
2015.
ГОДИНА X БРОЈ 10 ДЕСПОТОВАЦ 30.12.2015. године

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

На основу члана 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број
54/09, 73/10, 101/10 и 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13 и 142/14), сачињава се

ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ  ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ

ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2015. ГОДИНЕ

1. Остварени текући приходи и примања, као и извршени текући расходи и издаци за
период јануар – септембар 2015. године износе у динарима:

I Укупно остварени текући приходи, примања од продаје
нефин.имовине и  пренета средства из претходне године 427.151.723

II Укупно извршени текући рсходи  и издаци 421.069.018
III Разлика укупних  прихода и примања и укупних расхода и издатака 6.082.705

2. Структура  и врста прихода и примања и расхода и издатака је следећа:

1. Укупно остварени текући приходи и примања од продаје нефин.
Имовине  износе 422.792.296

2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку
нефинансијске имовине износе 400.912.060

3. Вишак прихода (р.бр.1- р. Бр.2) утврђен је у износу од 21.880.236
4. Кориговање вишка прихода:

А) Увећан  за укључивање:
- нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година
који је наменски коришћен за покриће расхода и издатака текуће
године, у износу од 4.359.427
Б) Умањен за укључивање издатака:
- утрошених  средстава текућих прихода и примања за  отплату
обавеза по кредитима у износу од 20.156.958
В) Кориговани вишак прихода – суфицит  износи 6.082.705

5.

Буџетски суфицит, као разлика између укупног износа текућих
прихода, примања и пренетих средстава и укупног износа
текућих расхода и издатака утврђен је у износу од
и даје стање на жиро рачуну  буџета са стањем на дан 30.09. 2015.
године.

6.082.705
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3. Укупно планирани и остварени приходи, примања и пренета неутрошена средства
из ранијих година за период јануар – септембар 2015. године према економској
класификацији износе у динарима:

Екон.
Клас. Врста прихода

Планирано
буџетом и

ребалансом

Остварење за
јануар –

септембар

%
Остварења

321 Прен. неутр. средства из претходне
године 4.359.427

700 Текући приходи:

711 Порези на доходак, добит и капиталне
добитке 219.500.000 134.216.740 61,15

713 Порез на имовину 84.000.000 51.508.885 61,32
714 Порез на добра и услуге 26.600.000 12.363.923 46,48
716 Други порези 18.000.000 7.891.466 43,84
733 Трансфери од других нивоа власти 286.570.880 194.485.693 67,87
741 Приходи од имовине 16.228.928 12.980.704 79,98
742 Приходи од продаје добара и услуга 17.100.000 4.265.401 24,94

743 Новчане казне и одузета имовинска
корист 4.500.000 2.282.305 50,72

745 Мешовити и неодређени приходи 10.000.000 2.335.464 23,35

772 Меморандумске ставке за рефунд.
Расхода 461.715

Укупни приходи (Кл.7) 682.499.808 422.792.296 61,95

800 Примања од продаје нефинансијске
имовине

811 Примања од продаје непокр. у корист
нивоа општина
Укупни приходи и примања и
прен.неут.средства 682.499.808 427.151.723 62,59

4. Укупно планирани и извршени расходи и издаци за период јануар-септембар 2015.
године према економској класификацији износе у динарима:

Екон.
Клас. Врста расхода

Планирано
буџетом и

ребалансом

Извршење за
јануар-

септембар

%
Извршења

41 Расходи за запослене 164.595.385 116.445.391 70,75
411 Плате и додаци запослених 126.327.619 90.601.879 71,72
412 Социј. допринос  на терет послодаваца 22.664.492 16.159.775 71,30
413 Накнаде у натури 275.000 42.976 15,63
414 Социјал. давања запосл. 5.369.274 3.650.282 67,98
415 Накнаде за запослене 8.047.000 4.908.843 61,00
416 Награде бонуси и остали расходи 1.912.000 1.081.636 56,57
42 Коришћење услуга и роба 234.529.968 138.218.070 58,93
421 Стални трошкови 32.324.000 22.375.160 69,22
422 Трошкови путовања 2.471.000 1.150.294 46,55
423 Услуге по уговору 40.982.000 23.958.166 58,46
424 Специјализовaне  услуге 85.940.000 54.740.827 63,70
425 Текуће поправке и одржав. 53.424.968 26.112.727 48,88
426 Материјал 19.388.000 9.880.896 50,96
44 Отплата домаће камате 11.200.000 4.421.441 39,48
441 Отплате камата 10.800.000 4.388.645 40,64
444 Негативне курсне разлике 400.000 32.796 8,20
45 Текуће субвенције 7.000.000 3.978.452 56,84
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451 Субвенц. јавним нефинан.
организацијама 7.000.000 3.978.452 56,84

46 Донације и трансфери 125.415.041 72.978.014 58,20

463 Донације и трансф. осталим нивоима
власти 109.425.000 62.571.164 57,18

465 Остале тек.дот.и трансфери 15.990.041 10.406.850 65,08
47 Права из социјалног осигурања 21.103.177 16.800.960 79,61
472 Накнаде за социјал. заштиту из буџета 21.103.177 16.800.960 79,61
48 Остали расходи 29.904.252 22.461.603 75,11
481 Дотације невладиним организацијама 16.720.000 13.576.143 81,20
482 Порези, обав. таксе и казне 2.884.000 183.756 6,37

483 Новчане казне и пенали по решењу
судова и суд. тела 5.250.000 4.552.525 86,71

484 Накнада штете од елемнт. Непогода 3.450.252 3.382.060 98,02

485 Накнаде штете за повр.или штету од
др.орг. 1.600.000 767.119 47,94

49 Средства резерве 7.712.571
499 Средства резерве 7.712.571
51 Основна средства 48.339.414 25.608.129 52,98
511 Зграде и грађев. објекти 35.094.414 18.819.414 53,63
512 Машине и опрема 12.745.000 6.723.989 52,76
515 Остала основна средства 500.000 64.726 12,95
54 Природна имовина 3.500.000
541 Земљиште 3.500.000
61 Отплата главнице 29.100.000 20.156.958 69,27

611 Отплата главнице домаћим
кредиторима 29.100.000 20.156.958 69,27

62 Набавка домаће  финансијске
имовине 100.000

621 Набавка домаће финансијске имовине 100.000
Укупни расходи и издаци: 682.499.808 421.069.018 61,70

5. Извештај о извршењу  Одлуке о буџету општине Деспотовац за период јануар –
септембар   2015. године садржи:

1. Табелу плана и остварења  прихода, примања и пренетих неутрошених средстава
за период  01.01. 2015. до 30.09. 2015. године.

2. Табелу плана и извршења расхода и издатака за период 01.01. 2015. до
30.09.2015. године.

3. Образложење одступања између одобрених средстава и извршења.
4. Извештај о примљеним донацијама и задуживању  на домаћем и страном

тржишту новца и капитала и извршеним  отплатама дугова.
5. Извештај  о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве.

Образложење и извештаји су саставни део и налазе се као посебни прилози, као и
преглед о планираним и оствареним приходима и примањима по врстама, планираним и
извршеним расходима и издацима по буџетским корисницима.
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА

За период јануар-септембар 2015. године дошло је до одређених одступања између
одобрених средстава и извршења код корисника буџетских средстава због мање оствареног
прилива средстава, односно укупних прихода и примања буџета од планираних.

Укупни приходи и примања Буџета за период јануар-септембар 2015. године
остварени су у износу од 422.792.296 динара или 61,95% од планираних.

Због оваквог остварења прихода од планираних, расходи и издаци из буџета су се
сагласно члану 21. Одлуке о буџету општине за 2015. годину према буџетским
корисницима извршавали према приоритету и потребама, сразмерно оствареним
примањима буџета.

Извршење је ишло према обавезама које су утврђене законским прописима, стални
трошкови, уговорене обавезе и материјални трошкови неопходни за несметано
функционисање буџетских корисника, а након тога и остали трошкови.

Због тога је код већег броја корисника на одређеним позицијама – апропријацијама
дошло до одступања између одобрених средстава и извршења.

Код раздела 1 – Скупштина општине Програм 15 – локална самоуправа, програмска
активност 0001 – функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 110 –
Извршни и законодавни органи, позиција 10, економска класификација 465 – Остале текуће
дотације и трансфери, планирана су средства у износу од 145.779 динара, а извршено –
утрошено 1.297.270,60 динара.

До прекорачења позиције је дошло из разлога што је по завршном рачуну за 2014.
годину средства у износу од 1.146.517,81 динар остала као неутрошена, и пренета су 2015.
године са економском класификацијом 321311 – Нераспоређени вишак прихода и примања
из ранијих година за враћање у буџет Републике Србије. Средства су враћена буџету
Републике Србије 20. априла 2015. године и она су скинута са економске класификације
321311 и књижена на економску класификацију 465 – Остале текуће дотације и трансфери.

Из наведеног је дошло до прекорачења позиције.

Код раздела 3 – Општинска управа, глава 3.04 – Месне заједнице, Програм 15 –
Локална самоуправа, програмска активност 0002 – Месне заједнице, функција 160 – Опште
јавне услуге, позиција 184, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање,
планирана су средства у износу од 3.729.568 динара, а утрошено 3.939.017 динара; позиција
190, економска класификација 512 – Машине и опрема, планирана су средства у износу од
500.000 динара, а утрошено 665.510 динара.

До прекорачења наведених позиција је дошло из разлога што су средства у износу од
698.960 динара добијена од Буџета Републике, по уговору за реализацију пројекта
''Омладински клуб у Великом Поповићу''. Наведена средства су пренета Месној заједници
Велики Поповић, са извором финансирања 07 – Трансфери од других нивоа власти. Месна
заједница је са наведених економских класификација платила трошкове за реализацију
пројекта.

Из наведеног је дошло до прекорачења позиција.
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ИЗВЕШТАЈ
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР –

СЕПТЕМБАР 2015. ГОДИНЕ

Према одредбама члана 69. Закона о буџетском систему део планираних прихода не
распоређује се унапред, већ се задржава на име текуће буџетске резерве.

Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене
апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне. У
Одлуци о буџету општине Деспотовац за 2015. годину била су планирана средства резерве у износу
од 16.000.000 динара, на апропријацији економске класификације – 499.

Према члану 11. став 2. Одлуке, средства текуће буџетске резерве опредељена су у износу од
12.785.000 динара.

На основу решења надлежног извршног органа (председника општине) из текуће буџетске
резерве коришћена су средства у износу од 5.337.177 динара.

Наведена средства су била распоређена буџетским корисницима на основу њихових захтева,
а била су распоређена на апропријацијама, повећане су одређене апропријације које нису биле
довољне по Одлуци о буџету за 2015. годину и то:

Раздео 1 – Скупштина општине, Програм 15 – локална самоуправа, програмска активност
0001 – функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 110 – Извршни и
законодавни органи, позиција 11, економска класификација 481 – Дотације невладиним
организацијама у укупном износу од 420.000 динара.

Програм 11 – Социјална и дечја заштита, програмска активност 0005 – активност Црвеног
крста, функција 090 – Социјална заштита, позиција 32, економска класификација 472 – Накнаде за
социјалну заштиту из буџета у укупном износу од 103.177 динара.

Укупно повећање за раздео 1 – Скупштина општине, износи 523.177 динара.
Раздео 3 – Општинска управа, Програм 15 – Локална самоуправа, програмска активност

0001 – функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130 – Опште услуге,
позиција 50, економска класификација 423 – Услуге по уговору, у укупном износу од 300.000
динара;

Позиција 55, економска класификација 482 – Порези, обавезне таксе, казне и пенали у
укупном износу од 100.000 динара.

Укупно повећање за раздео 3 – Општинска управа износи 400.000 динара.
Раздео 3 – Општинска управа, Глава 3.01 – Култура, буџетски корисник НБ ''Ресавска

школа'', Програм 13 – развој културе, програмска активност 0001 – функционисање локалних
установа културе, функција 820 – Услуге културе, позиција 71, економска класификација 416 –
Награде запосленима и остали посебни расходи у укупном износу од 220.000 динара.

Буџетски корисник, Центар за културу, позиција 88, економска класификација 414 –
Социјална давања запосленима у укупном износу од 402.000 динара; позиција 91, економска
класификација 421 – Стални трошкови у укупном износу од 662.000 динара. Укупно повећање за
Центар за културу износи 1.064.000 динара, а за Главу 3.01 – Култура износи 1.284.000 динара.

Раздео 3 – Општинска управа, Глава 3.04 – Месне заједнице, Програм 15 – Локална
самоуправа, Програмска активност 0002 – Месне заједнице, функција 160 – Опште јавне услуге,
позиција 177. економска класификација 414 – Социјална давања запосленима, у укупном износу од
130.000 динара; позиција 179, економска класификација 416 – Награде запосленима и остали
посебни расходи, у укупном износу од 100.000 динара; позиција 182, економска класификација 423
– Услуге по уговору, у укупном износу од 200.000 динара; позиција 183, економска класификација
424 – Специјализоване услуге, у укупном износу  од 300.000 динара; позиција 184, економска
класификација 425 – Текуће поправке и одржавање, у укупном износу од 500.000 динара; позиција
185, економска класификација 426 – Материјал, у укупном износу од 700.000 динара; позиција 188,
економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела, у
укупном износу од 1.200.000 динара.

Укупно повећање за Главу 3.04 – Месне заједнице износи 3.130.000 динара.
За период јануар – септембар 2015. године укупно су искоришћена средства текуће буџетске

резерве у укупном износу од 5.337.177 динара, а неискоришћена средства износе 7.447.823 динара.
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ИЗВЕШТАЈ
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА ПЕРИОД

ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2015. ГОДИНЕ

У Одлуци о Буџету општине Деспотовац за 2015. годину за сталну буџетску резерву
планирана су средства на апропријацији економске класификације 499 – Средства резерве.

У члану 11. став 2. Одлуке средства сталне буџетске резерве опредељена су у износу од
3.215.000 динара.

Према одредбама члана 70. Закона о буџетском систему наведена средства су
планирана за отклањање последица ванредних околности, као што су поплаве, суша,
земљотрес, пожар и друге елементарне непогоде које могу да угрозе живот и здравље људи
или проузрокују штету већих размера.

На основу решења надлежног извршног органа (председника општине) из сталне
буџетске резерве коришћена су средства у износу од 2.950.252 динара. Наведена средства
су пренета на раздео 1 – Скупштина општине, Програм 15 – локална самоуправа, Пројекат
П-1-Заштита од елементарних непогода, функција 320 – Услуге противпожарне и ванредне
заштите, позиција 23, економска класификација 484 – Накнада штете настале услед
елементарних непогода.

Са ове позиције су исплаћивани рачуни за елементарну непогоду – поплаву.
За период јануар-септембар 2015. године искоришћена су средства сталне буџетске

резерве у укупном износу од 2.950.252 динара, а неискоришћена средства износе 264.748
динара.

ИЗВЕШТАЈ
О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И ЗАДУЖИВАЊУ НА ДОМАЋЕМ И СТРАНОМ

ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТАЛА И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА ЗА
ПЕРИОД ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2015. ГОДИНЕ

Општина Деспотовац у периоду јануар – септембар 2015. године није се кредитно
задуживала на домаћем и страном тржишту новца, већ је измиривала обавезе по раније узетим
кредитима.

1. Банци Интеси, је по уговору о кредиту од 11.10.2007. године, у износу од 30.000.000
динара или 385.464,39 евра, отплаћиван кредит, и у наведеном периоду је отплаћен кредит у
износу од 4.925.799,42 динара, или 40.800,51 евра.

Од 11.11.2009. године почетак отплате кредита па са стањем на дан 30.09.2015. године
кредит је  отплаћен у укупном износу од 28.556.952,40 динара или 255.796,07 евра.

Неотплаћени износ кредита са стањем на дан 30.09.2015. године износи 129.668,32 евра,
што по средњем курсу на наведени дан од 119,7491 динара, износи 15.527.664,62 динара.

Камата је у извештајном периоду плаћена у износу од 635.311,62 динара.

2. Банци Интеси, је по уговору о кредиту од 29.09.2008. године у износу од 59.983.006,89
динара или 783.096,60 евра, отплаћиван кредит и у наведеном периоду је отплаћен кредит у
износу од 5.940.881,76 динара, или 49.244,87 евра.

Од 29.10.2010. године, почетак отплате кредита па са стањем на дан 30.09.2015. године
кредит је отплаћен у укупном износу од 35.236.439,64 динара, или 311.612,12 евра.

Неотплаћени износ кредита са стањем на дан 30.09.2015. године износи 471.484,48 евра,
што по средњем курсу на наведени дан од 119,7491 динара, износи 56.459.842,15 динара.

Камата је у извештајном периоду плаћена у износу од 1.053.398,95 динара.

3. Банци Интеси, је по уговору о кредиту од 14.06.2011. године у износу од 30.000.000
динара или 296.747,38 евра, отплаћиван кредит и у наведеном извештајном периоду кредит је
отплаћен у износу од 3.353.264,61 динара или 27.820,08 евра, а укупно је отплаћен у износу од
9.815.242,32 динара или 83.460,24 евра.
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Неотплаћени износ кредита са стањем на дан 30.09.2015. године износи 213.287,14 евра,
што по средњем курсу на наведени дан од 119,7491 динара износи 25.540.943,06 динара.

Камата је у извештајном периоду плаћена у износу од 946.197,51 динара.

4. Општина је у складу са Законом о подстицању грађевинске индустрије РС у условима
економске кризе, од Фонда за развој РС, по уговору о комисиону од  02.02.2011. године узела
кредит за изградњу главног колектора и система за пречишћавање отпадних вода у Витанцу.

Износ кредита је 5.578.253,61 динара, увећан за референтну каматну стопу НБС + 2,5%.
Почетак отплате кредита је од 17.04.2012. године до 17.01.2016. године. Доспеће отплате је

тромесечно.
У наведеном извештајном периоду кредит је отплаћен у износу од 1.169.789,27 динара, а

камата у износу од 117.792,45 динара, а укупно отплаћен кредит износи 4.736.258,78 динара.
Неотплаћени износ кредита на дан 30.09.2015. године износи 841.994,83 динара.

- По уговору о комисиону од 02.02.2011. године од Фонда за развој РС, узет је кредит за
реконструкцију система за водоснабдевање (Подсистем 1) у Општини.

