградњу општине Деспотовац“ предлог
о финансирању припремања, односно опремања грађевинског земљишта.

Уз предлог о финансирању лице из става 2. овог члана прилаже/доставља:
- правоснажне локацијске услове
- доказ о решеним имовинско – правним односима за парцелу на којој намерава да гради
објекта
- копија плана за парцеле
- предлог динамике и рокова изградње

Члан 24.
ЈП “Дирекција за изградњу општине Деспотовац“ након разматрања предлога лица

из става 2. члана 23. ове Одлуке и достављене документације, припрема Елаборат о
заједничком припремању, односно опремању грађевинског земљишта и предлог уговора о
заједничком припремању, односно опремању грађевинског земљишта
Елаборат из става 1. овог члана садржи:

- податке о локацији односно зони,
- податке из урбанистичког плана и техничке услове за изградњу недостајуће

инфраструктуре,
- податке из програма уређивања грађевинског земљишта,
- границе локације која се опрема са пописом катастарских парцела,
- динамику и рок изградње комуналне инфраструктуре,
- обавезу ЈП“Дирекција за изградњу општине Деспотовац“да обезбеди стручни надзор

у току извођења радова
- одређивање учешћа сваке уговорне стране у обезбеђивању, односно финансирању

израде техничке документације и стручне контроле техничке документације, извођењу
радова и избору извођача радова, као и других трошкова у вези са опремањем грађевинског
земљишта, укључујући висину и рокове обезбеђивања финансијских и других средстава;

- одређивање објеката који се граде и који ће прећи у својину јединице локалне
самоуправе;

- одређивање износа учешћа лица из става 1. овог члана у финансирању припремања,
односно опремања грађевинског земљишта који ће бити умањен за износ доприноса за
уређивање грађевинског земљишта;

- средства обезбеђења испуњења обавеза уговорних страна.

Члан 25.
На основу елабората из члана 24. ове Одлуке закључује се Уговор о заједничком

припремању, односно опремању грађевинског земљишта између лица из става 2. члана 23.
ове одлуке и ЈП“Дирекција за изградњу општине Деспотовац.
Уговор из става 1. овог члана садржи следеће:
- податке о локацији, односно зони у којој се планира опремања грађевинског земљишта;
- податке из планског документа и техничке услове за изградњу;
- податке из програма уређивања грађевинског земљишта;
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- границе локације која се припрема, односно опрема са пописом катастарских парцела;
- динамику и рок изградње;
- обавезу ЈП“Дирекција за изградњу општине Деспотовац“ да обезбеди стручни надзор у
току извођења радова;
- одређивање учешћа сваке уговорне стране у обезбеђивању, односно финансирању израде
техничке документације и стручне контроле техничке документације, извођењу радова и
избору извођача радова, као и других трошкова у вези са опремањем грађевинског
земљишта, укључујући висину и рокове обезбеђивања финансијских и других средстава;
- одређивање објеката који се граде и који ће прећи у својину јединице локалне самоуправе;
- одређивање износа учешћа лица из става 1. овог члана у финансирању припремања,
односно опремања грађевинског земљишта за који ће бити умањен износ доприноса за
уређивање грађевинског земљишта
- вредност земљишта које инвеститор уступа јединици локалне самоуправе за изградњу
инфраструктурних објеката
- средства обезбеђења за испуњење обавеза уговорних страна.

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 26.
У случају одустанка од изградње објекта, односно простора пре почетка извођења

радова, односно почетка изградње, због околности на које инвеститор није могао да утиче
због промене планског акта, исти може да изврши повраћај уплаћене накнаде са умањењем
од 2% на име админастривних трошкова.

Повраћај средстава из става 1. Овог члана, извршиће се на исти начин на који је било
уговорено измиривање накнаде са инвеститором, о чему ће се сачинити посебан Уговор.

Уколико инвеститор жели да на другој парцели изгради објекат исте површине и
намене, накнада за уређивање му се признаје у вредности уплаћених средстава по уговору
изузев уколико је дошло до промене зоне.

Уколико је дошло до промене зона и опремљености земљишта,инвеститору објекта
из предходног става обрачунава се разлика према критеријумима из важеће одлуке.

Члан 27.
Инвеститори који су закључили уговоре са ЈП“Дирекција за изградњу општине

Деспотовац“ о регулисању накнаде за уређивање грађевинског земљишта или исте закључе
до дана ступања на снагу ове одлуке у обавези су да плаћају накнаду за уређивање
грађевинског земљишта у свему у складу са закљученим уговором.