Износ кредита је 1.313.005,08 динара, увећан за референтну каматну стопу НБС + 2,5%.
Почетак отплате кредита је од 17.04.2012. године до 17.01.2016. године. Доспеће отплате је

тромесечно.
У наведеном извештајном периоду кредит је отплаћен у износу од 275.344,09 динара, а

камата у износу од 27.725,91 динара, а укупно отплаћен кредит износи 1.114.816,98 динара.
Неотплаћени износ кредита на дан 30.09.2015. године износи 198.188,10 динара.

- По уговору о комисиону од 03.02.2011. године од Фонда за развој РС, узет је кредит за
доградњу објекта Предшколске комбиноване установе.

Износ кредита је 21.522.961,16 динара увећан за референтну каматну стопу НБС + 2,5%.
Почетак отплате кредита је од 31.03.2012. године до 22.11.2016. године.
У наведеном извештајном периоду кредит је отплаћен у износу од 4.517.443,10 динара, а

камата у износу од 549.421,69 динара, а укупно отплаћен кредит износи 17.404.219,10 динара.
Неотплаћени износ кредита на дан 30.09.2015. године износи 4.118.742,06 динара.

На основу члана 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике
Србије'', број 54/09), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Србије'' број 129/07), и члана 13. Статута општине Деспотовац (''Службени
гласник Општине Деспотовац'', број 4/2008), Скупштина општине Деспотовац, на седници
одржаној 28. децембра 2015. године, донела је

З А К Љ У Ч А К

Усваја се Извештај о извршењу Одлуке о Буџету општине Деспотовац за период
јануар – септембар 2015. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 400-712/2015-01 од 28.12.2015. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Јовановић Ненад с.р.
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На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 108/13 и 142/2014), члана 32. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07) и члана 13. Статута општине Деспотовац
(''Службени гласник општине Деспотовац'', број 4/2008), Скупштина општине Деспотовац
на седници одржаној 28.12.2015. године, донела је

ОДЛУКУ
О   БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ ЗА 2016. ГОДИНУ

I – ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Рачун прихода и примања, расхода и издатака и рачун финансирања општине Деспотовац
за 2016. годину (у даљем тексту: буџет), састоји се од:

у дин.
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине 833.322.822
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
у  чему:

833.322.822

- буџетска средства 737.776.627

- сопствени приходи 8.976.088
- донације 86.570.107
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 807.222.822
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ
у чему:

657.576.848

- текући буџетски расходи 621.045.653
- расходи из сопствених прихода 8.716.088
- донације 27.815.107
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
у чему:

149.645.974

- текући буџетски издаци 90.630.974
- издаци из сопствених прихода 260.000
- донације 58.755
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (кл. 7 + кл. 8)-(кл. 4 + кл. 5) 26.100.000
Издаци за набавку финансијске имовине
Примања од продаје финансијске имовине
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од продаје финансијске имовине
Примања од задуживања
Суфицит из претходних година или неутрошена средства из претходних година
Издаци за отплату главнице дуга 26.000.000
Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења  јавних
политика

100.000

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ -26.100.000
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Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима:
у динарима

ОПИС Економска
класификација

Средства из
Буџета

1 2 3
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

737.776.627

1. Порески приходи 71 371.100.000
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке

(осим самодоприноса)
711 226.400.000

1.2. Самодопринос 711180 4.100.000
1.3. Порез на имовину 713 94.000.000
1.4. Порез на добра и услуге 714 28.600.000
- од чега:
Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине

714562 13.000.000

1.6. Остали порески приходи 716 18.000.000
2. Непорески приходи 74 80.105.747
3. Донације 731 + 732
4. Трансфери 733 286.570.880
5. Примања од продаје нефинансијске имовине 8
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ
НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 711.676.627
1. Текући расходи 4 494.433.014
1.1. Расходи за запослене 41 166.013.508
1.2. Коришћење роба и услуга 42 230.002.864
1.3. Отплата камата 44 7.300.000
1.4. Субвенције 45 17.000.000
1.5. Социјална заштита из буџета 47 22.850.000
1.6. Остали расходи 48 + 49 51.266.642
- Остали расходи 48 33.273.642
- Средства резерви 49 17.993.000
2. Трансфери 463 + 464 + 465 126.612.639
3. Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 90.630.974
4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211) 62
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И
ЗАДУЖИВАЊА
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске
имовине

92

2. Задуживање 91
2.1. Задуживање код домаћих кредитора 911
2.2. Задуживање код страних кредитора 912
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
3. Отплата дуга 61 26.000.000
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима 611 26.000.000
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3.2. Отплата дуга страним кредиторима 612
3.3. Отплата дуга по гаранцијама 613
4. Набавка финансијске имовине 621 100.000
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ
ГОДИНА
(Класа 3, извор финансирања 13)

3

Члан 2.

Буџет општине за 2016.годину састоји се од:

Прихода и примања у износу од 737.776,627 динара;
Расхода и издатака у износу од 711.676.627 динара;
Укупних прихода и примања из свих извора у износу од 833.322.822 динара.
Укупних расхода и издатака финансираних из свих извора у износу од 807.222.822 динара.
Укупног буџетског суфицита у износу од 26.100.000 динара.

Буџетски суфицит из члана 1. ове Одлуке у износу од 26.100.000 динара, утрошиће
се за финансирање отплате главнице дуга домаћим кредиторима у износу од 26.000.000
динара и за измиривање обавеза по основу набавке финансијске имовине у износу од
100.000 динара.

Члан 3.

Планирани капитални издаци буџетских корисника исказују се у следећем прегледу:

Износ у динарима

Ек.кл. Р.бр. Опис 2016. 2017. 2018.

1 2 3 4 5 6

А.КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ

511 Зграде и грађев.објекти

1 Изградња,реконстр.и санац.
Улица,паркинга и других
објеката  јавних површина по
Програму Ј.П. Дирекција за
изградњу
Година почетка финансирања
пројекта 2016
Година завршетка
финансирања пројекта 2016
Укупна вредност  пројеката
10.097.428  динара
Извори финансирања:
- из текућих прихода Буџета 10.097.428
- из осталих извора

2 Изградња објеката јавног
осветљења по Програму Ј.П.
Дирекција за изградњу
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Година почетка финансирања
пројекта 2016

Година завршетка финансирања
пројекта 2016

Укупна вредност пројеката
6.124.644  динара

Извори финансирања:

- из текућег прихода Буџета 3.124.644

- из осталих извора 3.000.000

3 Изградња објеката саобраћајне
инфраструктуре по Програму
Ј.П. Дирекција за изградњу

Година  почетка финансирања
пројекта 2016

Година завршетка финансирања
пројекта 2016

Укупна вредност  пројеката
78.383.902  динара

Извори финансирања  пројеката:

- Из текућих прихода Буџета 41.983.902

- Остали извори 36.400.000

4 Изградња објеката
водоснабдевања по Програму
Ј.П. ''Топлик- Деспотовац''

Година почетка финансирања
пројекта 2016

Година завршетка финансирања
пројекта 2016

Укупна вредност  пројеката
30.000.000  динара

Извори финансирања  пројеката:

- из текућег прихода Буџета 16.000.000

- из осталих извора 14.000.000

5 Изградња објеката за
управљање отпадним водама
по Програму Ј.П. ''Топлик-
Деспотовац''

Година почетка финансирања
пројекта 2016

Година завршетка финансирања
пројекта 2016

Укупна вредност Пројекта
7.655.000 динара
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Извори финансирања пројеката:

- из текућих прихода Буџета 5.300.000

- из осталих извора 2.355.000

6 Реконструкција објеката од
значаја за месне зајед. по
програмима м.з.

Година почетка финансирања
пројекта 2016

Година завршетка финансирања
пројекта 2016

Укупна вредност пројеката
4.500.000 динара

Извори финансирања Пројекта:

- из текућих прихода Буџета 1.500.000

- из осталих извора 3.000.000

7 Израда пројектне
документације

Година почетка финансирања
пројекта 2016

Година завршетка финансирања
пројекта 2016

Укупна вредност Пројекта
2.900.000

Извори финансирања Пројекта:

- из текућих прихода Буџета 2.900.000

Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ
ИЗДАЦИ

512 Машине и опрема

1 Опрема за саобраћај

Укупна вредност 3.000.000

Извори финансирања

- из текућих прихода Буџета 3.000.000

- из осталих извора

2 Административна опрема

Укупна вредност 4.435.000

Извори  финансирања

- из текућих прихода Буџета 4.325.000

- из осталих извора 110.000

3 Остала опрема

Укупна вредност: 2.000.000
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Извори финансирања

- из текућих прихода Буџета 2.000.000

- из осталих извора

515 Остала основна средства

Укупна вредност: 550.000

Извори финансирања

- из текућих прихода Буџета 500.000

- из осталих извора 50.000

541 Земљиште

Укупна вредност 2.300.000

Извори финансирања

- из текућих прихода Буџета 2.300.000

Укупно А+Б 151.945.974

Извори финансирања

- из текућих прихода буџета 93.030.974

- из осталих извора 58.915.000

Ц. КАПИТАЛНИ
ТРАНСФЕРИ

4632 1. Капитални трансфери
основном образовању

3.900.000

2. Капитални трансфери средњем
образовању

2.000.000

Укупно капитални трансфери: 5.900.000

II – ПОСЕБАН ДЕО

Члан 4.
Укупни расходи и издаци укључујући расходе за отплату главнице дуга у износу од
793.922.822 динара, финансирани из свих извора финансирања распоређују се по
корисницима и врстама издатака и то:
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1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

0602 Програм 15 – Локална
самоуправа

0602-0001

Програмска активност 0001
(ПА 0001) -
Функц. локалне самоуправе и
градских општина

110 Извршни и законодавни
органи

1 411 Плате, додаци и накнаде
запослених 2.299.924 2.299.924

2 412 Социјални доприноси на терет
послод. 411.686 411.686

3 415 Накнаде трошкова за запослене 100.000 100.000

4 416 Награде запосл. и остали
посебни расх. 1.000 1.000

5 421 Стални трошкови 550.000 550.000
6 422 Трошкови путовања 200.000 200.000
7 423 Услуге по уговору 4.500.000 4.500.000
8 424 Специјализоване услуге 100.000 100.000
9 426 Материјал 100.000 100.000

10 465 Остале текуће дотације и
трансфери 271.161 271.161

11 481 Дотације невладиним
организацијама 4.000.000 4.000.000

12 482 Порези, обавезне таксе, казне и
пенали 2.200.000 2.200.000

13 483 Новчане казне и пенали по
решењу судова и судских тела 1.500.000 1.500.000

14 485 Накнада штете 1.500.000 1.500.000
Укупно функција 110 17.733.771 17.733.771
Укупно програмска активност
ПА 0001 17.733.771 17.733.771

0602-0003
Програмска активност 0003
(ПА 0003) –
Управљање јавним дугом

170 Трансакције везане за јавни
дуг

15 441 Отплата домаћих камата 5.000.000 5.000.000
16 444 Негативне курсне разлике 200.000 200.000
17 444 Пратећи трошкови задуживања 100.000 100.000

18 611 Отплата главнице домаћим
кредиторима 26.000.000 26.000.000

Укупно функција 170 31.300.000 31.300.000
Укупно програмска активност
ПА 0003 31.300.000 31.300.000

0602-0006 Програмска активност 0006
(ПА 0006) – Информисање

830 Услуге емитовања и
штампања

19 423 Услуге по уговору 5.000.000 5.000.000
Укупно функција 830 5.000.000 5.000.000
Укупно програмска активност
ПА 0006 5.000.000 5.000.000

0602-П-1 Пројекат: Заштита од
елементарних непогода П-1

320 Услуге против-пожарне и
ванредне заштите

20 424 Специјализоване услуге 100.000 100.000
21 425 Текуће поправке и одржавање 200.000 200.000
22 426 Материјал 200.000 200.000
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23 484 Накнада штете услед елемент.
непогода 1.000 1.000

Укупно функција 320 501.000 501.000
Укупно Пројекат П-1 501.000 501.000

0602-П-2 Пројекат: Дан Општине П-2

110 Извршни и законодавни
органи

24 423 Услуге по уговору 350.000 350.000
25 424 Специјализоване услуге 500.000 500.000
26 426 Материјал 50.000 50.000

Укупно функција 110 900.000 900.000
Укупно Пројекат П-2 900.000 900.000

0602-П-3 Пројекат: лок. избори П-3
110 Извршни и законод.органи

27 416 Накн.запосл.и ост.пос.расх. 2.000.000 2.000.000
28 423 Услуге по уговору 500.000 500.000
29 426 Материјал 500.000 500.000

30 481 Дотац.невладин..организ.(полит
ичке странке) 1.000.000 1.000.000

Укупно функција 110 4.000.000 4.000.000
Укупно Пројекат П-3 4.000.000 4.000.000
Укупно Програм 15 59.434.771 59.434.771

1101 Програм 1-Лок. развој и
прост.планир.

1101-0001

Програмска активност 0001
(ПА 0001)-
Стратешко,просторно и
урбанист.план.

132 Опште услуге планирања и
статистике

31 423 Услуге по уговору 1.000.000 1.000.000
32 424 Специјализоване услуге 500.000 500.000
33 511 Пројектно планирање 500.000 500.000

Укупно функција 132 2.000.000 2.000.000
Укупно програмска активност
ПА 0001 2.000.000 2.000.000

Укупно Програм 1 2.000.000 2.000.000

1501 Програм 3 – Локални
економски развој

1501-0003
Програмска активност 0003
(ПА 0003) – подстицај за
развој предузетништва

620 Развоја заједнице
34 423 Услуге по уговору 2.000.000 2.000.000
35 424 Специјализоване услуге 200.000 200.000
36 541 Земљиште 500.000 500.000

Укупно функција 620 2.700.000 2.700.000
Укупно програмска активност
ПА 0003 2.700.000 2.700.000

Укупно Програм 3 2.700.000 2.700.000

0901 Програм 11 – Социјална и
дечја заштита

0901-0005
Програмска активност 0005
(ПА 0005) – активност
Црвеног крста

090 Социјална заштита

37 472 Накнаде за социјалну заштиту
из буџета 1.500.000 1.500.000

Укупно  функција 090 1.500.000 1.500.000
Укупно програмска активност
ПА 0005 1.500.000 1.500.000

0901-0006 Програмска активност 0006
(ПА 0006) – дечија заштита

040 Породица и деца

38 472 Накнаде за социјалну заштиту
из буџета 20.000.000 20.000.000

Укупно функција 040 20.000.000 20.000.000
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Укупно програмска активност
ПА 0006 20.000.000 20.000.000

Укупно програм  11 21.500.000 21.500.000
Укупно раздео 1 – Скупштина
општине 85.634.771 85.634.771

2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

0602 Програм 15 – Локална
самоуправа

0602-0001

Програмска активност 0001
(ПА 0001) – функционисање
локалне самоуправе и
градских општина

110 Извршни и закон. органи

39 411 Плате,додаци и накнаде
запослених 5.449.787 5.449.787

40 412 Социјални доприноси на терет
послодавца 975.512 975.512

41 415 Накнаде трошкова за запослене 200.000 200.000
42 422 Трошкови путовања 400.000 400.000
43 423 Услуге по уговору 2.400.000 2.400.000
44 426 Материјал 100.000 100.000

45 465 Остале текуће дотације и
трансфери 642.530 642.530

46 499 Средства резерви 17.993.000 17.993.000
Укупно функција 110 28.160.829 28.160.829
Укупно програмска активност
ПА 0001 28.160.829 28.160.829

Укупно програм 15 28.160.829 28.160.829
Укупно раздео 2 – Председник
општине 28.160.829 28.160.829

2.01 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
0602 Програм 15 – Локал. самоуп.

0602-0001
Програмска активност 0001
(ПА 0001)-функцион. лок.
самоуп. и градских општ.

110 Извршни и закон.органи
47 423 Услуге по уговору 2.500.000 2.500.000

Укупно функција 110 2.500.000 2.500.000
Укупно програмска активност
0001 2.500.000 2.500.000

Укупно Програм 15 2.500.000 2.500.000
Укупно Глава 2.01 –
Општинско веће 2.500.000 2.500.000

3 ОПШТИНСКА УПРАВА

0602 Програм 15 – Локална
самоуправа

0602-0001

Програмска активност 0001
(ПА 0001) – функционисање
локален самоуправе и
градских општина

130 Опште услуге

48 411 Плате, додаци и накнаде
запослених 48.530.039 48.530.039

49 412 Социјални доприноси на терет
послодавца 8.686.849 8.686.849

50 413 Накнаде у натури 100.000 100.000
51 414 Социјална давања запосленима 3.300.000 3.300.000
52 415 Накнаде трошкова за запослене 3.000.000 3.000.000

53 416 Награде запосл. и остали
посебни расходи 1.000.000 1.000.000

54 421 Стални трошкови 9.650.000 9.650.000
55 422 Трошкови путовања 700.000 700.000
56 423 Услуге по уговору 2.640.000 2.640.000
57 424 Специјализоване услуге 200.000 200.000
58 425 Текуће поправке и одржавање 2.000.000 2.000.000
59 426 Материјал 3.400.000 3.400.000
60 465 Остале текуће дотације и 5.700.000 5.700.000
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трансфери

61 482 Порези, обавезне таксе, казне и
пенали 200.000 200.000

62 483 Новчане казне и пенали по
решењу судова и судских тела 3.000.000 3.000.000

63 485 Накнада штете 1.000.000 1.000.000
64 512 Машине и опрема 930.000 930.000

65 621 Набавка домаће финансијске
имовине 100.000 100.000

Укупно функција 130 94.136.888 94.136.888
Укупно програмска активност
ПА 0001 94.136.888 94.136.888

Укупно програм 15 94.136.888 94.136.888
0601 Програм 2 – комунал.делатн.