Члан 28.
Ступањем на снагу ове Одлуке,  Одлука о накнади за уређивање грађевинског

земљишта («Службени гласник општине Деспотовац» 1/2014 )примењиваће се за обрачун
накнаде за уређење грађевинског земљишта у поступку легализације

Члан 29.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику

општине Деспотовац».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 436-2/2015-01 од 16.04.2015 године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Ненад Јовановић, с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број
129/07), члана 41. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености (''Службени
гласник РС'', број 36/09 и 88/10) и члана 13. Статута општине Деспотовац (''Службени
гласник општине Деспотовац'', број  4/08), а по прибављеном мишљењу Савета за
запошљавање општине Деспотовац, 02-24/2015-03 од 27. 02. 2015. године, Скупштина
општине Деспотовац, на седници одржаној 16.04.2015.године, доноси

О  Д  Л  У  К  У

1. УСВАЈА СЕ Локални акциони план за запошљавање општине Деспотовац за 2015.
годину.

2. Саставни део ове Одлуке су Локални акциони план за запошљавање општине
Деспотовац за 2015. годину и Мишљење Савета за запошљавање општине Деспотовац.

3. Ова Одлука  објавиће се  у ''Службеном гласнику општине Деспотовац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-22/2015-01 од 16.04.2015. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Јовановић Ненад, с.р.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број
129/07) и члана 13. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине
Деспотовац'', број 4/2008), а у складу  са чланом 92. став 2, 3. и 4. Закона о буџетском
систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12, 62/13,
63/13/испр.) 108/13 и 142/2014), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној
16.04.2015. године, донела је

О Д Л У К У

1. Да се врши ревизија Завршног рачуна Буџета општине Деспотовац за 2014.
годину.

2. Да ревизију Завршног рачуна Буџета општине Деспотовац за 2014. годину врши
Државна ревизорска институција, а да уз сагласност може да обави и лице које испуњава
услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број:  400-133/2015-01 од 16.04.2015. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Јовановић Ненад, с.р.
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На основу члана 32. и 38. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',
број 129/07), члана 13. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине
Деспотовац'', број 4/2008), члана 56. Пословника о раду скупштине општине (''Службени
гласник општине Деспотовац'', број 4/2008) а на предлог Комисије за избор, именовања и
административне послове, скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној
16.04.2015. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У

1.Ненад Јовановић изабран је за председника скупштине општине Деспотовац
Одлуком број 02-129/2014-01 од 01.12.2014. године (''Службени гласник општине
Деспотовац'', број 11/2014).

2. Председник скупштине општине Деспотовац Ненад Јовановић биће на сталном
раду у општини Деспотовац и оствариваће права и обавезе у складу са позитивним
прописима.

3. Ову одлуку објавити у ''Службеном гласнику општине Деспотовац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-41/2015-01 од 16.04.2015. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Јовановић Ненад, с.р.

На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',
број 129/07), члана 44. став 2. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине
Деспотовац'', број 4/2008), члана 37. и 38. Одлуке о Општинској управи (''Службени гласник
општине Деспотовац'', број 4/2013 и 8/2013), начелник Општинске управе Деспотовац,
доноси

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И

СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ДЕСПОТОВАЦ

Члан 1.

У Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Општинске
управе Деспотовац, број 110-7/2013-04 од 21.11.2013. године, објављеног у ''Службеном
гласнику општине Деспотовац'', број 11 од 04.12.2013. године, на који је Општинско веће
дало сагласност решењем број 06-78-1/13-02 од 03.12.2013. године, Правилника о измени и
допуни Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Општинске
управе Деспотовац, број 110-1/2014-04 од 06.06.2014. године, објављеног у ''Службеном
гласнику општине Деспотовац'', број 3 од 16.06.2014. године на који је Општинско веће
дало сагласност решењем број 06-34-1/2014-02 од 09.06.2014. године, Правилника о допуни
Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Општинске управе
Деспотовац, број 110-1-1/2014-04 од 13.06.2014. године, објављеног у ''Службеном гласнику
општине Деспотовац'', број 3 од 16.06.2014. године, на који је Општинско веће дало
сагласност решењем број 06-42/14-02 од 13.06.2014. године, Правилника о измени и допуни
Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Општинске управе
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Деспотовац, број 110-2/2014-04 од 01.09.2014. године, објављеног у ''Службеном гласнику
општине Деспотовац'', број 6 од 15.09.2014. године, на који је Општинско веће дало
сагласност решењем број 06-53-5/14-02 од 02.09.2014. године и Правилника о измени и
допуни Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Општинске
управе Деспотовац, број 110-1/2015-04 од 26.02.2015. године, објављеног у ''Службеном
гласнику општине Деспотовац'', број 5 од 17.03.2015. године, на који је Општинско веће
дало сагласност Решењем број 06-10-2/15-02 од 27.02.2015. године, у члану 12. Правилника,
у Одељку VI СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ, радно место под бројем 2
''ПОСЛОВИ КАФЕ КУВАРИЦЕ'' , брише се.

Члан 2.

У члану 12. Правилника у Одељку VI СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ,
код ''услови'' радног места под бројем 14. ''ПОСЛОВИ ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ'', код
броја извршилаца, број ''2'', мења се бројем ''1''.

Члан 3.

Овај Правилник ступа на снагу по давању сагласности Општинског већа општине
Деспотовац, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине Деспотовац''.

ОПШТИНСКА УПРАВА ДЕСПОТОВАЦ
Број: 110-2/2015-04 од 14.04.2015. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Лукић Данијела, дипл.правник,с.р.

На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',
број 129/07) и члана 44. став 2. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине
Деспотовац'', број 4/2008), Општинско веће општине Деспотовац, на седници одржаној
14.04.2015. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о измени  Правилника о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних места Општинске управе Деспотовац, број 110-2/2015-
04 од 14.04.2015. године, који је донео начелник Општинске управе Деспотовац.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 06-24-1/15-02 од 14. априла 2015. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ

Ненадовић Дејан, дипл.социолог, с.р.
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Р е п у б л и к а  С р б и ј а
ОПШТИНА ДЕСПОТОВАЦ

ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: ЈП-20/2015

09. 02. 2015. године
Д е с п о т о в а ц

На основу члана 3.,10.,11.,17.,19.-23. Одлуке о Правобранилаштву општине
Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'' број 11/2014), Правобранилац
општине Деспотовац доноси

П Р А В И Л Н И К
О СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА

У ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ

Члан 1.
Овим Правилником уређује се систематизација радних места у Правобранилаштву

општине Деспотовац, односно утврђују се називи радних места, опис послова и радних
задатака, услови за обављање послова и радних задатака и број извршилаца потребних за
обављање послова  и радних задатака у Правобранилаштву општине Деспотовац.

Члан 2.
Функцију Правобранилаштва општине Деспотовац врши Правобранилац општине

Деспотовац.
- Организује и руководи радом Правобранилаштва општине Деспотовац;
- Обавља своју функцију на основу Закона и других прописа донетих у складу са

Уставом, Законом и Статутом општине Деспотовац;
- Заступа општину Деспотовац, њене органе и организације, месне заједнице и

правна лица чије се финансирање обезбеђује у буџету општине или из других
средстава општине у поступцима пред судовима, управним и другим надлежним
органима, ради заштите њених имовинских права и интереса као њихов законски
заступник;

- Прати и проучава правна питања од значаја за рад органа, установа и правних
лица које заступа, нарочито из области њихове надлежности, као и питања у вези
са применом закона и подзаконских аката која су, или могу бити од значаја за
предузимање било које правне радње органа и правних лица које заступа,
нарочито за спречавање штетних имовинско правних и друштвено негативних
последица по правна лица која заступа;

- Даје мишљења приликом закључивања уговора које закључује то правно лице,
посебно уговора из области имовинско правних односа, привредно правних
уговора и даје правне савете свим органима јединице локалне самоуправе које
заступа;

- Предузима потребне мере ради споразумног решавања спорног односа;
- Доставља Скупштини општине и Предесднику општине извештај о поступању у

предметима, односно извештај о раду Правобранилаштва најмање једном
годишње, а без одлагања на њихов захтев о поступању у појединим предметима,
као и субјектима које заступа кад то писмено затраже;

- Одговара са свој рад и рад Правобранилаштва Скупштини општине Деспотовац.
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Услови: Држављанин Републике Србије, да испуњава опште услове за заснивање
радног односе у државним органима, ВСС – VII степен, Правни факултет са положеним
правосудним испитом, да је достојан правобранилачке функције, 10 година радног
искуства у правној струци после положеног правосудног испита.

Извршилац: 1

Члан 3.
Правобранилаштво општине Деспотовац има једног запосленог за вршење

административно- техничких послова.
- ради на рачунару (куца, формира и штампа сва писмена – уговоре, решења, жалбе,

молбе, захтеве, приговоре, опомене, тужбе, одговоре на тужбу и др. потребна за
рад Правобранилаштва);

- заводи предмете по уписницима;
- формира предмете по уписницима;
- прима, заводи и сређује пошту;
- архивира и сређује предмете Правобранилаштва;
- сређује архиву;
- води евиденцију о присутности на раду запослених;
- обавља и друге послове у Правобранилаштву по потреби и по налогу

Правобраниоца општине Деспотовац.