0601-0011 Програм. актив. 0011
(ПА0011-одржав.гробља)

160 Опште јавне услуге
66 541 Земљиште 1.500.000 1.500.000

Укупно функција 160 1.500.000 1.500.000
Укупно ПА 0011 1.500.000 1.500.000
Укупно Програм 2 1.500.000 1.5000.000
Укупно Општинска управа 95.636.880 95.636.880
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

2002 Програм 9 – Основно
образовање

2002-0001
Програмска активност 0001
(ПА 0001) – функционисање
основних школа

912 Основно образовање

67 4631 Текући трансфери осталим
нивоима власти 62.518.000 62.518.000

68 4632 Капит. трансф. осталим нивоима
власти 3.900.000 3.900.000

Укупно функција 912 66.418.000 66.418.000
Укупно програмска активност
ПА 0001 66.418.000 66.418.000

Укупно програм 9 66.418.000 66.418.000
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

2003 Програм 10 – Средње
образовање

2003-0001
Програмска активност 0001
(ПА 0001) – функционисање
средњих школа

920 Средње образовање

69 4631 Текући трансфери осталим
нивоима власти 7.500.000 7.500.000

70 4632 Капит. трансф. осталим нивоима
власти 2.000.000 2.000.000

Укупно  функција 920 9.500.000 9.500.000
Укупно  програмску
активност ПА 0001 9.500.000 9.500.000

Укупно програм 10 9.500.000 9.500.000
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАД

0901 Програм 11 – Социјална и
дечја зашт.

0901-0001 Програмска активност 0001
(ПА 0001) – Социјалне помоћи

090 Социјална заштита

71 463 Текући трансф. осталим нивов.
Власти 16.500.000 16.500.000

Укупно функција 090 16.500.000 16.500.000
Укупно програмска активност
ПА 0001 16.500.000 16.500.000

Укупно програм 11 16.500.000 16.500.000
ДОМ ЗДРАВЉА

1801 Програм 12 – Примарна
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здравст.зашт.

1801-0001
Прог. активност 0001 (ПА
0001) – функцион.установа
примар.здрав.зашт.

700 Здравство
72 424 Специјализоване услуге 500.000 500.000
73 464 Текуће дотац.здрав.установама 20.000.000 20.000.000

Укупно функција 700 20.500.000 20.500.000
Укупно програмска активност
ПА 0001 20.500.000 20.500.000

Укупно програм 12 20.500.000 20.500.000
3.01 КУЛТУРА

НБ ''Ресавска школа''
1201 Програм 13 – Развој културе

1201-0001
Програмска активност 0001
(ПА 0001) – функционисање
локал.установа културе

820 Услуге културе

74 411 Плате, додаци и накнаде
запослених 7.131.764 7.131.764

75 412 Соц.доприноси на терет
послодавца 1.276.583 1.276.583

76 413 Накнаде у натури 20.000 20.000 40.000
77 414 Социјална давања запосленима 240.000 240.000
78 415 Накнаде трошкова за запослене 470.000 470.000

79 416 Награде запосленима и остали
пос.расходи 300.000 300.000

80 421 Стални трошкови 1.400.000 20.000 1.420.000
81 422 Трошкови путовања 100.000 50.000 150.000
82 423 Услуге по уговору 700.000 100.000 800.000
83 424 Специјализоване услуге 100.000 100.000
84 425 Текуће поправке и одржавање 100.000 15.000 115.000
85 426 Материјал 100.000 20.000 120.000

86 465 Остале текуће дотације и
трансфери 840.000 840.000

87 482 Порези,обавезне таксе, казне и
пенали 20.000 20.000

88 483 Новчане казне и пенали по
решењу судова и судских тела 40.000 40.000

89 512 Машине и опрема 200.000 60.000 260.000
90 515 Остала основна средства 500.000 50.000 550.000

Укупно програмска активност
ПА 0001 13.538.347 335.000 13.873.347

1201-0002
Прогr. активност 0002 (ПА
0002) – подст. kултурном и
уметнич.стварал.

820 Услуге културе
91 423 Услуге по уговору 1.000.000 600.000 1.600.000
92 426 Материјал 40.000 20.000 60.000

Укупно програмску активност
ПА 0002 1.040.000 620.000 1.660.000

Укупно  НБ ''Ресавска школа'' 14.578.347 955.000 15.533.347
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ

1201 Програм 13 – Развој културе

1201-0001
Програмска активност 0001
(ПА 0001) – функц. локалних
установа културе

820 Услуге културе

93 411 Плате, додаци и накнаде
запослених 5.803.834 5.803.834

94 412 Соц.допринос на терет
послодавца 1.038.880 1.038.880

95 413 Накнада у натури 20.000 20.000
96 414 Социјална давања запосленима 200.000 200.000
97 415 Накнаде трошкова за запослене 450.000 450.000

98 416 Награде запосленима и остали
посеб.расх. 50.000 50.000
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99 421 Стални трошкови 2.000.000 20.000 2.020.000
100 422 Трошкови путовања 50.000 50.000
101 423 Услуге по уговору 3.500.000 3.500.000
102 424 Специјализоване услуге 2.550.000 500.000 3.050.000
103 425 Текуће поправке и одржавање 150.000 150.000
104 426 Материјал 560.000 560.000

105 465 Остале текуће дотације и
трансфери 684.000 684.000

106 482 Порези, обавезне таксе, казне и
пенали 20.000 20.000

107 483 Новч. Казне и пенали по
реш.суд.и суд.тела 50.000 50.000

108 512 Машине и опрема 890.000 890.000
Укупно програмска активност
ПА 0001 18.016.714 20.000 500.000 18.536.714

1201-0002
Програмска активност 0002
(ПА 0002) – подстицај култ. И
уметничком стварал.

820 Услуге културе
109 424 Специјализоване услуге 100.000 100.000 200.000 400.000
110 426 Материјал 200.000 200.000

111 481 Дотације невладиним
организацијама 2.500.000 2.500.000

Укупно програмска активност
ПА 0002 2.800.000 100.000 200.000 3.100.000

Укупно Центар за културу 20.816.714 120.000 700.000 21.636.714
Укупно функција 820 35.395.061 1.075.000 700.000 37.170.061
Укупно програм 13 35.395.061 1.075.000 700.000 37.170.061
Укупно Глава 3.01 – Култура 35.395.061 1.075.000 700.000 37.170.061

3.02 ПРЕДШКОЛСКО
ОБРАЗОВАЊЕ
ПУ ''Рада Миљковић''

2001 Програм 8 – Предшколско
васпитање

2001-0001
Програмска активност 0001
(ПА 0001) – функционисање
предшколских установа

911 Предшколско образовање

112 411 Плате,додаци и накнаде
запослених 33.120.120 3.794.500 6.638.300 43.552.920

113 412 Соц.доприн.на терет послодавца 5.928.498 679.216 1.188.255 7.795.969
114 413 Накнаде у натури 30.000 30.000
115 414 Социјална давања запосленима 1.000.000 1.000.000
116 415 Накнаде трошкова за запослене 2.200.000 2.200.000

117 416 Нагр.запосл. и остали посебни
расходи 50.000 50.000

118 421 Стални трошкови 3.000.000 500.000 1.000.000 4.500.000
119 422 Трошкови путовања 200.000 200.000
120 423 Услуге по уговору 500.000 500.000
121 424 Специјализоване услуге 400.000 100.000 500.000
122 425 Текуће поправке и одржавање 2.000.000 500.000 2.500.000
123 426 Материјал 2.500.000 1.000.000 1.000.000 4.500.000

124 465 Остале текуће дотације и
трансфери 3.305.133 447.372 782.655 4.535.160

125 482 Порези,обавезне таксе,казне и
пенали 100.000 200.000 300.000

126 483 Новч. Казне и пен. По реш.суд.и
суд.тела 100.000 100.000

127 512 Машине и опрема 500.000 500.000
Укупно функција 911 54.933.751 7.221.088 10.609.210 72.764.049
Укупно програмска активност
ПА 0001 54.933.751 7.221.088 10.609.210 72.764.049

Укупно програм 8 54.933.751 7.221.088 10.609.210 72.764.049
Укупно Глава 3.02 –
Предшкол.образов. 54.933.751 7.221.088 10.609.210 72.764.049

3.03 ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА,
ДИРЕКЦИЈА
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ЈП Дирекција за изгр.
општине Деспот.

1101 Програм 1 – Локални развој и
просторно планирање

1101-0002
Програмска активност 0002
(ПА 0002) – уређивање
грађевинског земљишта

620 Развој заједнице

128 411 Плате,додаци и накнаде
запослених 8.814.217 8.814.217

129 412 Соц.доприноси на терет
послодавца 1.577.745 1.577.745

130 413 Накнаде у натури 50.000 50.000
131 414 Социјална давања запосленима 895.000 895.000
132 415 Накнаде трошкова за запослене 500.000 500.000

133 416 Награде запосл.и остали
посеб.расходи 150.000 150.000

134 421 Стални трошкови 905.595 905.595
135 422 Трошкови путовања 250.000 250.000
136 423 Услуге по уговору 4.496.734 4.496.734
137 424 Специјализоване услуге 913.000 913.000
138 425 Текуће поправке и одржавање 770.000 770.000
139 426 Материјал 1.457.585 1.457.585

140 465 Остале текуће дотације и
трансфери 1.039.196 1.039.196

141 482 Порези,обавезне таксе, казне и
пенали 75.000 75.000

142 483 Новч.казне и пен.по реш.судова
и суд.тела 242.642 242.642

143 485 Накнада штете 200.000 200.000
144 511 Зграде и грађевински објекти 4.051.000 4.051.000
145 512 Машине и опрема 2.365.000 2.365.000
146 541 Земљиште 300.000 300.000

Укупно програмска активност
ПА 0002 29.052.714 29.052.714

Укупно програм 1 29.052.714 29.052.714

0601 Програм 2 – комунална
делатност

0601-0008 Програмска активност 0008
(ПА 0008) – јавна хигијена

620 Развоја заједнице
147 424 Специјализоване услуге 4.000.000 4.000.000

Укупно програмска активност
ПА 0008 4.000.000 4.000.000

0601-0009
Програмска активност 0009
(ПА 0009) – уређење и
одржавање зеленила

620 Развој заједнице
148 424 Специјализоване услуге 2.674.000 2.674.000

Укупно прогр. активност ПА
0009 2.674.000 2.674.000

Укупно функција 620 35.726.714 35.726.714

0601-0010 Програмска активност 0010
(ПА 0010) – јавна расвета

640 Улична расвета
149 421 Стални трошкови 9.882.945 9.882.945
150 425 Текуће поправке и одржавање 4.021.420 4.021.420
151 426 Материјал 5.073.024 5.073.024
152 511 Зграде и грађевински објекти 3.124.644 3.000.000 6.124.644

Укупно функција 640 22.102.033 3.000.000 25.102.033
Укупно програмска активност
ПА 0010 22.102.033 3.000.000 25.102.033

Укупно програм 2 28.776.033 3.000.000 31.776.033

0701 Програм 7 – Путна
инфраструктура

0701-0001 Програмска активност 0001
(ПА 0001) – управљ.
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Саобраћајном
инфраструктуром

620 Развој заједнице
153 511 Зграде и грађ.објекти 6.046.428 6.046.428

Укупно програмска активност
0001 6.046.428 6.046.428

0701-0002 Програмска активност 0002
(ПА 0002) – одржавање путева

620 Развој заједнице
154 424 Специјализоване услуге 18.700.000 18.700.000
155 425 Текуће поправке и одржавање 30.113.736 30.113.736
156 426 Материјал 5.925.345 5.925.345
157 511 Зграде и грађев.објекти 41.983.902 36.400.000 78.383.902

Укупно програмска активност
0002 96.722.983 36.400.000 133.122.983

Укупно функција 620 102.769.411 36.400.000 139.169.411
Укупно програм 7 102.769.411 36.400.000 139.169.411

0701-П-1 Пројекат: Јавни ред и
безбедност у саобраћају П-1

360 Јавни ред и безбедност у
саобраћају

158 512 Машине и опрема 3.000.000 3.000.000
Укупно функција 360 3.000.000 3.000.000
Укупно пројекат П-1 3.000.000 3.000.000
Укупно ЈП Дирекција за
изгр.општине 163.598.158 39.400.000 202.998.158

ЈП ''Топлик''

0601 Програм 2 – Комунална
делатност

0601-0001 Програмска активност 0001
(ПА 0001) – водоснабдевање

630 Водоснабдевање

159 411 Плате,додаци и накнаде
запосленима 2.619.169 2.619.169

160 412 Соц.доприноси на терет
послодавца 468.270 468.270

161 413 Накнаде у натури 20.000 20.000
162 414 Социјална давања запосленима 80.000 80.000
163 415 Накнаде трошкова за запослене 120.000 120.000

164 416 Награде запосленима и остали
посебни расходи 100.000 100.000

165 421 Стални трошкови 250.000 250.000
166 422 Трошкови путовања 100.000 100.000
167 423 Услуге по уговору 2.500.000 2.500.000
168 424 Специјализоване услуге 1.500.000 1.500.000
169 425 Текуће поправке и одржавање 20.000 20.000
170 426 Материјал 150.000 150.000

171 465 Остале текуће дотације и
трансфери 308.744 308.744

172 482 Порези,обавезне таксе, казне и
пенали 100.000 100.000

173 483 Новч. казне и пенали по
реш.суд.и суд.тела 100.000 100.000

174 485 Накнада штете 400.000 400.000
175 511 Зграде и грађевински објекти 16.000.000 14.000.000 30.000.000
176 512 Машине и опрема 100.000 100.000

Субвенције за водоснабдев.
177 451 Текуће субв. за водоснабдев. 5.000.000 5.000.000

Укупно функција 630 29.936.183 14.000.000 43.936.183
Укупно програмска активност
ПА 0001 29.936.183 14.000.000 43.936.183

0601-0002
Програмска активност 0002
(ПА 0002) – управљање
отпадним водама

520 Управ. Отпадним водама
178 511 Зграде и грађевински објекти 5.300.000 2.355.000 7.655.000
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Субвенције у управ.ком.отп.
179 451 Текуће субвенције 5.000.000 5.000.000

Укупно функција 520 10.300.000 2.355.000 12.655.000
Укупно програмска активност
0002 10.300.000 2.355.000 12.655.000

Укупно програм 2 40.236.183 16.355.000 56.591.183
Укупно ЈП ''Топлик'' 30.236.183 16.355.000 46.591.183
Укупне субвенције 10.000.000 10.000.000
Укупно Глава 3.03 – јавна
предузећа, Дирекција 203.834.341 55.755.000 259.589.341

3.04 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

0602 Програм 15 – Локална
самоуправа

0602-0002 Програмска активност 0002
(ПА 0002) – месне заједнице

160 Опште јавне услуге

180 411 Плате,додаци и накнаде
запослених 3.804.091 2.082.614 5.886.705

181 412 Соц.доприноси на терет
послодавца 680.930 372.788 1.053.718

182 413 Накнаде у натури 10.000 10.000
183 414 Социјална давања запосленима 100.000 69.955 169.955
184 415 Накнаде трошкова за запослене 1.000 1.000

185 416 Награде запосленима и остали
пос.расходи 100.000 100.000

186 421 Стални трошкови 9.000.000 1.000.000 10.000.000
187 422 Трошкови путовања 1.000 1.000
188 423 Услуге по уговору 1.500.000 500.000 2.000.000
189 424 Специјализоване услуге 1.000.000 250.000 1.250.000
190 425 Текуће поправке и одржавање 6.000.000 500.000 6.500.000
191 426 Материјал 2.200.000 300.000 2.500.000

192 465 Остале текуће дотације и
трансфери 448.502 245.540 694.042

193 482 Порези,обав.таксе,казне и
пенали 100.000 100.000

194 483 Новч.казне и пенали по реш.суд.
и суд.тела 2.500.000 2.500.000

195 511 Зграде и грађевински објекти 1.500.000 3.000.000 4.500.000
196 512 Машине и опрема 1.000.000 1.000.000

Укупно функција 160 29.945.523 8.320.897 38.266.420
Укупно програмска активност
ПА 0002 29.945.523 8.320.897 38.266.420

Укупно програм 15 29.945.523 8.320.897 38.266.420
Укупно Глава 3.04 – Месне
заједнице 29.945.523 8.320.897 38.266.420

3.05 БУЏЕТСКИ ФОНДОВИ
Фонд за заштиту животне
средине

0401 Програм 6 – Заштита животне
средине

0401-0002
Програмска активност 0002
(ПА 0002) – Управљање
комуналним отпадом

500 Заштита животне средине
197 423 Услуге по уговору 500.000 500.000
198 424 Специјализоване услуге 18.000.000 18.000.000

Укупно програмска активност
ПА 0002 18.500.000 18.500.000

0401-0004
Програмска активност 0004
(ПА 0004) – зашт. Прир.вред. и
унапр.подр.са прир.свој.

500 Заштита животне средине
199 424 Специјализоване услуге 18.000.000 18.000.000

Укупно програмска активност
ПА-0004 18.000.000 18.000.000

Укупно функција 500 36.500.000 36.500.000
Укупно програм 6 – 36.500.000 36.500.000
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зашт.живот.средине
ФОНД ЗА РАЗВОЈ
ПОЉОПРИВРЕДЕ

0101 Програм 5 – Развој
пољопривреде

0101-0001
Програмска активност 0001
(ПА 0001) – унапређење услова
за пољопр.делатност

420 Пољоп.,шумар,лов и риболов
200 423 Услуге по уговору 1.000.000 1.000.000
201 424 Специјализоване услуге 1.300.000 1.300.000
202 481 Дотације невлад. Организац. 2.000.000 2.000.000

Укупно програмска активност
ПА-0001 4.300.000 4.300.000

0101-0002
Програмска активност 0002
(ПА 0002) – подстицај
пољопривредној производњи

420 Пољоп.,шумарство,лов и
риболов

203 441 Отплата домаћих камата 2.000.000 2.000.000

204 451 Текуће субвенције за
пољопривреду 7.000.000 7.000.000

Укупно програмска активност
ПА-0002 9.000.000 9.000.000

0101-0003 Програмска активност 0003
(ПА 0003) – рурални развој

420 Пољпр.,шумарство,лов и
риболов

205 425 Текуће поправке и одржавање
(атарски путеви) 8.424.480 8.424.480

Укупно програмска активност
ПА-0003 8.424.480 8.424.480

Укупно функција 420 21.724.480 21.724.480
Укупно програм 5 – развој
пољопривр. 21.724.480 21.724.480

ФОНД ЗА ПРИХВАТ И
СМЕШТАЈ ИЗБЕГЛИЦА

0901 Програм 11 – Социјална и
дечја заштита

0901-0001 Програмска активност 0001
(ПА-0001) – социјалне помоћи

070 Соц.помоћ угрож. станов.