Услови: ССС - IV степен стручне спреме, математичко-програмерски сарадник са
познавањем рада на рачунару, правно-биротехничка струка са познавањем
дактилографије и рада на рачунару, 6 месеци радног искуства, положен државни стручни
испит  за рад у државним органима.

Извршилац: 1

Члан 4.
У Правобранилаштво може бити примљен дипломирани правник на обуку, без

заснивања радног односа, ради стицања радног искуства и услова за полагање правосудног
испита (волонтер).

Програм обуке правобранилачког волонтера утврђује Правобранилац општине
Деспотовац.

Правобранилачки волонтер може одређено време бити упућен на обуку у други
орган јединице локалне самоуправе.

Члан 5.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о систематизацији

радних места у Општинском јавном правобранилаштву у Деспотовцу ЈП-24/2009 од
01.07.2009. године и  Правилник о измени Правилника о систематизацији радних места у
Општинском јавном правобранилаштву у Деспотовцу ЈП-62/2014 од 13.10.2014. године.

Члан 6.
Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику

општине Деспотовац'', уз претходно добијену сагласност Општинског већа општине
Деспотовац.

ПРАВОБРАНИЛАЦ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ,
Годић Рената, дипл.правник, с.р.
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На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број
129/07) и члана 33. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине
Деспотовац'', број 4/08), Општинско веће општине Деспотовац, на седници одржаној
14.04.2015. године,  једногласно је донело

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о систематизацији радних места у
Правобранилаштву општине Деспотовац, број ЈП-20/2015 од 09.02.2015. године.

2. Решење доставити: Правобранилаштву општине Деспотовац и архиви органа
општине.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 06-24-2/2015-02 од 14.04.2015. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ

Ненадовић Дејан, дипл.социолог, с.р.

Р е п у б л и к а  С р б и ј а
ОПШТИНА ДЕСПОТОВАЦ

ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: ЈП-21/2015

09. 02. 2015. године
Д е с п о т о в а ц

На основу члана 2.-6.,9.,13.-15. Закона о печату државних и других органа
(''Службени гласник РС'' бр.101/2007) и члана 6.,7.,8.,9 и 17.  Одлуке о Правобранилаштву
општине Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'' број 11/2014),
Правобранилац општине Деспотовац доноси

П Р А В И Л Н И К О ПЕЧАТУ
ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ

Члан 1.

Овим Правилником уређује се намена, садржина, изглед и употреба печата који у
вршењу послова из свог делокруга користи Правобранилаштво општине Деспотовац.

Члан 2.

Правобранилаштво општине Деспотовац има свој печат и штамбиљ.
Текст печата исписан је на српском језику ћириличним писмом.
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Текст печата исписан је у концентричним круговима око грба Републике Србије.
У спољном кругу печата исписан је назив Република Србија, а у првом следећем

кругу исписан је назив ОПШТИНА ДЕСПОТОВАЦ.
У следећем унутрашњем кругу исписан је назив ПРАВОБРАНИЛАШТВО

ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ, а седиште истог - ДЕСПОТОВАЦ исписано је на дну печата.

Члан 3.

Печат је округлог облика и израђен је од пластичног материјала, пречника 32mm.

Члан 4.

Штамбиљ је правоугаоног облика, димензија 55cm х 28cm и служи за завођење
поште, поднесака и других докумената.

Штамбиљ садржи: текст назива органа, број предмета и датум пријема.

Члан 5.

Печат и штамбиљ се чувају и њима се рукује у службеним просторијама
Правобранилаштва општине Деспотовац.

Запослени у Правобранилаштву дужни су да печат користе у складу са законом и
актима Правобранилаштва, као и да обезбеде чување на начин који спречава крађу,
злоупотребу, оштећење или уништење печата и штамбиља.

Строго се забрањује неовлашћено изношење печата из службених просторија
Правобранилаштва.

Члан 6.

Печат који је због истрошености или оштећења постао неупотребљив или када је
због промене назива органа постао неодговарајући, уништава се комисијски и у складу са
Законом о печату државних и других органа.

Члан 7.

Нестанак или губитак печата се без одлагања пријављује Министарству за државну
управу и локалну самоуправу и оглашава неважећим у службеном гласилу Републике
Србије.

Члан 8.

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном
гласнику општине Деспотовац''.

ПРАВОБРАНИЛАЦ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ,
Годић Рената, дипл.правник, с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије'', број 129/07), члана 13. Статута Општине Деспотовац (''Службени гласник
Општине Деспотовац'', број 4/2008), Скупштина општине Деспотовац на седници одржаној
16.04.2015.  године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду са финансијским извештајем за 2014.
годину ЈП Дирекције за изградњу општине Деспотовац, број 03-33/2015 од 26.02.2015.
године, који је усвојио Надзорни одбор Одлуком број 03-33-1/2015 од 26.02.2015. године.

2. Решење доставити: ЈП Дирекцији за изградњу општине Деспотовац и архиви
Скупштине општине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број:  02-29/2015-01 од 16.04.2015. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Јовановић Ненад, с.р.

На основу члана 32.  Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије'', број 129/07), члана 13. Статута Општине Деспотовац (''Службени гласник
Општине Деспотовац'', број 4/2008),  Скупштина општине Деспотовац на седници одржаној
16.04.2015. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду са финансијским извештајем за 2014.
годину КСП ''СТАН'' ЈП Деспотовац, број 461 од 23.03.2015. године, који је усвојио
Надзорни одбор  Одлуком број 462 од 23.03.2015. године.

2. Решење доставити: КСП ''СТАН'' ЈП Деспотовац и архиви Скупштине општине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број:  02-33/2015-01 од 16.04.2015. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Јовановић Ненад, с.р.
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На основу члана 32.  Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије'', број 129/07), члана 13. Статута Општине Деспотовац (''Службени гласник
Општине Деспотовац'', број 4/2008),  Скупштина општине Деспотовац на седници одржаној
16.04.2015.  године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду са финансијским извештајем за 2014.
годину ''Топлик Деспотовац'' Јавног предузећа за изградњу система водоснабдевања
Деспотовац, број 60-3 од 27.02. 2015. године, кога је усвојио Надзорни одбор  Одлуком број
60-4 од 27.02. 2015.  године.

2. Решење доставити: ''Топлик Деспотовац'' Јавном предузећу за изградњу система
водоснабдевања Деспотовац и архиви Скупштине општине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број:  02-26/2015-01 од 16.04.2015. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Јовановић Ненад, с.р.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије'', број 129/07), члана 13. Статута Општине Деспотовац (''Службени гласник
Општине Деспотовац'', број 4/2008),  Скупштина општине Деспотовац на седници одржаној
16.04.2015. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на  Извештај  о раду  за 2014. годину Јавног предузећа за
заштиту природе, развој туризма и угоститељство ''Ресавска пећина'', број 02-175/2015 од
06.02.2015. године, а који је усвојио Надзорни одбор Предузећа Одлуком број 01-189/2015
од 09.02.2015. године.

2. Решење доставити: Јавном предузећу за заштиту природе, развој туризма и
угоститељство ''Ресавска пећина''Деспотовац и архиви Скупштине општине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број:  02-15/2015-01 од 16.04.2015. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Јовановић Ненад, с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије'', број 129/07), члана 13. Статута Општине Деспотовац (''Службени гласник
Општине Деспотовац'', број 4/2008),  Скупштина општине Деспотовац на седници одржаној
16.04.2015.  године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду са финансијским извештајем за 2014.
годину Центра за социјални рад ''Деспотовац'' Деспотовац, број 271-1/15 од 10.03.2015.
године, који је усвојио Управни одбор  Одлукама број  271-1/2015 и 271-2/15 од 10.03.2015.
године.

2. Решење доставити: Центру за социјални рад ''Деспотовац'' Деспотовац и архиви
Скупштине општине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број:  02-32/2015-01 од 16.04.2015. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Јовановић Ненад, с.р.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије'', број 129/07), члана 13. Статута Општине Деспотовац (''Службени гласник
Општине Деспотовац'', број 4/2008),  Скупштина општине Деспотовац на седници одржаној
16.04. 2015. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду са финансијским извештајем
''Туристичко спортске организације   Деспотовац'' Деспотовац за 2014. годину, број:  134/15
од 12.02.2015. године, а који је усвојио Управни одбор Одлуком број: 140/15 од 18.02.2015.
године.

2. Решење доставити: ''Туристичко спортској организацији Деспотовац'' Деспотовац
и архиви   Скупштине општине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број:  02-17/2015-01 од  16.04.2015. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

. Јовановић Ненад, с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије'', број 129/07), члана 13. Статута Општине Деспотовац (''Службени гласник
Општине Деспотовац'', број 4/2008),  Скупштина општине Деспотовац на седници одржаној
16.04.2015. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду са финансијским извештајем
Народне библиотеке ''Ресавска школа'' Деспотовац  за 2014. годину, број:  40 од 04.02.2015.
године, а који је усвојио Управни одбор Одлуком број: 50 од 11.02.2015. године.