206 472 Социјална помоћ угроженом
становништву 1.000.000 11.185.000 12.185.000

Укупно функција 070 1.000.000 11.185.000 12.185.000
Укупно програмска активност
0001 1.000.000 11.185.000 12.185.000

Укупно програм 11 – соц.и
дечја зашт. 1.000.000 11.185.000 12.185.000

Укупно Глава 3.05 – Буџетски
фондови 59.224.480 11.185.000 70.409.480

3.06 ТУРИСТИЧКО-СПОРТСКА
ОРГАНИЗ.

1301 Програм 14 – Развој спорта и
омладине

1301-0001

Програмска активност 0001
(ПА-0001) – подршка
локалним спортским организ.,
удруж. и савезима

810 Услуге рекреације и спорта

207 481 Дотације спортским
организацијама 10.300.000 10.300.000

Укупно програмска активност
ПА-0001 10.300.000 10.300.000

1301-0002
Програмска активност 0002
(ПА-0002) – подршка
предшкол.,школ. и рекреат.
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спорту и масов. физичкој
култури

810 Услуге рекреације и спорта

208 411 Плате,додаци и накнаде
запослених 6.660.573 6.660.573

209 412 Соц.доприноси на терет
послодавца 1.192.247 1.192.247

210 413 Накнаде у натури 35.000 35.000
211 414 Соц.давања запосленима 224.880 20.000 244.880
212 415 Накнаде трошкова за запослене 500.000 500.000

213 416 Награде запосл.и остали
посеб.расходи 70.000 70.000

214 421 Стални трошкови 1.947.000 227.000 2.174.000
215 422 Трошкови путовања 170.000 10.000 180.000
216 423 Услуге по уговору 910.000 30.000 940.000
217 424 Специјализоване услуге 30.000 20.000 50.000
218 425 Текуће поправке и одржавање 332.000 50.000 382.000
219 426 Материјал 190.000 50.000 240.000

220 465 Остале текуће дотације и
трансфери 785.282 785.282

221 472 Накнада за соц.заштиту из
буџета 350.000 350.000

222 482 Порези,обавезне таксе,казне и
пенали 15.000 10.000 25.000

223 483 Новч.казне и пен.по реш.суд.и
суд.тела 10.000 10.000

224 512 Машине и опрема 300.000 50.000 350.000
225 523 Залиха робе за даљу продају 100.000 100.000

Укупно  програмска
активност ПА 0002 13.721.982 567.000 14.288.928

1301-0003
Програмска активност 0003
(ПА-0003) – одржавање
спортске инфраструктуре

810 Услуге рекреације и спорта
226 425 Текуће поправке и одржавање 1.000.000 1.000.000

Укупно програмска активност
ПА 0003 1.000.000 1.000.000

Укупно функција 810 1.000.000 1.000.000
Укупно програм 14-развој
спорта и омл.

1502 Програм 4 – Развој туризма

1502-0002
Програмска активност 0002
(ПА-0002) – Туристичка
промоција

473 Туризам
227 421 Стални трошкови 100.000 100.000
228 423 Услуге по уговору 1.700.000 113.000 1.813.000
229 426 Материјал 395.000 395.000

Укупно функција 473 2.195.000 113.000 2.308.000
Укупно програмска активност
ПА-0002 2.195.000 113.000 2.308.000

Укупно програм 4-развој
туризма 2.195.000 113.000 2.308.000

0602 Програм 15 – Локална
самоуправа

0602-0007
Програмска активност 0007
(ПА-0007) – Канцеларија за
младе

130 Опште услуге
230 423 Услуге по уговору 100.000 100.000
231 424 Специјализоване услуге 20.000 20.000
232 426 Материјал 30.000 30.000

Укупно за функцију 130 150.000 150.000
Укупно програмска активност
ПА-0007 150.000 150.000

Укупно програм 15 150.000 150.000
Укупно Глава 3.06 – 27.366.982 680.000 28.046.982
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Туристичко спортска
организација
УКУПНО РАЗДЕО 3 –
ОПШТИНСКА УПРАВА 619.255.026 8.976.088 86.570.107 714.801.221

4 ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ

0602 Програм 15 – Локална
самоуправа

0602-0004
Програмска активност 0004
(ПА-0004) – Општинско јавно
правобранилаштво

330 Судови

233 411 Плате,додаци и накнаде
запослених 1.442.672 1.442.672

234 412 Соц.доприноси на терет
послодавца 258.238 258.238

235 414 Социјална давања запосленима 80.000 80.000

236 415 Накнаде трошкова за запослене 75.000 75.000

237 421 Стални трошкови 20.000 20.000

238 422 Трошкови путовања 10.000 10.000

239 423 Услуге по уговору 20.000 20.000

240 425 Текуће поправке и одржавање 10.000 10.000

241 426 Материјал 100.000 100.000

242 465 Остале текуће дотације и
трансфери 170.091 170.091

243 512 Машине и опрема 40.000 40.000

Укупно функција 330 2.226.001 2.226.001
Укупно програм. активност
ПА-0004 2.226.001 2.226.001

Укупно програм 15 2.226.001 2.226.001

УКУПНО РАЗДЕО 4 – ЈАВНИ
ПРАВОБРАНИЛАЦ 2.226.001 2.226.001

УКУПНО БУЏЕТ ОПШТИНЕ 737.776.627 8.976.088 86.570.107 833.322.822
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Члан 5.

Средства буџета од 737.776.627 динара и средства из осталих извора у износу од
95.546.195 динара, утврђени су и распоређени по програмској класификацији, и то:

ПРОГРАМ /ПРОГ.АКТ./
ПР0ЈЕКАТ ШИФРА

СРЕДСТВА
ИЗ

БУЏЕТА

СОПСТВЕН
И И ДРУГИ
ПРИХОДИ

УКУПНА
СРЕДСТВА

1.ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
- Стратешко простoрно и
урбанистичко планирање
- Уређивање грађевинског
земљишта

1101

0001

0002

31.052.714

2.000.000

29.052.714

31.052.714

2.000.000

29.052.714
2.КОМУНАЛНА
ДЕЛАТНОСТ
-Водоснабдевање
- Управљање отпадним водама
- Јавна хигијена
- Уређивање и одржавање
зеленила
- Јавна расвета
- одржавање гробља

0601

0001
0002
0008

0009
0010
0011

70.512.216

29.936.183
10.300.000
4.000.000

2.674.000
22.102.033
1.500.000

19.355.000

14.000.000
2.355.000

3.000.000

89.867.216

43.936.183
12.655.000
4.000.000

2.674.000
25.102.033
1.500.000

3. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ
РАЗВОЈ
- Подстицаји за развој
предузетништва

1501

0003

2.700.000

2.700.000

2.700.000

2.700.000
4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА
- Туристичка промоција

1502
0002

2.195.000
2.195.000

113.000
113.000

2.308.000
2.308.000

5. РАЗВОЈ
ПОЉОПРИВРЕДЕ
- Унапређење услова за
пољопривредну делатност
- Подстицаји пољопривредној
производњи
- Рурални развој

0101

0001

0002
0003

21.724.780

4.300.000

9.000.000
8.424.480

21.724.480

4.300.000

9.000.000
8.424.480

6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
- Управљање комуналним
отпадом
- Заштита природних вредности
и унапређење подручја са
природним својствима

0401

0002

0004

36.500.000

18.500.000

18.000.000

36.500.000

18.500.000

18.000.000
7. ПУТНА
ИНФРАСТРУКТУРА
- Управљање саобраћајном
инфраструктуром
- Одржавање путева
- П-1-Јавни ред и безбедност у
саобраћају

0701

0001
0002

П-1

105.769.411

6.046.428
96.722.983

3.000.000

36.400.000

36.400.000

142.169.411

6.046.428
133.122.983

3.000.000
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8. ПРЕДШКОЛСКО
ВАСПИТАЊЕ
- Функционисање
предшколских установа

2001

0001

54.933.751

54.933.751

17.830.298

17.830.298

72.764.049

72.764.049
9. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
- Функционисање основних
школа

2002

0001

66.418.000

66.418.000

66.418.000

66.418.000
10. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
- Функционисање средњих
школа

2003

0001

9.500.000

9.500.000

9.500.000

9.500.000
11.СОЦИЈАЛНА И
ДЕЧИЈАЗАШТИТА
-Социјалне помоћи
- Активности Црвеног крста
- Дечја заштита

0901

0001
0005
0006

39.000.000

17.500.000
1.500.000

20.000.000

11.185.000

11.185.000

50.185.000

28.685.000
1.500.000

20.000.000
12. ПРИМАРНА
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
- Функционисање установа
примарне здравствене заштите

1801

0001

20.500.000

20.500.000

20.500.000

20.500.000
13.РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

-Функционисање локаолних
установа културе
- Подстицаји културном и
уметничком стваралаштву

1201

0001

0002

35.395.061

31.555.061

3.840.000

1.775.000

855.000

920.000

37.170.061

32.410.061

4.760.000
14. РАЗВОЈ СПОРТА И
ОМЛАДИНЕ
- Подршка локалним спортским
организацијама, удружењима и
савезима
- Подршка предшколском,
школском и рекреативном
спорту и масовној физичкој
култури
- Одржавање спортске
инфраструктуре

1301

0001

0002

0003

25.021.982

10.300.000

13.721.982

1.000.000

567.000

567.000

25.588.982

10.867.000

13.721.982

1.000.000
15. ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА
- Функционисљње локалне
самоуправе
- Месне заједнице
- Управљање јавним дугом
- Општинско јавно
правобранилаштво
- Информисање
- Канцеларија за младе
-П-1-Заштита од елементарних
непогода
-П-2-Дан општине
-П-3-Локални избори

0602

0001
0002
0003

0004
0006
0007

П-1
П-2
П-3

216.554.012

142.531.488
29.945.523
31.300.000

2.226.001
5.000.000

150.000

501.000
900.000

4.000.000

8.320.897

8.320.897

224.874.909

142.531.488
38.266.420
31.300.000

2.226.001
5.000.000

150.000

501.000
900.000

4.000.000
УКУПНО ПРОГРАМИ 1-15 737.776.627 95.546.195 833.322.822
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III. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 6.

Наредбодавац за извршење буџета је Председник општине.
За извршење ове Одлуке  одговоран је Председник општине.

Члан 7.

Наредбодавац  индиректних корисника буџетских средстава је функционер
(руководилац), односно лице које је одговорно за управљање средствима, преузимање
обавеза, издавање налога за плаћање који се извршавају из средстава органа, као и за
издавање налога за уплату средстава која припадају буџету.

Члан 8.

У складу са Упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2016.годину
и пројекцијама за 2017. и 2018. годину, које је донео министар надлежан за послове
финансија на основу одредби члана 36а Закона о буџетском систему („Службени гласник
РС“, бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013  63/2013и 108/13), број
запослених за које се  у овој Одлуци обезбеђују средства за плате је:

- за 3 изабрана, 6 постављена лица и 83 запослених на неодређено време и 2
запослена на одређено време у органима и организацијама локалне власти;

- за 17 запослених на неодређено и 5 запослена на одређено време у установама
културе;

- за 13 запослених на неодређено време и 3 запослена на одређено време у осталим
установама из области јавних служби;

- за 7 запослених на неодређено време и 1 запослен на одређено време у месним
заједницама;

- за 70 запослених на неодређено време и 12 запослених на одређено време у
Предшколској установи;

- за 10 запослених на неодређено време и 2 запослена на одређено време у јавним
предузећима.

Члан 9.

Скупштина општине Деспотовац донеће акт којим ће утврдити максимални број
запослених за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе, у складу са
одредбама Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору
(''Службени гласник РС'' број 68/15). Сви корисници буџетских средстава на које се акт
буде односио, дужни су да поступе по њему, а уколико то не учине неће моћи да користе
средства из Буџета општине до момента док не поступе у складу са донетим актом.

Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности Председника
општине, засновати радни однос са новим лицима до краја 2016. године, уколико средства
потребна за исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа средстава која су у
складу са овом Одлуком предвиђена за плате том буџетском кориснику и програмом
рационализације из става 1. овог члана.

Члан 10.
Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење Буџета

и најмање два пута годишње информише Председника општине и Општинско веће, а
обавезно у року од 15 дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.

У року од 15 дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана, Председник
општине и Општинско веће усваја исти  и доставља извештај Скупштини општине.
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Члан 11.

Средства буџетске резерве у износу од 17.993.000 динара користиће се на основу
Одлуке – Решења о употреби буџетске резерве, коју, на предлог локалног органа управе
надлежног за финансије, доноси Председник општине.

Средства текуће буџетске резерве у износу од 14.395.000 динара, користе се за
непланиране сврхе, за које нису утврђене апропријације, или за сврхе за које се у току
године покаже да апропријације нису довољне. Средства сталне буџетске резерве у износу
од 3.598.000 динара користиће се за отклањање последица ванредних околности као што су
поплава, суша, земљотрес, пожар, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде,
односно других ванредних догађаја који могу да угрозе живот и здравље људи и
проузрокују штету већих размера.

Члан 12.

Општинско веће одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање јавном
имовином, приходима и примањима, расходима и издацима на начин који је у складу са
Законом о буџетском систему.

Овлашћује се Председник општине да у складу са чланом 27ж. Закона о буџетском
систему, може поднети захтев Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита
изнад утврђеног дефицита од 10% уколико је резултат реализације јавних финансија.

Члан 13.

Новчана средства Буџета општине, директних и индиректних корисника средстава Буџета,
као и других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун Трезора
општине, воде се и депонују на консолидованом рачуну Трезора.

Члан 14.

Одлуку о промени апропријације из општих прихода буџета и пренос апропријације
у текућу буџетску резерву, у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему доноси
председник општине.

Директни, односно индиректни корисник буџетских средстава, уз одобрење
локалног органа управе надлежне за финансије може извршити преусмеравање
апропријација одобрених на име одређеног расхода у износу од 5% вредности
апропријације за расход чији се износ умањује. Ако у току године дође до промене
околности која не угрожава утврђене приоритете унутар буџета, председник општине
доноси одлуку да се износ апропријације који није могуће искористити, пренесе у текућу
буџетску резерву и може се користити за намене које нису предвиђене буџетом или за
намене за које средства нису предвиђена у довољном обиму.

Члан 15.

Распоред и коришћење средстава вршиће се у 2016. години по посебном акту
(решењу) које доноси председник општине на предлог надлежног органа за финансије у
оквиру следећих раздела.

Раздео 1:
1.1. Програм 15 – 0602

1.1.1.Програмска активност 0001

- Економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама
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- Средства ће се користити након спроведеног конкурса

1.1.2.Пројекат П-1

- Економска класификација 424, 425, 426 и 484 – накнада штете услед елементарне
непогоде

- Средства ће се користити за отклањање последица елементарних непогода

1.2.Програм 11 – 0901

1.2.1.Програмска активност 0006

- Економска класификација 472 – накнада за социјалну заштиту из Буџета

- Средства ће се користити за исплату помоћи породицама ученика и студената, за
финансирање бесплатне кухиње и књига за треће и свако наредно дете у
породици, накнаде породиљама, награде за постигнуте резултате на
такмичењима, накнаде ратним војним инвалидима и за куповину уџбеника за
ђаке у основном образовању, а све у складу са одлукама скупштине општине

Раздео 2:
2.1.Програм 15 – 0602

2.1.1.Програмска активност 0001

- Економска класификација 499 – средства резерви

Раздео 3:
3.1.Програм 5 – 0101

3.1.1.Програмска активност 0001

- Економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама

- Средства ће се користити након спроведеног конкурса

3.1.2.Програмска активност 0002

- Економска класификација 451 – текуће субвенције у пољопривреди

- Средства ће се користити након спроведеног конкурса

Средства са раздела 3, Главе 3.03, Програма 0601 – комунална делатност, пројектних
активности 0001-водоснабдевање и 0002-управљање отпадним водама, на позицијама 177,
економске класификације 451-текуће субвенције у водоснабдевању у износу од 5.000.000
динара, и позиције 179, економске класификације 451 – текуће субвенције у управљању
отпадним водама у износу од 5.000.000 динара, користиће Јавно комунално предузеће
''Стан'' , по посебном Програму и Елаборату, који ће донети Скупштина општине
деспотовац, а у складу са Законом о комуналним делатностима.

Члан 16.

Обавезе које преузимају директни и индиректни корисници буџетских средстава
морају одговарати апропријацији која им је за ту намену овом Одлуком одобрена и пренета.

Изузетно корисници из става 1. овог члана, у складу са чланом 54. Закона о
буџетском систему, могу преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке
и захтева плаћање у више година, на основу предлога органа надлежног за послове
финансија, уз сагласност општинског већа, а највише до износа исказаних у плану
капиталних издатака из члана 3 ове одлуке.
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Корисници буџетских средстава су обавезни, да пре покретања поступка јавне
набавке за преузимање обавеза по уговору за капиталне пројекте прибаве сагласност органа
надлежног за финансије.

Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета
и из других прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво изврши из прихода из тих
других извора.

Обавезе преузете у 2015. години у складу са одобреним апропријацијама у тој
години, а не извршене у току 2015. године, преносе се у 2016. годину и имају статус
преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација том одлуком.

Члан 17.

Преузете обавезе и све финансијске обавезе  морају бити извршене искључиво на
принципу готовинске основе са консолидованог рачуна Трезора, осим ако је Законом,
односно актом Владе предвиђен другачији начин извршавања обавеза.

Члан 18.

Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора
или другог правног акта, уколико законом није другачије прописано.

Плаћање из буџета неће се извршити уколико нису поштоване процедуре утврђене
чланом 56. став 3. Закона о буџетском систему.

Члан 19.

Директни и индиректни  корисници средстава, дужни су да средства утврђена овом
Одлуком распореде по наменама у свом годишњем финансијском плану, на који сагласност
даје Скупштина општине.

Годишњи програм и финансијски план прихода и расхода из става 1.овог члана
доноси надлежни орган буџетског корисника, најкасније 45 дана од дана ступања на снагу
ове одлуке.

Члан 20.

Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета преносе
се на основу њиховог захтева у складу са одобреним апропријацијама у оквиру раздела и
функција чији су носиоци директни и индиректни корисници буџетских средстава и то:

Раздео 1 – Скупштина општине

За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела захтеве
подноси председник скупштине општине или лице које он овласти уз пратећу оригиналну
документацију претходно припремљену и контролисану од стране одговорног лица
задуженог у Одељењу за привреду и финансије Општинске управе.