2. Решење доставити: Народној библиотеци ''Ресавска школа''  Деспотовац   и архиви
Скупштине општине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-13/2015-01 од 16.04.2015. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Јовановић Ненад, с.р.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије'', број 129/07), члана 13. Статута Општине Деспотовац (''Службени гласник
Општине Деспотовац'', број 4/2008), Скупштина општине Деспотовац на седници одржаној
16.04.2015. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду са финансијским извештајем Дома
здравља ''Деспотовац'' за 2014. годину, број: 389/2015 од 26.01.2015.године који је усвојио
Управни одбор установе одлуком број: 456/3 од 02.02.2015. године.

2. Решење доставити: Дому здравља ''Деспотовац'' Деспотовац и архиви Скупштине
општине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-20/2015-01 од 16.04.2015. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Јовановић Ненад, с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије'', број 129/07), члана 13. Статута Општине Деспотовац (''Службени гласник
Општине Деспотовац'', број 4/2008), Скупштина општине Деспотовац на седници одржаној
16.04.2015. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду са финансијским извештајем Центра
за културу ''Свети Стефан, деспот српски'' Деспотовац за 2014. годину, број: 135 од
12.02.2015. године, који је усвојио Управни одбор Центра одлуком број 146-У.О. од
12.02.2015.  године.

2. Решење доставити: Центру за културу ''Свети Стефан, деспот српски'' Деспотовац
и архиви Скупштине општине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-14/2015-01 од 16.04.2015. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Јовановић Ненад, с.р.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије'', број 129/07), члана 13. Статута Општине Деспотовац (''Службени гласник
Општине Деспотовац'', број 4/2008), Скупштина општине Деспотовац на седници одржаној
16.04.2015. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду Општинског штаба за ванредне
ситуације  Деспотовац за 2014. годину број:06-82-4/14-03 од 15.12.2014.године.

2. Решење доставити: Општинском штабу за ванредне ситуације Деспотовац и
архиви Скупштине општине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-11/2015-01 од 16.04.2015. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Јовановић Ненад, с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије'', број 129/07), члана 13. Статута Општине Деспотовац (''Службени гласник
Општине Деспотовац'', број 4/2008), Скупштина општине Деспотовац на седници одржаној
16.04.2015. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду са финансијским извештајем за 2014.
годину Правобранилаштва општине Деспотовац, број Р-27/2015. од 19.02.2015. године.

2. Решење доставити: Правобранилаштву општине Деспотовац и архиви Скупштине
општине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-19/2015-01 од 16.04.2015. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Јовановић Ненад, с.р.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије'', број 129/07), члана 13. Статута Општине Деспотовац (''Службени гласник
Општине Деспотовац'', број 4/2008),  Скупштина општине Деспотовац на седници одржаној
16.04.2015. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду и Извештај о финансијском
пословању  Црвеног крста Деспотовац за 2014. годину,  број  20/15 од 12.02.2015. године.

2. Решење доставити: Црвеном крсту Деспотовац и архиви Скупштине општине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-21/2015-01 од  16.04.2015. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Јовановић Ненад, с.р.
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На основу члана 13. Статута општине Деспотовац („Службени гласник општине
Деспотовац“ бр.4/2008) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење
поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени
гласник општине Деспотовац”, број 3/2009 ), а у вези члана 61,64,64а и 64б Закона о
пољопривредном земљишту(„Службени гласник РС“ бр.62/06,65/08 – др. закон и 41/09),
Скупштина општине општине Деспотовац на седници одржаној дана 16.04. 2015.године
донела  је:

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ  КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА  ЈАВНОГ

НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ  У ЗАКУП  ПОЉОПРИВРЕДНОГ  ЗЕМЉИШТА У
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ ЗА 2015.

ГОДИНУ

I. Образује се Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Деспотовац
за 2015. годину (у даљем тексту: Комисија).

II. У Комисију именују  се:
За председника:
Горан Грујић, дипл.правник
За чланове:

1. Душан Милановић, дипл.економиста
2. Анкица Јеремић, дипл.инг.пољопривреде
3. Душан Стефановић, дипл.правник
4. Ивана Максимовић, геометар

III. Задатак Комисије је да одреди цену закупа, за давање у закуп по праву пречег закупа
пољопривредног земљишта а на основу просечне последње излицитиране цене, на
последњем одржаном јавном надметању за пољопривредно земљиште у државној својини
истог квалитета, које је дато у закуп на територији општине Деспотовац; да одреди
тржишну цену закупа пољопривредног земљишта у државној својини за свако јавно
надметање, водећи рачуна о култури и класи, које је обухваћено Годишњим програмом.
Давање предлога председнику општине Деспотовац за доношење Одлуке о давању у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини по праву пречег закупа, спровођење
поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини по основу јавног
надметања (јавне лицитације или прикупљања писаних понуда), вођење записника и давање
предлога председнику општине Деспотовац за доношење одлуке за  избор најповољнијег
понуђача, односно Одлуке о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној
својини.

IV. Комисија ће задатак из тачке III. oвог решења обавити у року од 60 дана од дана
доношења Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
на територији општине Деспотовац за 2015. годину.

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 („Службени гласник општине Деспотвац“ бр.16/2012).
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VI. Стручне послове за прикупљање потребне документације ради давања у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини, стручну обраду аката, других материјала,
организационе и административне послове за Комисију врши Одељење за привреду,
финансије јавне делатности и буџетске фондове Општинске управе Деспотовац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-42/2015-01 од 16.04.2015. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Ненад Јовановић, с.р.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број
129/07), члана 35. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС'', број
62/2006 и 41/2009) и члана 13. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине
Деспотовац'', број 4/2008), а на предлог Општинског већа општине Деспотовац, Скупштина
општине Деспотовац, на седници одржаној 16.04.2015. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

1. ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за комасацију земљишта за разматрање и решавање
предмета по исказу 461-10-47/2002.

2. У Комисију се именују:
- Годић Рената, правобранилац општине Деспотовац – за председника комисије;
- Богојевић Небојша, дипломирани инжењер пољопривреде – за члана;
- Добросављевић Лана, дипломирани архитекта – за члана;
- Милановић Душан, дипломирани економиста – за члана;
- Милојевић Милосав, геометар – за члана;
- Два представника Републичког геодетског завода, стручњака за комасацију – за

чланове.
- За секретара комисије именује се Дамјан Крстовић, дипломирани правник.
3. Задатак комисије је да у поновном поступку отклони недостатке на које је указало

решењем Министарство за пољопривреду и заштиту животне средине и након прибављана
потребних доказа, правилном применом закона, донесе одговарајуће решење.

4. Решење доставити: именованима, архиви органа општине и објавити га у
''Службеном гласнику општине Деспотовац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 461-1/2015-01 од 16.04.2015. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Јовановић Ненад, с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број
129/07) и члана 13. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник Општине
Деспотовац'', број 4/08), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 16.04.2015.
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

1. Даје се сагласност на Правилник o изменама и допунама Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних задатака Центра за културу
''Свети Стефан, деспот српски'' Деспотовац, број 246 од 27.03. 2015. године.

2. Решење доставити Центру за културу ''Свети Стефан, деспот српски'' Деспотовац
и архиви органа Општине.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-34/2015-01 од 16.04.2015. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Јовановић Ненад, с.р.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број
129/07) и члана 13. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник Општине
Деспотовац'', број 4/08), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној  16.04.2015.
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

1. Даје се сагласност на Правилник о изменама и допунама Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији радних места ЈП за заштиту природе, развој
туризма и угоститељство ''Ресавска пећина'' Деспотовац, који је донео  директор Предузећа,
број 02-415/2015, од  20.03.2015. године.

2. Решење доставити: ЈП за заштиту природе, развој туризма и угоститељство
''Ресавска пећина'' Деспотовац  и архиви органа Општине.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број:  02-37/2015-01 од 16.04.2015. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Јовановић Ненад, с.р.
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На основу члана 28. Закона о комуналним делатностима (''Службени гласник РС'',
број 88/2011), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије'', број 129/07) и члана 13. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник
општине Деспотовац'', број 4/2008), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној
16.04.2015. године,  донела је

Р Е Ш Е Њ Е

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о утврђивању  цена  производа и услуга у
сегменту производње и дистрибуције воде за пиће, каналисања и пречишћавања отпадних
вода у КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац, број 60/5, коју је донео Надзорни одбор на седници
одржаној  19.01.2015. године.

2. Решење доставити: КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац и архиви Скупштине општине
Деспотовац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број:  38-1/2015-01 од 16.04.2015. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Ненад Јовановић, с.р.

На основу члана 54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник Републике Србије'', број 72/2009), члана 32. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', број 129/07), и члана 13. Статута
Општине Деспотовац, (''Службени гласник Општине Деспотовац'', број 4/2008), Скупштина
општине Деспотовац на седници одржаној 16.04.2015. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I Разрешава се Новица Јовановић из Богаве члан Школског одбора Основне школе
''Стеван Синђелић'' Велики Поповић, из реда локалне самоуправе због сукоба интереса.