Раздео 2 – Председник општине

За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела захтеве
подноси председник општине или његов заменик, уз пратећу оригиналну документацију
претходно припремљену и контролисану од стране одговорног лица задуженог у Одељењу
за привреду и финансије Општинске управе.
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Раздео 3 – Општинска управа

За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела захтеве
подноси начелник Општинске управе уз пратећу оригиналну документацију претходно
припремљену и контролисану од стране одговорног лица задуженог у Одељењу за
привреду и финансије Општинске управе.

Раздео 4 – Јавни правобранилац

За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела захтеве
подноси Општински јавни правобранилац уз пратећу оригиналну документацију претходно
припремљењу и контролисану од стране одговорног лица задуженог у Одељењу за
привреду и финансије Општинске управе.

За коришћење средстава из одобрених апропријација индиректних корисника у
оквиру глава и функција, захтеве подносе руководиоци корисника или њихови заменици, уз
пратећу књиговодствену документацију (копије истих) претходно припремљену и
контролисану од стране одговорног лица тих буџетских корисника.

Сви захтеви из овог члана се подносе Трезору општине при Одељењу за привреду,
јавне делатности, финансије и буџетске фондове Општинске управе

Руководиоци корисника или њихови заменици из овог члана су непосредно
одговорни председнику општине за коришћење средстава из одобрених апропријација.

Члан 21.

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно
оствареним примањима Буџета.
Ако се у току године примања смање, издаци Буџета извршиће се по приоритетима и то:
обавеза утврђених законским прописима, на постојећем нивоу и минималних сталних
трошкова неопходних за несметано функционисање корисника буџетских средстава.

Ако корисници буџетских средстава остваре додатне приходе својом активношћу у
износу већем од износа исказаног у члану 4 ове Одлуке, могу користити средства остварена
из додатних прихода до нивоа до кога су та средства и остварена, а за намене утврђене овом
Одлуком.

Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе својом активношћу
утврђене у члану 4. ове Одлуке, апропријације утврђене из тих прихода неће се извршавати
на терет средстава Буџета.

Члан 22.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2016. години обрачунату
исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не
исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 23.

Новчана средства на консолидованом рачуну Трезора могу се  инвестирати у 2016.
години само у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су у складу са
истим чланом Закона, Председник општине, односно лице које он овласти, одговорни за
ефикасност и сигурност тог инвестирања.
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Члан 24.

За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед
неуравнотежености  кретања у приходима и расходима Буџета, Председник општине може
донети Одлуку  о задуживању Општине у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном
дугу („Службени гласник РС“ бр.61/2005, 107/2009 и 78/2011).

Члан 25.

Средства са рачуна Буџета и средства са рачуна корисника буџета, укључујући и
јавне службе које се финансирају из Буџета, могу се укључити у депозит пословне банке о
чему одлуку доноси Председник општине.

Члан 26.

Корисници буџетских средстава, до 31.децембра 2016. године пренеће на рачун
извршења буџета сва средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2016.години,
која су тим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Деспотовац за
2016.годину.

Члан 27.

Директни и индиректни корисници Буџета који користе пословни простор у
државној својини, а финансирају се средствима Буџета, не плаћају закуп у 2016. години.

Члан 28.

Буџетски корисници су дужни да на захтев Органа управе надлежног за финансије
ставе на увид документацију о њиховом финансирању, као и да достављају извештаје о
остварењу прихода и извршењу расхода у одређеном периоду.

Члан 29.

Корисници буџетских средстава, приликом додељивања уговора о набавци добара,
пружању услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са Законом
о јавним набавкама (''Службени гласник РС'',број 124/2012 и 14/2015).

Члан 30.

Изузетно, у случају да се Буџету општине Деспотовац из других буџета (Републике,
Покрајине, друге општине) определе актом наменска трансферна средства, укључујући и
наменска трансферна средства за надокнаду штете услед елементарних непогода, као и у
случају уговарања донација, а чији износи нису могли бити познати у поступку доношења
ове Одлуке, Орган управе надлежан за финансије, на основу тог акта отвара одговарајуће
апропријације за извршење расхода по том основу, а у складу са чланом 5. Закона о
буџетском систему.

Члан 31.

Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза других корисника
јавних средстава, у смислу Закона о буџетском систему, који су укључени у систем
консолидованог рачуна трезора неће се вршити уколико ови корисници нису добили
сагласност на финансијски план на начин прописан Законом, односно актом Скупштине
општине  и уколико тај план нису доставили Управи за трезор.
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Члан 32.

У буџетској 2016. години неће се вршити обрачун и исплата божићних, годишњих и
других врста накнада и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним
уговорима, за директне и индиректне кориснике средстава буџета, осим јубиларних награда
за запослене који су то право стекли у 2016. години.

Члан 33.

Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава
имају расходи за сталне трошкове, трошкове текућих поправки и одржавања и материјал.

Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу сталних
трошкова, трошкова текућих поправка и одржавања, материјала као и по основу
капиталних издатака измире у року отврђеном законом који регулише рокове измирења
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Члан 34.

Ова Одлука  доставиће се Министарству финансија.

Члан 35.
Ова Одлука  објавиће се у ''Службеном гласнику општине Деспотовац, а

примењиваће се од 01. јануара 2016. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број:  400-613/2015-01  од 28.12.2015. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Ненад Јовановић с.р.
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П Р И Л О З И
ПЛАН ПРИХОДА БУЏЕТА ЗА 2016. ГОДИНУ

Приходи и примања буџета, по врстама, планирају се у следећим износима, и то:

КОНТО В Р С Т А П Р И Х О Д А Приходи из
буџета

Сопствени
приходи

Средства из
осталих
извора

Укупно

711 ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И
КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ

711111 Порез на зараде 190.000.000 190.000.000
711122 Порез на прих.од самост.делат.који се плаћа према

паушално одређеном нето приходу
4.500.000 4.500.000

711123 Порез на приходе од сам.дел.-самоопорезив. 18.500.000 18.500.000
711143 Порез на приходе од непокретности 1.000.000 1.000.000
711145 Порез на приход од давања у закуп покретних ствари 200.000 200.000
711147 Порез на земљиште 1.000.000 1.000.000
711161 Порез на приход од осигурања лица 100.000 100.000
711181 Самодопр. према зарадама запослених и по основу

пензија
4.000.000 4.000.000

711184 Самодопринос из прихода лица која се баве
самосталном делатношћу

100.000 100.000

711191 Порез на друге приходе 11.000.000 11.000.000
711193 Порез на приходе од спорт.и спорт.стручњака 100.000 100.000

УКУПНО 711: 230.500.000 230.500.000
713 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

713121 Порез на имовину од физичких лица 65.000.000 65.000.000
713122 Порез на имовину од правних лица 20.000.000 20.000.000
713311 Порез на наслеђе и поклон 1.000.000 1.000.000
713421 Порез на пренос апсолутних права на непокретности 4.000.000 4.000.000
713423 Порез на пренос апсол.права на

полов.мотор.возилима и плов.објект.
4.000.000 4.000.000

УКУПНО 713: 94.000.000 94.000.000
714 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ

714513 Комунална такса за држање моторних друмских и
прик.возила

15.000.000 15.000.000

714543 Накнада за промену намене обрадивог
пољопривредног земљишта

100.000 100.000

714552 Боравишна такса 500.000 500.000
714562 Посебна накнада за заштиту и унапређење животне

средине
13.000.000 13.000.000

УКУПНО 714: 28.600.000 28.600.000
716 ДРУГИ ПОРЕЗИ

716111 Комунална такса за истицање фирме на пословном
простору

18.000.000 18.000.000

УКУПНО 716: 18.000.000 18.000.000
733 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ

733151 Ненаменски транс. од Републике у корист нивоа
општина

254.570.880 254.570.880

733152 Други текући трансфери од Репуб.у корист нивоа
Општине

5.000.000 5.000.000

733154 Текући наменски трансфери од Републике у корист
Општине

27.000.000 86.570.107 74.170.107

УКУПНО 733: 286.570.880 86.570.107 333.740.987
741 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ

741151 Приходи буџета општине од камата на средства
буџета укључена у депозит банака

1.500.000 1.500.000

741511 Накнада за коришћење минералних сировина 34.000.000 34.000.000
741526 Накнада за коришћење шума и шумског земљишта 5.000.000 5.000.000
741531 Комунална такса за коришћење простора на јавним 5.005.747 5.005.747
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површинама или испред пословног простора у
пословне сврхе

741534 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 3.000.000 3.000.000
УКУПНО 741: 48.505.747 48.505.747

742 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА
742152 Прих.од давања у закуп,односно на коришћење

непокретности у
држ.својини који користе органи и организације
општине

2.000.000 2.000.000

742153 Приходи од закупнине за грађев.земљиште 100.000 100.000
742251 Општинске административне таксе 2.000.000 2.000.000
742253 Накнада за уређење грађевинског земљишта 10.000.000 10.000.000
742351 Приходи који својом делатношћу остваре органи и

организације општина
3.000.000 8.976.088 11.976.088

УКУПНО 742: 17.100.000 8.976.088 26.076.088
743 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ

743324 Приход од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 4.000.000 4.000.000

743351 Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном
поступку
за прекршаје прописане актом скупштине општине

500.000 500.000

УКУПНО 743: 4.500.000 4.500.000
745 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ

745151
Остали приходи у корист нивоа општина

10.000.000 10.000.000

УКУПНО 745: 10.000.000 10.000.000
УКУПНИ ПРИХОДИ 737.776.627 8.976.088 86.570.107 833.322.822

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПО НАМЕНАМА ЗА 2016. ГОДИНУ

Еконо
мска

Класи
ф.

Опис Средства
из буџета

Сопствени
приходи

Средства из
осталих извора Укупно

1 2 3 4 5 6
411 ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ 125.676.190 3.794.500 8.720.914 138.191.604

412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА 22.495.438 679.216 1.561.043 24.735.697

413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 285.000 20.000 - 305.000

414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА
ЗАПОСЛЕНИМА 6.119.880 20.000 69.955 6.209.835

415 НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 7.616.000 - - 7.616.000

416 НАГРАДЕ,БОНУСИ И ОСТАЛИ
РАСХОДИ 3.821.000 - - 3.821.000

41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 166.013.508 4.513.716 10.351.912 180.879.136
421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 38.705.540 767.000 2.000.000 41.472.540
422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 2.181.000 60.000 - 2.241.000
423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 39.316.734 843.000 500.000 40.659.734
424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 71.387.000 220.000 950.000 72.557.000

425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
(УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) 55.141.636 565.000 500.000 56.206.636

426 МАТЕРИЈАЛ 23.270.954 1.090.000 1.300.000 25.660.954
42 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 230.002.864 3.545.000 5.250.000 238.797.864

441 ОТПЛАТЕ КАМАТА 7.000.000 - - 7.000.000
444 НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ 300.000 - - 300.000
44 ОТПЛАТЕ ДОМАЋЕ КАМАТЕ 7.300.000 - - 7.300.000
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451
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ
НЕФИНАНСИЈСКИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА

17.000.000 - - 17.000.000

45 ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ 17.000.000 - - 17.000.000

4631 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ
НИВОИМА ВЛАСТИ 86.518.000 - - 86.518.000

4632 КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ 5.900.000 - - 5.900.000
464 ТЕКУЋЕ ДОТАЦ.ЗДРАВСТВ.УСТАН. 20.000.000 - - 20.000.000
465 ОСТАЛИ ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ 14.194.639 447.372 1.028.195 15.670.206
46 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 126.612.639 447.372 1.028.195 128.088.206

472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ
ИЗ БУЏЕТА 22.850.000 - 11.185.000 34.035.000

47 ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ
ОСИГУРАЊА 22.850.000 - 11.185.000 34.035.000

481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА 19.800.000 - - 19.800.000

482 ПОРЕЗИ, ОБАВ. ТАКСЕ И КАЗНЕ
НАМ. ОД ЈЕД. НИВОА ВЛАС. ДР 2.830.000 210.000 - 3.040.000

483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО
РЕШЕЊУ СУДОВА И СУД. ТЕЛ 7.350.000 - - 7.350.000

484 НАКНАДА ШТЕТЕ ОД
ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА 1.000 - - 1.000

485 НАКНАДE ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ
ШТЕТУ НАНЕТУ ОД ДРЖ.ОРГАНА 3.100.000 - - 3.100.000

48 ОСТАЛИ РАСХОДИ 33.273.642 210.000 - 33.483.642
499 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 17.993.000 - - 17.993.000
49 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 17.993.000 17.993.000

511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 78.505.974 - 58.755.000 137.260.974
512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 9.325.000 110.000 - 9.435.000
515 ОСТАЛА ОСНОВНА СРЕДСТВА 500.000 50.000 - 550.000
51 ОСНОВНА СРЕДСТВА 88.330.974 160.000 58.755.000 147.245.974

523 ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ 100.000 100.000
52 ЗАЛИХЕ 100.000 100.000

541 ЗЕМЉИШТЕ 2.300.000 - - 2.300.000
54 ПРИРОДНА ИМОВИНА 2.300.000 - - 2.300.000

611 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ
КРЕДИТОРИМА 26.000.000 - - 26.000.000

61 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 26.000.000 - - 26.000.000

621 НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ 100.000 - - 100.000

62 НАБАВКА ДОМАЋЕ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 100.000 - - 100.000

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 737.776.627 8.976.088 86.570.107 833.322.822
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ ЗА 2016. ГОДИНУ

Одлука о буџету општине Деспотовац за 2016. годину доноси се сагласно члану  43.
Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013), 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).

Укупни приходи и расходи за 2016. годину утврђени су у износу од 833.322.822,00
динара, и то из текућих прилива Буџета 737.776.627,00 динара и из осталих извора
95.546.195,00 динара.

Припреме за израду Одлуке о буџету општине Деспотовац за 2016. годину отпочеле
су 16.10.2015. године, када је Одељење за привреду, финансије, јавне делатности и буџетске
фондове Општинске управе општине Деспотовац израдило Упутство за припрему Одлуке о
Буџету општине Деспотовац за 2016. године, са пројекцијом за 2017 и 2018 годину, са
смерницама за припрему финансијских планова буџетских корисника за 2016. годину и
пројекцијом за 2017 и 2018 годину и доставило га свим буџетским корисницима са
захтевом да доставе предлоге својих финансијских планова за 2016. годину са пројекцијом
за 2017 и 2018 годину. У току припреме за израду нацрта Одлуке о буџету за 2016. годину,
вршене су сталне консултације са свим буџетским корисницима.

Упутство за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2016. годину са
пројекцијом за 2017. и 2018. годину, које је требало да буде донето од стране Министарства
финансија по буџетском календару до 05.07.2015. године донето је 28.11.2015. године.
Кашњење у доношењу упутства од стране Министарства одразило се и на кашњење израде
Одлуке о буџету општине Деспотовац за 2016. годину.

Код планирања укупних прихода у Одлуци о буџету општине Деспотовац за 2016.
годину полазило се од процене остварења прихода у 2015. години, узимајући у обзир
законске прописе који регулишу одређене области, а који имају утицај на остваривање
одређених прихода.

Расходи су планирани полазећи од процене њихове реализације у 2015. години и
достављених предлога и планова пословања буџетских корисника поступајући по
смерницама из Упутства за припрему буџета локалних самоуправа.

Полазећи од одредби Закона о буџетском систему, Упутства и смерница за израду
програмског буџета сви трошкови предвиђени у Одлуци о буџету за 2016. годину везани су
за одређене програме, програмске активности и пројекте и распоређени по корисницима
буџетских средстава.

Средства планирана код Програма 15, програмска активност 0001, позиција 11,
економска класификација 481 – Донације невладиним организацијама у укупном износу од
4.000.000,00 динара користиће се за финансирање невладиних организација и других
удружења грађана. Решење за коришћење средстава ове позиције и ове економске
класификације доноси председник општине на основу предлога Одељења за привреду,
финансије, јавне делатности и буџетске фондове Општинске управе Деспотовац, а након
спроведеног конкурса. На расписани конкурс удружење подноси захтев и програм, који
треба да садржи резултате који ће се остварити спровођењем активности за чије се
финансирање потражују средства, као и  извештај о оствареним резултатима спроведених
активности које су се финансирале средствима из буџета општине из претходне године, ако
су таква средства коришћена. У случају недостављања извештаја о оствареним резултатима
спроведених активности које су се финансирале средствима из буџета општине и



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 10 Деспотовац 30.12.2015. године

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 10 39

коришћењу средстава додељених из буџета општине у претходној години неће се
додељивати средства у текућој години.

Средства  планирана код Програма 15, програмске активности 0006 – информисање,
позиција 19, економска класификација 423 у износу од 5.000.000,00 динара користиће се
након расписивања и спроведеног конкурса. Уговор о коришћењу средстава са
представником медија који добије на конкурсу потписује председник општине.

Средства по програму 15, пројекат 1 – заштита од елементарних непогода користиће
се по програму Штаба за ванредне ситуације општине Деспотовац, у складу са Законом, а
на основу решења које доноси председник општине. Средства за накнаду штете услед
елементарних непогода преносиће се са сталне буџетске резерве.

Средства по програму 11, програмска активност 0005 – активност Црвеног крста

користиће се по програму Црвеног крста.

Средства по програму 11, програмска активност 0006 – дечија заштита, позиција 38,
економска класификација 472 у укупном износу од 20.000.000,00 динара, користиће се за
исплату помоћи породицама ученика и студената сагласно одлуци о додели материјалне
помоћи породицама ученика и студената са подручја општине Деспотовац, као и
финансирању бесплатне кухиње и књига за треће и свако наредно дете у породици и
накнаде породиљама, сагласно одлуци о пружању новчане помоћи породици са децом као и
награда за постигнуте резултате на такмичењима и накнаде ратним војним инвалидима и за
набавку уџбеника за ђаке у основном образовању.  Решење за коришћење средстава са ове
позиције доноси се на основу достављене документације прописане законским прописима и
општинским одлукама које регулишу начин и поступак остваривања права на накнаду за
социјалну заштиту из буџета општине.

Средства предвиђена за програм 11, програмска активност 0001 – социјалне помоћи,
позиција 71, економска класификација 463 у износу од 16.500.000,00 динара користиће се у
складу са Програмом рада Центра за социјални рад у спровођењу делатности чије је
финансирање општина Деспотовац преузела Одлуком о социјалној заштити.