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

III Решење доставити: именованом, Основној школи ''Стеван Синђелић'' Велики
Поповић  и  архиви Скупштине општине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број:  02-18/2015-01 од  16.04.2015. године.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Ненад Јовановић, с.р.
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На основу члана 53. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник Републике Србије'', број  72/2009), члана 32. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', број 129/07), и члана 13. Статута
Општине Деспотовац, (''Службени гласник Општине Деспотовац'', број 4/2008), Скупштина
општине Деспотовац на седници одржаној  16.04.2015. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I Именује се Зоран Илић из Брестова за члана Школског одбора Основне школе
''Стеван Синђелић'' из Великог Поповића, из реда локалне самоуправе.

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

III Решење доставити: именованом, Основној школи ''Стеван Синђелић'' Велики
Поповић и архиви Скупштине општине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број:  02-18-1/2015-01 од  16.04.2015. године.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Ненад Јовановић, с.р.
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С А Д Р Ж А Ј
1. Одлука о потврђивању мандата одборнику СО-е 1
2. Одлука о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине

Деспотовац 2

3. Одлука о постављању балон-хала спортске намене на територији општине
Деспотовац 18

4. Одлука о измени Одлуке о држању животиња на територији општине
Деспотовац 23

5. Одлука о измени и допуни Одлуке о Општинској управи 24
6. Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта 25
7. Одлука о усвајању Локалног акционог плана за запошљавање општине

Деспотовац за 2015. годину 34

8. Одлука о ревизији Завршног рачуна Буџета општине Деспотовац за 2014.
годину 34

9. Одлука о сталном раду Председника скупштине 35
10. Правилник о измени Правилника о унутрашњем уређењу и

систематизацији радних места Општинске управе Деспотовац 35

11. Решење о давању сагласности на Правилник о измени Правилника о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Општинске управе
Деспотовац

36

12. Правилник о систематизацији радних места у Правобранилаштву општине
Деспотовац 37

13. Решење о давању сагласности на Правилник о систематизацији радних
места у Правобранилаштву општине Деспотовац 39

14. Правилник о печату Правобранилаштва општине Деспотовац 39
15. Решење о давању сагласности на Извештај о раду са финансијским

извештајем ЈП Дирекције за изградњу општине Деспотовац за 2014.
годину

41

16. Решење о давању сагласности на Извештај о раду са финансијским
извештајем КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац за 2014. годину 41

17. Решење о давању сагласности на Извештај о раду са финансијским
извештајем ''Топлик Деспотовац'' ЈП за изградњу система водоснабдевања
Деспотовац за 2014. годину

42

18. Решење о давању сагласности на Извештај о пословању ЈП за заштиту
природе и развој туризма и угоститељство ''Ресавска пећина'' Деспотовац
за 2014. годину

42

19. Решење о давању сагласности на Извештај о раду са финансијским
извештајем Центра за социјални рад „Деспотовац“ Деспотовац за 2014.
годину

43

20. Решење о давању сагласности на извештај о раду са финансијским
извештајем ''Туристичко спортске организације Деспотовац'' Деспотовац
за 2014. годину

43

21. Решење о давању сагласности на Извештај о раду са финансијским
извештајем Народне библиотеке ''Ресавска школа'' Деспотовац за 2014.
годину

44

22. Решење о давању сагласности на Извештај о раду са финансијским
извештајем Дома здравља ''Деспотовац'' Деспотовац за 2014. годину 44

23. Решење о давању сагласности на Извештај о раду са финансијским
извештајем Центра за културу ''Свети Стефан, деспот српски'' Деспотовац
за 2014. годину

45
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24. Решење о давању сагласности на Извештај о раду Општинског штаба за
ванредне ситуације Деспотовац за 2014. годину 45

25. Решење о давању сагласности на Извештај о раду са финансијским
извештајем Правобранилаштва општине Деспотовац за 2014. годину 46

26. Решење о давању сагласности на Извештај о раду и Извештај о
финансијском пословању Црвеног крста Деспотовац за 2014. годину 46

27. Решење о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања
за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на
територији општине Деспотовац за 2015. годину
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28. Решење о образовању Комисије за комасацију земљишта за разматрање и
решавање предмета по исказу 461-10-47/2002 48

29. Решење о давању сагласности на Правлник о изменама и допунама
Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова и
радних задатака Центра за културу ''Свети Стефан, деспот српски''
Деспотовац
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30. Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама
Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места
ЈП за заштиту природе, развој туризма и угоститељство ''Ресавска пећина''
Деспотовац

49

31. Решење о давању сагласности на Одлуку о утврђивању  цена  производа и
услуга у сегменту производње и дистрибуције воде за пиће, каналисања и
пречишћавања отпадних вода у КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац
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32. Решење о разрешењу члана Школског одбора Основне школе  ''Стеван
Синђелић'' Велики Поповић 51

33. Решење о именовању члана Школског одбора Основне школе  ''Стеван
Синђелић'' Велики Поповић 51
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