Средства програма 12, програмске активности 0001 – функционисање установа
примарне здравствене заштите, позиција 73, економска класификација 464 у укупном
износу од 20.000.000,00 динара користиће се за финансирање обавеза Дома здравља које
општина Деспотовац финансира у складу са финансијским планом корисника и Закона о
здравственој заштити. Средства у истом програму на позицији 72, економске
класификације 424 – специјализоване услуге, користиће се за рад мртвозорне службе.

Средства програма 13, програмске активности 0002 – подстицај културном и
уметничком стваралаштву, позиција 111, економска класификација 481 користиће се за
финансирање програмских активности културно уметничких друштава и осталих субјеката
културе сагласно Правилнику о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у
култури који се финансирају и суфинансирају из Буџета општине Деспотовац, а преко
индиректног корисника Центра за културу.

Средства предвиђена за програме ЈП Дирекција и ЈП Топлик Деспотовац користиће
се у складу са плановима и програмима рада тих предузећа.

Средства Програма 7, пројекат 1 – јавни ред и безбедност у саобраћају у износу од
3.000.000,00 динара из одобрених апропријација ове функције, вршиће се на основу
поднетих захтева корисника јавног предузећа Дирекције за изградњу општине Деспотовац
уз достављање пратеће документације. Средства ове функције су средства која се буџету
општине уступају од наплаћених новчаних казни за саобраћајне прекршаје и користе се по
законом прописане намене.
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Средства програма 0601 – комунална делатност, пројектних активности 0001 –
водоснабдевање и 0002 – управљање отпадним водама, на позицијама 177 и позицији 179,
економске класификације 451 – текуће субвенције у водоснабдевању и текуће субвенције у
управљању отпадним водама, користиће Јавно комунално предузеће ''Стан'' по посебном
програму и Елаборату које ће донети скупштина општине у складу са Законом о
комуналним делатностима.

Средства програма 6, програмске активности 0002 – управљање комуналним
отпадом у износу од 18.500.000,00 динара користиће се за  обавезе по основу депоновања
комуналног отпада са подручја општине , а средства програмске активности 0004 у износу
од 18.000.000,00 динара користиће се за финансирање програма одржавање јавних
површина и унапређење животне средине на заштићеном подручју општине Деспотовац у
износу од 18.000.000,00 динара.

Средства програма  5, програмске активности 0001, позиције 200 и 201, економске
класификације 423 и 424 користиће се за потребе учешћа у финансирању послова
комасације, регулације водотокова, односно реке Ресаве, док ће средства истог програма на
економској класификацији 481  користити за дотације удружењима и невладиним
организацијама из области пољопривреде, након спроведеног конкурса. Средства
програмске активности 0002, са позиције 203, економске класификације 441 користиће се за
субвенционисање камате за кредите које пољопривредна газдинства узимају од банака, а са
позиције 204, економске класификације 451, користиће се за субвенционисање
пољопривредне производње пољопривредних газдинстава, а након спроведеног конкурса.
Средства програмске активности 0003 – рурални развој, на позицији 205, економске
класификације 425 – текуће поправке и одржавање, користиће се за учешће у поправци и
одржавању атарских путева.

Средства програма 14, програмске активности 0001 – подршка локалним спортским
организацијама и удружењима на позицији 207, економске класификације 481 користиће се
на основу расписаног конкурса и програма Туристичко спортске организације.

Средства по програму 15, програмска активност 0002 – месне заједнице користиће се
за потребе месних заједница за чије коришћење ће се урадити посебан програм на основу
исказаних потреба месних заједница.
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На основу члана 8. став 3. Закона о озакоњењу објеката („Службени гласник Републике
Србије”, брoj 96/2015) и члана 13. Статута општине Деспотовац  („Службени гласник општине
Деспотовац”, број 4/08), Скупштина општине Деспотовац нa седници одржаној 28.12.2015.
године, донела је

О Д Л У К У
О ДОЗВОЉЕНОЈ СПРАТНОСТИ ПО УРБАНИСТИЧКИМ ЗОНАМА ЗА ОБЈЕКТЕ

КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ У ПОСТУПКУ ОЗАКОЊЕЊА

Члан 1.
Овом одлуком одређује се максимална дозвољена спратност објеката по урбанистичким

зонама, целинама или блоковима за објекте који се налазе у поступку озакоњења.

Члан 2.
Одређују се следеће урбанистичке зоне за објекте који се налазе у поступку озакоњења на

територији општине Деспотовац:
1) Зона 1 – приградска и сеоска насеља на територији општине Деспотовац
2) Зона 2 – насељена места Деспотовац и Ресавица
3) Зона 3 – зона посебне намене
4) Зона 4 – све остале зоне које нису обухваћене у прве три

Члан 3.
У урбанистичкој зони 1 предмет озакоњења не може бити објекат који има више од једне

етаже од дозвољене спратности одређене Просторним планом општине Деспотовац.
У урбанистичкој зони 2 предмет озакоњења не може бити објекат који има више од једне

етаже од дозвољене спратности одређене важећим планским документом. Ако важећим
планским документом није одрећена максимална спратност објеката у тој урбанистичкој зони,
предмет озакоњења може бити незаконито изграђени објекат максималне спратности одређене
Генералним урбанистичким планом Деспотовца и Генералним урбанистичким планом Ресавице
са елементима детаљног урбанистичког плана.

У урбанистичкој зони 3 предмет озакоњења не може бити објекат који је грађен у
супротности са важећим панским актом. Урбанистичка зона 3, односно зона посебне намене
обухвата све објекте који су изграђени у првом степену заштите природног добра, односно у
зони заштите културног добра од изузетног значаја и зони заштите културних добара уписаних
у Листу светске културне баштине, односно радови на самом културном добру од изузетног
значаја или добру уписаном у Листу светске културне баштине, изграђени у заштитним зонама
око војних комплекса и објеката инфраструктуре посебне намене, односно изграђени,
реконструисани или дограђени супротно прописима о одбрани којима су прописане посебне
обавезе за изградњу објеката, као и других објеката изграђених у заштитним зонама у складу са
одредбама посебних закона.

У урбанистичкој зони 4 предмет озакоњења не може бити објекат који има више етажа од
дозвољене спратности одређене Просторним планом општине Деспотовац..

У урбанистичким зонама 1,2 и 4 предмет озакоњења може бити објекат са подрумском
етажом на земљишту повољном за грађење подрумских просторија.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику

општине Деспотовац“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 350-126/2015-01 од 28.12.2015. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Јовановић Ненад с.р.
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На основу члана 6. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник
Републике Србије" бр.62/06), и члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Србије'', број 129/07) и чл.13.Статута општине Деспотовац ("Службени гласник
Општине Деспотовац", број 4/08), Скупштина Општине Деспотовац, на седници одржаној
28.12.2015. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА УСЛУГЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Члан 1.
У одлуци о висини накнаде за услуге општинске управе ("Службени гласник

општине Деспотовац" број 19/2012) тарифни број 8 таксене тарифе мења се и гласи:

"ТАРИФНИ БРОЈ 8
ТАКСЕНЕ ТАРИФЕ ЗА СПИСЕ И РАДЊЕ

ИЗ ОБЛАСТИ УРБАНИЗМА И ГРАЂЕВИНСКИХ ПОСЛОВА

1. Информација о локацији 1.000,00 дин.

2.

Локацијски услови за објекте (осим објеката линијске и комуналне инфраструктуре)

- до 30 м2 600,00дин.
-од 31 до 200 м2 1.000,00 дин.
- од 201 до 400 м2 1.500,00 дин.
- од 401 до 800 м2 2.500,00 дин.
-од 801 до 2000 м2 3.500,00 дин.
- од 2.001 до 5000 м2 4.000,00 дин.
- од 5.001 до 20.000 м2 6.000,00 дин.
- преко 20 000 м2 8.000,00 дин.

3.

- Локацијски услови за изградњу линијске и комуналне
инфраструктуре до 1.000 м (водовод Ø 200, канализација до Ø 300,
електромрежа до 35 кV, ТТ мрежа до 600х4, гасна мрежа до Ø 60,
топловод до Ø100 )

- Локацијски услови за изградњу линијске и комуналне инфраструктуре
до 1.000 м (водовод Ø 200, канализација до Ø 300, електромрежа до 35
кV, ТТ мрежа до 600х4, гасна мрежа до Ø 60, топловод до Ø100 )

- Локацијски услови за изградњу линијске и комуналне инфраструктуре
преко 1.000 м и већих капацитета

5.000,00 дин.

4. - Локацијски услови за изградњу линијске и комуналне
инфраструктуре преко 1.000 м и већих капацитета

10.000,00 дин.

5. Приговор 500,00 дин.

6.
Потврда пројекта парцелације и препарцелације
- до 2,0 ha 1.500,00 дин.
- од 2,0 до 5,0 ha 2.000,00 дин.
- од 5,0 до 10,0 ha 2.500,00 дин.
- преко 10,0 ha 4.000,00 дин.

7.
Потврда урбанистичког пројекта за комплекс
- до 2,0 ha 2.000,00 дин.
- од 2,0 до 5,0 ha 3.000,00 дин.
- од 5,0 до 10,0 ha 5.000,00 дин.
- преко 10,0 ha 6.000,00 дин.

8. Решење 1.000,00 дин.
9. За препис акта, односно списа, по полутабаку оригинала 200,00 дин.
10. Уверење и Потврде 500,00 дин.
11. Опомена којом се обвезник позива да плати таксу 250,00 дин.
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Члан 2.
Тарифни број 11. брише се.

Члан 3.
Ова одлука објавиће се у Службеном гласику општине Деспотовац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 350-127/2015-01 од 28.12.2015. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Јовановић Ненад с.р.

На основу чл. 6. и 9. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Службени
гл.РС"62/06), чл.32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'',
број 129/07) и чл.13. Статута општине Деспотовац (Службени гласник Општине
Деспотовац, број 4/08), Скупштина општине Деспотовац на седници одржаној 28.12.2015.
године, донела је:

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О OПШТИНСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ

ТАКСАМА

Члан 1.

У одлуци општинским административним таксама (Службени гласник општине
Деспотовац број 19/2012) у делу таксена тарифа бришу се тарифни бројеви 11. и 12., а у
тарифном броју 13. брише се тачка 3.

Члан 2.

Ова одлука објавиће се у "Службеном гласику општине Деспотовац".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 350-128/2015-01 од 28.12.2015. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Јовановић Ненад с.р.
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На основу члана 8.  став 1. Закона о матичним књигама ( ''Службени гласник
Републике Србије''', број 20/2009 и 145/2014), члана 32. став 1.  тачка 6.  Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', број 129/2008 и 83/14 ) и члана 13.
Статута Општине Деспотовац (''Општински службени гласник'', број 4/2008), Скупштина
општине Деспотовац, по прибављеном мишљењу Министарства државне управе и локалне
самоуправе, број 20-00-103/2015-10 од 10.12.2015. године, на седници одржаној 28.12.2015.
године, донела је

О Д Л У К У
О МАТИЧНИМ ПОДРУЧЈИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ

1. Овом одлуком одређују се матична подручја за која се воде матичне књиге на
територији општине Деспотовац и седишта матичних подручја.

2. Матична подручја за која се воде матичне књиге на територији општине
Деспотовац су:

1) Матично подручје Деспотовац, које чине насељена места Деспотовац, Војник,
Буковац, Пањевац, Липовица, Ломница, Милива, Трућевац, Витанце и Бељајка;

2) Матично подручје Ресавица, које чине насељена места Ресавица, Жидиље, Баре,
Маквиште, Равна Река и Сењски Рудник;

3) Матично подручје Стењевац, које чине насељена места Стењевац, Јеловац,
Стрмостен, Сладаја, Двориште, Језеро, Поповњак и Ресавица (село);

4) Матично подручје Плажане, које чине насељена места Плажане, Грабовица и
Златово и

5) Матично подручје Велики Поповић, које чине насељена места Велики Поповић,
Медвеђа, Јасеново, Брестово, Богава и Балајнац.

3. Седишта матичних подручја из тачке 2. ове Одлуке су:
1) Седиште матичног подручја Деспотовац је у Деспотовцу.
2) Седиште матичног подручја Ресавица је у Ресавици.
3) Седиште матичног подручја Стењевац је у Стењевцу.
4) Седиште матичног подручја Плажане је у Плажану.
5) Седиште матичног подручја Велики Поповић је у Великом Поповићу.
4. Даном почетка примене ове Одлуке престаје да важи Одлука о матичним

подручјима, (''Службени гласник општине Деспотовац'', број 7/09).
5. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном

гласнику Републике Србије, а почеће да  се примењује од 1. јануара 2016. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 20-3/2015-01 од 28.12.2015. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Јовановић Ненад с.р.
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На основу члана 20. и 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Србије'' број  129/07), члан 4., 7. 35. и 39. Закона о прекршајима (''Службени
гласник Републике Србије'', број  65/2013) и члана 13. Статута Општине Деспотовац
(''Службени гласник Општине Деспотовац'', број  4/2008), Скупштина општине Деспотовац,
на седници одржаној 28.12.2015. године, донела је

О Д Л У К У
О РАДНОМ ВРЕМЕНУ

Члан 1.
Овом Одлуком уређује се распоред, почетак и завршетак радног времена

угоститељских, трговинских, занатских и других објеката на територији општине
Деспотовац.

Члан 2.
Циљ Одлуке је да се омогући нормално задовољавање потреба грађана као и потреба

предузећа и других субјеката, за чије је нормално пословање неопходна услуга
угоститељских, трговинских, занатских и других објеката.

Члан 3.
Под радним временом, у смислу ове Одлуке подразумева се време у коме објекти

могу обављати своју делатност.
Распоред радног времена мора бити истакнут на улазу или на другом видном месту

објекта у коме се обавља делатност односно послови из члана 1. ове Одлуке.

Члан 4.
Сваког дана могу радити од 00 – 24 часа и то:
- хотели и мотели, осим ресторанског дела ,
- бензинске пумпе, осим ресторанског дела,
- продајни објекти за хлеб и пецива,
- продавнице прехрамбене робе,
- апотеке,
- такси службе и
- аутомеханичарске, аутоелектричарске и вулканизерске радње.
Остали објекти из члана 1. ове Одлуке  као и ресторански делови хотела, мотела и

бензинских пумпи  могу радити:
а) у периоду од 01. априла до 31. августа (летњи период)  од 06,00 до 01,00 часа, а

петком и суботом  и у дане државних и верских празника прописаних Законом  од 06,00 до
02,00 час.

б) у периоду од 01. септембра до 31. марта (зимски период) од 06,00 до  24,00 часа, а
петком и суботом и у дане државних и верских празника прописаних Законом од 06,00 до
01,00 часа.

в) ноћни барови, фолкотеке и дискотеке могу радити сваког дана од  21,00 до 03,00
часа.

Члан 5.
Објекти из члана 4 став 1. ове Одлуке  који раде од 00 до 24 часа, о томе

обавештавају Општинску управу Деспотовац.
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Члан 6.
Трговински и занатски објекти могу у оквиру прописаног радног времена радити и

краће.
Угоститељски објекти могу радити и краће од 8 часова.
Предузећа, односно власници и оснивачи објеката сами одређују којег дана у недељи

објекат неће бити отворен.

Члан 7.
У дане Нове године (01. и 02. јануар) и Српске нове године (14. јануар)

угоститељски објекти могу радити до 04,00 часа.

Угоститељски објекти у дане вашара и других значајнијих верских и културних
манифестација могу радити до 03,00 часа.

Члан 8.
За контролу спровођења ове Одлуке надлежни су МУП, Комунална инспекција и

тржишна инспекција.

Члан 9.
За непридржавање радног времена утврђеног овом Одлуком, могу се изрећи новчане

казне и то:
1. Правном лицу од 50.000,00 - 1.000.000,00 динара
2. Одговорном лицу у правном лицу и физичком лицу од 2.500,00 - 75.000,00 динара,
3. Предузетнику од  5.000,00 - 250.000,00 динара.

Члан 10.
Наплаћене казне чине приход буџета Општине Деспотовац и уплаћују се на жиро

рачун број 840-743351843-13.

Члан 11.
За понављање прекршаја и казни из члана 9 из ове Одлуке надлежном органу за

прекршаје подноси се захтев за изрицање мере забране обављања делатности у складу са
Законом о прекршајима.

Члан 12.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о радном времену  број 13-

352/2014-01 од 01.12. 2014. године (''Службени гласник општине Деспотовац''  број 11/2014)
са свим изменама и допунама.

Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања, а објавиће се у

''Службеном гласнику општине Деспотовац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 13-314/2015-01  од  28.12. 2015. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Јовановић Ненад с.р.
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На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник
Републике Србије”, брoj 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 –
одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 - одлука УС,132/2014 и 145/2014) и члана 13. Статута
општине Деспотовац  („Службени гласник општине Деспотовац”, број 4/08), Скупштина
општине Деспотовац нa седници одржаној 28.12.2015. године, донела је

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЗА ИЗГРАДЊУ ЦРКВЕ У ЛИПОВИЦИ

УВОД

Основни циљ израде Плана детаљне регулације за изградњу цркве у Липовици (у
даљем тексту: План) је увођење специфичних намена и стварање услова за уређење и
изградњу простора. Као основно опредељење, испоштоване су просторно-планске
одреднице плана вишег реда, Просторног плана општине Деспотовац (''Службени гласник
општине Деспотовац'', број 6/09, 7/09 и 10/12).

План је урађен на основу Одлуке о приступању израде Плана детаљне регулације за
изградњу цркве у Липовици (''Службени гласник општине Деспотовац'', бр. 10/13).

План је израђен у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник
Републике Србије”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 –
одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 - одлука УС,132/2014 и 145/2014) и Правилником о
садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања
("Службени гласник РС", бр. 64/15).

Планом су дефинисани: граница плана и обухват грађевинског подручја; подела
простора на посебне целине и зоне; намена земљишта; регулационе линије улица и јавних
површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској подлози;
нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план); трасе, коридоре и
капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру; правила
уређења и правила грађења по целинама и зонама; економску анализу и процену улагања из
јавног сектора; локације за које је предвиђена израда урбанистичког пројекта. План се
састоји од текстуалног и графичког дела. Површина планског подручја обухваћеног
границом Плана износи око 6,5hа.

ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ

1. ИЗВОД ИЗ ТЕКСТУАЛНОГ ДЕЛА УСВОЈЕНОГ  КОНЦЕПТА ПЛАНА

Подручје обухваћено Планом детаљне регулације се налази на територији општине
Деспотовац, катастарска општина Липовица, западно од грађевинског подручја насеља
Липовица.

У граници обухвата Плана се налазе постојеће пољопривредно и водно земљиште. Обухват
Плана је ван границе постојећег грађевинског подручја насеља Липовица.

У оквиру предвиђеног простора даље разраде, планирано је увођење специфичних намена,
верских и спортско-рекреативних садржаја, у складу са програмским концептом
просторног плана општине Деспотовац.
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На предметној локацији у обухвату Плана постоје изграђени објекти саобраћајне
инфраструктуре. Државни пут IIА реда бр. 186 је основни саобраћајни капацитет за приступ
свим садржајима датог подручја.

Основни програмски елементи дати су у Просторном плану општине Деспотовац. На
основу затеченог стања, програмских елемената из планске документације и добијених
услова дат је предлог урбанистичког решења посматраног подручја. При изради концепта
решења посматраног подручја испоштована је постојећа затечена инфраструктурна
опремљеност. Основ за издавање услова за изградњу ће бити овај План.

I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

I – 1. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА

Западно од грађевинског подручја насеља Липовица налази се предметни обухват,
дефинисан Просторним планом општине Деспотовац (''Службени гласник општине
Деспотовац'', број 6/09, 7/09 и 10/12), на коме су планирани верски и спортско-рекреативни
садржаји.

Полазне основе за утврђивање концепције просторног развоја су:
- дефинисање и заштита општедруштвеног интереса у области планирања и уређења

простора;
- заштита животне средине, при чему овај План пре свега делује као превенција (кроз

одговарајуће услове, правила грађења/уређења);
- конверзија пољопривредног у грађевинско земљиште;
- уважавање стечених урбанистичких обавеза.

Концепција уређења подручја обухваћеног Планом заснована је на:
- смерницама датим Просторним планом општине Деспотовац,
- добијеним условима од надлежних органа, организација и јавних предузећа у чијој је

надлежности њихово издавања,
- основу постојећег стања и досадашњих проблема, уз сагледавање будућих развојних

потреба садашњих и будућих корисника простора.

На основу свега напред поменутог Планом је дефинисана подела грађевинског земљишта
на површине за јавне и површине за остале намене. Површине за јавне намене су: зона
верских садржаја, зона спортско-рекреативних садржаја, зона коридора државног пута и
планирани коридор саобраћајног прикључка и приступне саобраћајнице. Површине за
остале намене су: пољопривредне површине.

I – 2. ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА

Обухват Плана је утврђен Одлуком о изради Плана. Граница Плана обухвата катастарске
парцеле број 1258/1, 1258/5, 1258/6, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264/1, 1264/2, 1264/3,
1264/5, 1264/6, 1264/7, 1265/1, 1265/3, 1265/4, 1265/5, 1265/6, 1265/7, 1269, 1783, 1784/1,
1784/2, 1785, 1965, 1966, 1967/1, 1967/2, 1968, 1969, 1970/1, 1970/2, 1971, 1972, 1975/1, 2489,
2490, део 2491 и део 2480, КО Липовица.

Планско подручје налази се на територији општине Деспотовац, катастарска општина
Липовица.

Граница Плана почиње на северу, од тромеђе катастарских парцела број 1975/1, 1975/3 и
1976/1 све К.О. Липовица. Граница иде међом парцела 1975/1 и 1972 са једне стране и
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1976/1 са друге стране све до тромеђе катастарских парцела број 1976/1,1972 и 1973/1 све
К.О. Липовица. Граница  даље иде међом катастарских парцела број 1973/1 и 1973/2 са
једне стране и 1972 и 1971 са друге стране тромеђе катастарских парецела број 1973/2, 2464
и 1971 све К.О. Липовица, одакле се граница плана наставља међом катастарских парцела
број 1971, 1969, 1968, 2490 са једне стране и 2464 и 2491 са друге стране, затим обухвата
катастарске парцеле број 2490, 2489 обе К.О. Липовица и иде границом потока све до
тромеђе катастарских парцела број 1269, 1272 и потока све К.О. Липовица. Даље иде међом
катастарских парцела број 1269 са једне стране и 1272 и 1271 са друге стране све К.О.
Липовица до тромеђе катастарских парцела број 1271,1269 и 1258/1 све К.О. Липовица и
међом катастраских парцела број 1258/1 са једне стране и 1270/2, 1268/4, 1268/3, 1266 и
1279 са друге стране све до тромеђе катастарских парцела број 1783, 1784/2, 1784/1 и 1785
све К.О. Липовица са једне стране и катастарских парцела број 1975/1, 1785 и потока
Конине. Граница даље иде границом катастарских парцела број 1975/1 К.О. Липовица и
1975/3 К.О. Липовица са друге стране све до тромеђе катастарских парцела број 1975/3,
1975/1 и 1976/1 све К.О. Липовица одакле је и започета граница плана.

Површина планског подручја обухваћеног границом износи око 6,5 ha.

Подручје обухваћено овим Планом дефинисано је као пољопривредно и водно земљиште у
ван граница грађевинског подручја насељеног места.

I – 3. ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ

У оквиру простора обухваћеног Планом планиране су површине за јавне намене и
површине за остале намене.

Површине за јавне намене чине следеће зоне:
зона спортско-рекреативних садржаја,
зона коридора државног пута,

Зона спортско-рекреативних садржаја: Зона спортско-рекреативних садржаја је смештена у
северо-западном делу обухвата Плана. Предвиђено је да се дати простор користи у сврху
рекреације и одмора становништва. Дата зона је намењена за изградњу и реконструкцију
објеката и површина у функцији спорта и рекреације. Планом ће се дати услови за
изградњу спортско-рекреативних објеката, као и за реконструкцију постојећег објекта и
фудбалског терена. Све слободне површине у склопу спортско-рекреативног комплекса
треба да буду парковски озелењене и хортикултурно уређене.

Зона коридора државног пута: У коридору државног пута се налазе саобраћајне површине
државног пута IIА реда бр. 186 као и постојеће инфраструктурне инсталације. Овим
Планом даће се услови за планирани саобраћајни прикључак на ДП, услови за полагање
нове комуналне инфраструктуре, као и услови за прикључење грађевинских парцела на
исте. У оквиру коридора даће се услови за формирање линијског зеленила.

Површине за  остале намене чине следеће зоне:
зона пoљопривредних површина,
зона верских садржаја,
зона грађевинског земљишта изван грађевинског подручја.

Пољопривреда: Пoљопривредне површине су намењене за примарну пољопривредну
производњу и пољопривредна домаћинства. Ова зона заузима највећи део површине на
предметном подручју. Планом ће се дати услови за уређење и изградњу/реконструкцију
објеката.
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Зона верских садржаја: зона верских објеката обухвата православну цркву и пратећи
објекат (салу за поменске ручкове) на парцели бр. 1265/1. Верски објекти су јавног
карактера, односно јавног садржаја, али земљиште на коме се налази верски објекат није
површина јавне намене већ је остало земљиште.

Зона намењена изградњи верског комплекса налази се у средишњем делу обухвата плана,
јужно од државног пута. У склопу ове зоне градиће се објекат православног храма као и
пратећи објекат, за које се овим Планом прописују правила грађења. Објекти верске
функције су значајни просторни репери и симболи града. Објекат храма је по својој
функцији од посебног значаја окружење.

У саставу парцеле верског објекта, поред богомоље и пратећег објекта, планиране су
слободне површине за одмор и рекреацију, интерне саобраћајне површине и површине за
стационарни саобраћај. Основна функција планираног саобраћајног прикључка и приступне
саобраћајнице је да обезбеди саобраћајно прикључење планираног верског комплекса на
постојећи државни пут, и да обезбеди неометано функционисање саобраћаја унутар
комплекса.

У ''Табели бр. 1. - Подела по целинама и зонама'' дата је подела површина за јавне и остале
нaмене, са приказом површина које оквирно заузимају (графичко очитавање).

Табела бр. 1. - Подела по целинама и зонама

Намена земљишта по целинама и зонама Површина %
ha а m2

1. Површине јавне намене 1 72 87 26,48
- зона спортско-рекреативних садржаја 1 25 23
- зона коридора државног пута - 47 64
2. Површине остале намене 4 79 99 73,52
- зона пољопривредних површина 4 45 66
- зона верских садржаја - 09 70
- зона грађевинског земљишта изван

грађевинског подручја - 24 63

Укупна површина у обухвату Плана 6 52 86 100,00

У граници подручја обухваћеног Планом површине за јавне потребе заузимају 26,48%
површине, односно, заступљене су са ~1,73ha. Површине за остале намене заузимају
73,52% површине укупног обухвата Плана, односно, заступљене су са ~4,80ha. У обухвату
Плана највише су заступљене пољопривредне површине ~4,46ha, односно заузимају 68,26%
површине обухвата Плана.

I – 4. РЕГУЛАЦИЈА, НИВЕЛАЦИЈА И ОДРЕЂИВАЊЕ ПОВРШИНА ЈАВНЕ
НАМЕНЕ

I – 4.1. План регулације

Планом регулaције дефинисане су нове регулационе линије, као линије разграничења
планираног јавног и осталог грађевинског земљишта.
Регулационе линије парцела површина јавне намене дефинисане су постојећим и
новоодређеним међним тачкама.
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I – 4.2. План нивелације

Подручје обухваћено Планом се налази на равничарском терену, чије су надморске висине
око 378,0м апсолутне надморске висине.

Нивелационим решењем су дате смернице нивелације којих се у фази пројектовања треба
начелно придржавати. За израду пројектне документације конструкцију коловозних
саобраћајница дефинитивно утврдити након геомеханичких испитивања терена. Коте
генералне нивелације код израде и реализације пројекта обавезно преносити са  постојеће
државне нивелманске мреже.

I – 4.3. Попис парцела и опис локација за површине јавне намене

Површине за јавне намене су јавне површине и јавни објекти, чије је коришћење, односно
изградња од општег интереса. Планом је дат предлог површина за јавне и остале намене.

Површине јавне намене су: површине за верске садржаје, спортско-рекреативне садржаје,
коридор државног пута, планирани коридор саобраћајног прикључка и приступне
саобраћајнице.

Површине за остале намене су: пoљопривредне површине, површине за верске садржаје и
грађевинско земљиште изван грађевинског подручја.

Према дефинисаној подели дат је списак постојећих катастарских парцела које су
дефинисане као површинe јавне намене.

Табела бр. 3. - Списак постојећих катастарских парцела којим се дефинише површина јавне
намене

постојеће катастарске парцеле
планиране површине за јавну намену

у државној својини у осталим облицима својине
целе делови целе делови

спортско-рекреативни
садржаји 1965, 1966 / 1972, 1975/1

коридор државног
пута / / 1969, 1258/6,

1264/6, 1265/5 1258/1

I - 5. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ИСПРАВКЕ ГРАНИЦА
ПАРЦЕЛА

I - 5.1. Правила парцелације, препарцелације и исправке граница парцела на јавним
површинама

На основу новоодређених регулационих линија, дата је могућност да се деобом и спајањем
постојећих парцела у обухвату Плана образују нове парцеле које или задржавају постојећу
или добијају нову намену.
Од парцела насталих деобом или укрупњавањем које добијају нову намену,
препарцелацијом је могуће образовати нове јединствене грађевинске парцеле површина
јавне намене и то:

- парцела коридора државног пута,
- парцела спортско-рекреативних садржаја.
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I - 5.2. Правила парцелације, препарцелације и исправке граница парцела на
површинама за остале намене

Парцелација и препарцелација катастарских парцела на површинама за остале намене у
обухвату Плана, а ради формирања одговарајућих грађевинских парцела,   вршиће се на
основу пројеката парцелације и препарцелације и услова дефинисаних за образовање
грађевинске парцеле, датих овим Планом за карактеристичне зоне.

Грађевинска парцела намењена је за грађење и независно од намене мора да има облик
паралелограма или трапеза. Грађевинска парцела мора имати директан приступ на јавну
површину - улицу, односно јавну саобраћајну површину.

Деобом парцеле 1265/1 образује се  нова грађевинска парцела и то:
- парцела верских садржаја.

I - 6. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ
ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

Овим Планом одређене су површине јавне намене за уређење или изградњу објеката јавне
намене или јавних површина за које је предвиђено утврђивање јавног интереса, у складу са
посебним законом.

На графичком приказу - Граница плана са границама грађевинског земљишта јавне намене
дат је приказ површина јавне намене у обухвату Плана. То су: зонa спортско-рекреативних
садржаја и зона коридора државног пута.

Површине јавне намене намењене јавном коришћењу као и објекти намењени јавном
коришћењу морају бити грађени у складу са Правилником о техничким стандардима
приступачности (''Службени гласник РС'', бр. 46/13).

Саобраћајну, водопривредну, енергетску и електронску комуникациону инфраструктуру, као и
озелењавање, изводити у складу са важећим Законима и Прописима који сваку појединачну
област уређују.

I - 6.1. Услови за уређење и изградњу у зони коридора прикључкa на државни пут

У оквиру коридора саобраћајног прикључкa на државни пут IIА реда бр. 186 потребнo је
омогућити изградњу и опремање са свим елементима који ће омогућити безбедно и
неометано кретање свих друмских превозних средстава уз обезбеђење одговарајућег
одводњавања са свих саобраћајних површина.

Услови за изградњу саобраћајног прикључка биће дати кроз правила грађења у тачки 7.1.
Саобраћајна инфраструктура ифраструктура.

I - 7.  КОРИДОРИ, КАПАЦИТЕТИ И УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ЈАВНЕ
КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ЗЕЛЕНИЛА СА УСЛОВИМА ЗА
ПРИКЉУЧЕЊЕ

I - 7.1. Саобраћајна инфраструктура

Услов за изградњу саобраћајне инфраструктуре је израда Главних пројеката за све
саобраћајне капацитете уз поштовање одредби:
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- Закона о јавним путевима (''Службени гласник Републике Србије'', 101/05, 123/07,
101/11 и 93/12),

- Закона о безбедности саобраћаја на путевима (''Службени гласник Републике
Србије'', број 41/09, 53/10, 101/11 и 32/13-УС),

- Правилника о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају
путни објекти и други  елементи јавног пута (''Службени гласник  РС'', бр. 50/11),

- Техничких прописа из области путног инжењеринга,
- SRPS-а за садржаје који су обухваћени пројектима.

I - 7.1.1. Услови за уређење и изградњу путне/друмске инфраструктуре

За планирану зону важе следећи параметри:
 прикључак на државни пут IIА реда бр. 186:

o ширина коловоза 7,0м

Стационажа планираног прикључка на државни пут IIА реда број 186 Ћуприја-Вирине-
Деспотовац-Двориште-Водна-Крепољин је на стационажи км 46+946. Саобраћајни
прикључак је на деоници број 0728, од чворне тачке 0435 Водна до чворне тачке број 0443
Крепољин, на стационажи 46+946 са десне стране наведеног правца.

Прикључак на Државни пут се изводи под углом ~60°. Полупречници лепеза у зони
раскрснице су утврђени на основу криве трагова меродавних возила и износе 4,5м и 6м.
Предвиђена коловозна конструкција је за тежак саобраћај (осовинско оптерећење од
најмање 11,50т по осовини).

Планом је предвиђен заштитни појас и појас контролисане градње, тако да први садржај
објеката високоградње морају бити удаљени минимално 10,0м од ивице земљишног појаса
државног пута II реда, уз обезбеђење приоритета безбедног одвијања саобраћаја на
предметном државном путном правцу.

У заштитном појасу и појасу контролисане изградње забрањено је отварање рудника,
каменолома и депонија отпада и смећа.

I - 7.  КОРИДОРИ, КАПАЦИТЕТИ И УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ЈАВНЕ
КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ЗЕЛЕНИЛА СА УСЛОВИМА ЗА
ПРИКЉУЧЕЊЕ

I - 7.1. Саобраћајна инфраструктура

Услов за изградњу саобраћајне инфраструктуре је израда Главних пројеката за све
саобраћајне капацитете уз поштовање одредби:

- Закона о јавним путевима (''Службени гласник Републике Србије'', 101/05, 123/07, 101/11
и 93/12),

- Закона о безбедности саобраћаја на путевима (''Службени гласник Републике Србије'',
број 41/09, 53/10, 101/11 и 32/13-УС),

- Правилника о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају
путни објекти и други  елементи јавног пута (''Службени гласник  РС'', бр. 50/11),

- Техничких прописа из области путног инжењеринга,
- SRPS-а за садржаје који су обухваћени пројектима.

I - 7.1.1. Услови за уређење и изградњу путне/друмске инфраструктуре

За планирану зону важе следећи параметри:
 прикључак на државни пут IIА реда бр. 186:
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o ширина коловоза 7,0м
Стационажа планираног прикључка на државни пут IIА реда број 186 Ћуприја-Вирине-
Деспотовац-Двориште-Водна-Крепољин је на стационажи км 46+946. Саобраћајни
прикључак је на деоници број 0728, од чворне тачке 0435 Водна до чворне тачке број 0443
Крепољин, на стационажи 46+946 са десне стране наведеног правца.

Прикључак на Државни пут се изводи под углом ~60°. Полупречници лепеза у зони
раскрснице су утврђени на основу криве трагова меродавних возила и износе 4,5м и 6м.
Предвиђена коловозна конструкција је за тежак саобраћај (осовинско оптерећење од
најмање 11,50т по осовини).

Планом је предвиђен заштитни појас и појас контролисане градње, тако да први садржај
објеката високоградње морају бити удаљени минимално 10,0м од ивице земљишног појаса
државног пута II реда, уз обезбеђење приоритета безбедног одвијања саобраћаја на
предметном државном путном правцу.

У заштитном појасу и појасу контролисане изградње забрањено је отварање рудника,
каменолома и депонија отпада и смећа.

Прикључак на државни пут IIА реда бр. 186 је планиран са следећим програмско-
пројектним елементима:

 коловоз прикључка мин. ширине 7,0м (2 х 3,5м саобраћајне траке),
 рачунска брзина прикључка Vrac = 60 км/h,
 носивост коловоза за тежак саобраћај (мин.оптерећење 11,50 т по осовини),
 радијуси кривине прикључка 4,5 м и 6,0 м,
 једнострани нагиб коловоза до 2,50 % према атмосферским каналима,
 укрштање са категорисаном путном мрежом површинске раскрснице,
 пешачке стазе ширине 0,75м, 1,50м и 2м.
 паркирање  је дозвољено у оквиру парцеле верског комплекса.

I - 7.1.2. Услови за прикључење на путну/друмску инфраструктуру

Приступ парцели се обезбеђује са јавног пута-улице, када парцела најмање једном својом
страном директно излази на јавну површину или индиректном везом са јавним путем, преко
приватног пролаза.

Грађевинским парцелама се обезбеђује колски прилаз, односно прикључак на јавну
саобраћајницу, минималне ширине 3,50м, уз сагласност управљача - јавног предузећа, које
је задужено за насељске саобраћајнице, односно државне путеве. За колски прилаз
неопходно је обезбедити унутрашњи радијус кривине од мин. R=5,0 m (зависно од
меродавног возила) или 7,0м тамо где је неопходна проточност због противпожарних
услова.

Ширина приватног пролаза преко кога се обезбеђује приступ јавном путу - улици је мин.
3,5м и остварује се уз достављање уговора о успостављању права службености пролаза.

За паркирање возила за сопствене потребе у оквиру грађевинске парцеле обезбедити
паркинг простор за возила.
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I – 7.1.3. Услови за постављање инсталација у коридору државног пута

Општи услови за постављање инсталација:
- предвидети двострано проширење државног пута на пројектовану ширину и изградњу
додатних саобраћајних трака у потезу евентуалне реконструкције постојећих и изградње
додатних раскрсница,
- траса предметних инсталација мора се пројектно усагласити са постојећим инсталацијама
поред и испод предметних путева.
Услови за укрштање инсталација са државним путем:
- да се укрштање са путем предвиди искључиво механичким подбушивањем испод трупа
пута, управно на пут, у прописаној заштитној цеви,
- заштитна цев мора бити пројектована на целој дужини између крајњих тачака попречног
профила пута (изузетно спољња ивица реконструисаног коловоза), увећана за по 3,00м са
сваке стране,
- минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви од најниже коте коловоза
до горње коте заштитне цеви износи 1,35м,
- минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод путног канала за
одводњавање (постојећег или планираног) од коте дна до горње коте заштитне цеви износи
1,00м,
- приликом постављања надземних инсталација водити рачуна о томе да се стубови поставе
на растојању које не може бити мање од висине стуба, мерено од спољне ивице земљишног
појаса пута, као и да се обезбеди сигурносна висина од 7,00м од највише коте коловоза до
ланчанице, при најнеповољнијим температурним условима.

Услови за паралелно вођење инсталација са предметним путем:
- предметне инсталације морају бити постављене минимално 3,00м од крајње тачке
попречног профила пута (ножице насипа трупа пута или спољне ивице путног канала за
одводњавање) изузетно ивице реконструисаног коловоза уколико се тиме не ремети режим
одводњавања коловоза,
- на местима где није могуће задовољити услове из претходног става мора се
испројектовати и извести адекватна заштита трупа предметног пута,
- не дозвољава се вођење предметних инсталација по банкини, по косинама усека или
насипа, кроз јаркове и кроз локације које могу бити иницијале за отварање клизишта.

I - 7. 2. Водопривредна инфраструктура

У границама обухвата Плана не постоји комунална инфраструктура (водоводна и
канализациона мрежа), нема изграђених система за водоснабдевање, ни објекта за
каналисање отпадних вода.

Снабдевање водом ће се и даље вршити преко бунара, док се не створе услови за извођење
водоводне мреже која ће се прикључити на најближи постојећи вод. Водоводна мрежа
треба да обезбеди снабдевање свих објеката питком водом, као и водом за заштиту од
пожара.

Како на наведеној локацији није изграђена канализациона мрежа, одвођење употребљених
вода из објеката изводи се сакупљањем и одвођењем исте до ревизионих шахтова, а потом у
водонепропусну септичку јаму. Водонепропусна септичка јама се лоцира са минималном
удаљеношћу од 3,0м од свих објеката и граница парцеле. Спољашњи развод канализационе
мреже, унутар парцеле, ће се извести на начин који ће омогућити прикључење на јавну
канализациону мрежу, када се створе услови за изградњу исте.
Канализациону мрежу треба планирати до свих објеката и корисника простора на
посматраном подручју, дуж постoјећих саобраћајница, користећи расположиве просторе и
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падове терена. До изградње насељског канализационог система, отпадне воде ће се и даље
прикупљати путем водонепропусних септичких јама, које ће се периодично (према
потреби) празнити аутоцистерном, а садржај одвозити на депонију.

Атмосферске воде ће се одводити системом отворених канала до најближег реципијента.
Атмосферске воде, у зависности од порекла, се могу упустити у реципијент након
адекватног третмана. Тако ће се зауљене атмосферске воде упустити у реципијент тек
након третирања на одгoварајућем уређају (сепаратору уља и брзоталоживих примеса).

Када се створе услови за изградњу хидротехничких инсталација,  на предметном подручју
је потребно планирати:
 водоводну мрежу,
 канализацију отпадних вода и
 канализацију атмосферских вода.

I - 7. 2. 1. Услови за уређење и изградњу водопривредне инфраструктуре

Услови за изградњу водоводне мреже:
- Јавну водоводну мрежу поставити у зеленом појасу.
- Минимална дубина укопавања мора да обезбеди најмање 1,0 m слоја земље изнад темена

цеви.
- Јавну водоводну мрежу градити по прстенастом принципу.
- На водоводној мрежи за потребе противпожарне заштите планирати хидранте на

прописним растојањима.
- Динамику изградње водовода усагласити са изградњом саобраћајница, како се оне не би

накнадно раскопавале.
- При проласку водоводне мреже испод путева вишег ранга, пруга, водотока и сл,

потребно је прибавити сагласности надлежних институција.
- Водоводну мрежу поставити у профилу на удаљењу од осталих инсталација

инфраструктуре према важећим стандардима и прописима.
- Сви радови на пројектовању и изградњи система за снабдевање водом морају се извести

у складу са Законом и уз сагласност надлежних органа.
- Планирати и градити канализациону мрежу као сепаратну, тако да се посебно прихватају

санитарне, а посебно атмосферске воде.

Услови за изградњу фекалне канализационе мреже:
- Јавну канализациону мрежу поставити око осовине постојећих и планираних

саобраћајница.
- Минимална дубина укопавања мора да обезбеди најмање 0,8 m слоја земље изнад темена

цеви.
- Динамику изградње канализација усагласити са изградњом саобраћајница, како се исте

не би накнадно раскопавале.
- При проласку канализационе мреже испод путева вишег ранга, пруга, водотока и сл,

потребно је прибавити сагласности надлежних институција.
- Канализациону мрежу поставити у профилу на удаљењу од осталих инсталација

инфраструктуре према важећим стандардима и прописима.
- Минималне падове колектора одредити у односу на усвојене пречнике, према важећим

прописима и стандардима.
- Пре упуштања у реципијент, отпадне воде пречистити на насељском постројењу за

пречишћавање отпадних вода (ППОВ) до степена који пропише надлежно
водопривредно предузеће.
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Услови за изградњу атмосферске канализационе мреже:
- Планирати канализациону мрежу сепаратног типа, тако да се посебно прихватају

санитарне, а посебно атмосферске воде.
- Атмосферску канализацију градити делимично као зацевљену, положену уз уличне

саобраћајнице, а делимично као отворену, у зависности од техничко-економске анализе.
- Атмосферске воде пре упуштања у реципијент очистити од механичких нечистоћа на

таложнику, односно сепаратору уља и масти.
- Све колске прилазе и укрштања са саобраћајницама, обавезно зацевити према важећим

прописима и стандардима.
- До изградње атмосферске канализације одвођење атмосферских вода са коловоза решити

риголама или упојним јарковима.
- Уређење корита отворених канала дефинисати кроз израду одговарајуће пројектно-

техничке документације, а на основу мишљења надлежног водопривредног предузећа и
водних услова, које издаје надлежни орган.

I – 7.2.2. Услови за прикључење на водопривредну инфраструктуру

Прикључење на јавну водоводну и канализациону мрежу ће се извести у складу са
условима надлежног комуналног предузећа, када се за то створе услови.

I – 7.3. Електроенергетска инфраструктура

Постојећи и планирани садржаји снабдеваће се електричном енергијом из јавне
електроенергетске мреже преко дистрибутивних трафостаница, односно нисконапонске
мреже.

На локацији будуће цркве нису изграђени електроенергетски објекти у надлежности
енергетског субјекта.

Објекат гравитира надземној мрежи 0,4kV која је НН извод “село” из БСТС 10/0,4кВ
“Липовица-3 (Брод)” 222669. Траса мешовитог вода 10+0,4kV је од локације БСТС према
селу, преко пута будуће цркве. Оријентациона удаљеност цркве од БСТС је око 600м, а од
прикључног стуба око 20м. МНН је НН СКС.

За прикључење објекта на НН мрежу користити измештени мерни орман “ИМО” на
најближем стубу. Од ИМО до објекта предвидети подземни кабловски вод.

НН кабловски ров од ИМО до цркве и електроинсталација цркве и електроинсталација
цркве су у својини и у надлежности власника који мора правно регулисати трасу новог вода
и обезбедити атесте исправности кабла, ел. инсталације и уземљења пре прикључења
објекта на дистрибутивну мрежу.

I – 7.3.1. Услови за уређење и изградњу електроенергетске инфраструктуре

- Изградњу електроенергетских објеката ускладити са изградњом планираних објеката и
порастом енергетских потреба конзума.

- Приликом изградње објеката у близини надземних електроенергетских водова
придржавати се важећих техничких прописа, стандарда и техничких услова надлежног
електродистрибутивног предузећа.

- Подземни водови се полажу у тротоару на дубини од 1,0 м, на растојању 0,50 м од
регулационе линије, у зеленој површини или путном земљишту на дубини од 0,80м, или
у профилу саобраћајнице, на дубини од 1,0 м.
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- Подземни водови који се не полажу у регулационом појасу саобраћајнице, полажу се на
најмањој удаљености 0,50м од подземних делова објекта, на дубини од 0,80-1,0м;

- Ако се у истом рову полажу и водови других инсталација морају се задовољити
минимална прописана растојања заштите;

I – 7.3.2. Услови за прикључење

За прикључење објекта на дистрибутивни електроенергетски систем потребно је изградити
прикључак, који ће се састојати од прикључног вода и ормана мерног места (ОММ), у
складу са условима надлежне Електродистрибуције.
- Нове и постојеће објекте прикључивати на постојећу или планирану мрежу
дистрибутивног електроенергетског система.

I – 7.4. Гасоводна инфраструктура

Пошто на простору обухвата Плана не постоји гасоводна инфраструктура, није могуће
обезбедити снабдевање природним гасом. Када се стекну услови за снабдевање подручја
природним гасом, оно ће се вршити према условима надлежног дистрибутера за гас.

I – 7.5. Електронска комуникациона инфраструктура

Дуж граница обухвата Плана постоји изграђена телекомуникациона инфраструктура у којој
су телекомуникациони каблови, како примарни тако и секундарни – кориснички.

Предвиђено је проширење телекомуникационих капацитета на предметном подручју, због
увођења нових садржаја и повећаног броја корисника. До свих планираних садржаја у
оквиру Плана планирана је електронска комуникациона мрежа у оквиру путног коридора.

I – 7.5.1. Услови за уређење и изградњу електронске комуникационе инфраструктуре

- Електронску комуникациону мрежу градити у коридорима саобраћајница.
- Дубина полагања каблова треба да је најмање 0,8 - 1,2 m.
- Трасе постојећих каблова се задржавају ако су у појасу тротоара или у зеленој траци улице
и ако не угрожавају локацију других планираних објеката.
- Укрштање са путем извести искључиво механичким подбушивањем испод трупа пута,
управно на предметни пут у прописаној заштитној цеви.
- Ако постоје постојеће трасе, нове комуникационе каблове полагати у исте.
- Ако се у истом рову полажу и водови других инсталација морају се задовољити
минимална прописана растојања заштите.

I - 7.6. План уређења зелених и слободних површина

Уређење зелених површина подразумева, поред уређења јавних зелених површина, уређење
парцела и зеленила у оквиру других намена. У свим наведеним случајевима на дефинисање
концепта уређења и избор биљних врста битно утиче конфигурација терена.

Уређене зелене површине јавног коришћења ће обухватити зеленило у оквиру зоне верских
садржаја и спортско-рекреативних садржаја. У оквиру датих зона потребно је формирати
партерно зеленило, одржавати травни покривач и формирати групе лишћара аутохтоног
порекла.
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Зелене површине јавног коришћења обухватају линијско зеленило у оквиру коридора
државног пута. Линијско зеленило је могуће формирати обострано, користећи лишћарске
саднице средње висине.

I - 7.6.1. Услови за озелењавање површина за јавне намене

 Дрвеће садити на удаљености 4,0 m од банкине коловоза уз државни пут, а 2,0 m од
банкине коловоза уз приступни пут на основу Правилника о условима које са аспекта
безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног
пута (''Службени гласник РС'' бр. 50/11).

 Дрвеће и шибље садити према техничким нормативима којима се прописује удаљеност
од одређених инсталација.

 Избор дендролошког материјала оријентисати на аутохтоне и предложене врсте.
 Саднице треба да буду I класе, минимум 4-5 година старости.

I - 7.6.2. Озелењавање површина за остале намене

На свакој грађевинској парцели мора се обезбедити минимално 30% озелењених површина.
Уз ободне ивице парцела формирати зелене површине које ће имати функцију изолације и
умењене буке и задржавање прашине и издувних гасова.

I - 8. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
КОЈИ ЈЕ ПОТРЕБАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ

Планом су дефинисани услови за изградњу и комунално опремање површина за јавне
намене, за потребе нормалног функционисања површина за остале намене, што
подразумева:

- приступ на јавну саобраћајну површину, по условима надлежног управљача пута;
- прикључење на јавну водоводну мрежу, по условима надлежног комуналног

предузећа;
- прикључење на јавну канализациону мрежу, по условима надлежног комуналног

предузећа, или могућност евакуације отпадних вода у водонепропусне септичке јаме (до
изградње канализационе мреже);

- прикључење на зацевљену атмосферску канализациону мрежу или отворене канале за
прихват вишка атмосферских вода, по условима надлежног комуналног предузећа;

- прикључење на јавну електроенергетску дистрибутивну мрежу, по условима надлежне
електродистрибуције;

- прикључење на јавну гасну дистрибутивну мрежу, по условима надлежног
дистрибутера;

- прикључење на јавну електронску комуникацијску мрежу, по условима надлежног
дистрибутера.

За потребе издавања локацијске и грађевинске дозволе, неопходно је обезбедити приступ на
јавну саобраћајну површину, снабдевање водом и енергијом, и  обезбедити одвођење
отпадних фекалних и атмосферских вода, уз задовољавање услова заштите животне
средине.
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I – 9. ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНОГ И
КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА, ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ

I – 9.1. Заштита природних добара
Према евиденцији Завода за заштиту природе Србије, предметно подручје се не налази
унутар заштићеног подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, не налази
се у просторном обухвату еколошких мрежа нити у простору евидентираних природних
добара.

Еколошка целина "Бељаница" заузима североисточни део подручја општине Деспотовац и
одликује се разноликом морфологијом терена, при чему се надморска висина повећава
идући ка истоку, а густина насељености опада. Микроеколошком анализом извршена је
даља систематизација подручја на неколико микроцелина: подцелина "Стрмостен -
Ресавска пећина", подцелина "Клочаница - Суваја" и прелазна зона "Липовица - Пањевац".

Предметно подручје у обухвату План припада прелазној зони "Липовица - Пањевац", која
обухвата зону која се надовезује на просторно природни комплекс са запада, а који
карактерише неколико мањих насељских јединица које су смештене на нешто вишем терену
и протеже се ка самом истоку територије општине Деспотовац. Висинске коте се крећу од
цца 500 до 800 м нв. Претежно доминирају пашњачко ливадски екосистеми природног
карактера, букова шума и воћњаци, а у нижим зонама и њиве. Ова
зона поседује добар еколошки потенцијал који се наслања и надовезује на просторне целине
великог еколошког значаја.

I – 9.2. Заштита непокретних културних добара

Према евиденцији Републичког завода за заштиту споменика културе у Липовици нема
културних добара од изузетног значаја, нити се Липовица налази у заштићеној околини
културног добра од изузетног значаја.

I – 9.3. Заштите животне средине

Постојећи и планирани објекти, као и релативно повољан саобраћајни положај, обезбеђују
просторне услове за планирање и изградњу, као и уређено и контролисано функционисање
планираних садржаја са аспекта заштите животне средине, уз стриктну примену
прописаних мера заштите.

Лоцирање нових садржаја, које условљавају концентрацију већег броја људи, прати
концепт одрживог развоја, односно адекватно просторно лоцирање садржаја са могућим
значајнијим утицајима на животну средину уз стварање услова за економски и социјални
развоја општине Деспотовац.

С обзиром да је анализом постојећег стања животне средине на подручју обухваћеном
Планом уочен одређени релативно мали степен деградације природних ресурса, као
последице кумулативног дејства низа природних и антропогених фактора, Планом су
предвиђене мере и активности у циљу санације постојећег стања и даљег развоја у складу са
основним принципима одрживог развоја.

I – 9.3.1. Заштита вода

За објекте који могу утицати на квалитет вода повремених и сталних мањих водотокова који
се налазе на предметном подручју, а на којима Агенција за заштиту животне средине не
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врши узорковање речне воде, анализе показатеља квалитета воде урадити стандардним
методама за анализу површинских и отпадних вода.

I – 9.3.2. Заштита ваздуха и земљишта

Агенција за заштиту животне средине не располаже подацима мерења параметара квалитета
ваздуха који би били репрезентативни за Деспотовац, односно Липовицу, али располаже
вишегодишњим подацима мерења имисионих концентрација примарних загађујућих
материја на најближој Главној метеоролошкој станици Ћуприја, као и сатним вредностима
концентрација примарних загађујућих материја са аутоматске станице државног
мониторинга у Параћину.

Управљање отпадом у општини Деспотовац обухвата сакупљање отпада на сабирним
местима (у постављеним судовима за сакупљање комуналног отпада), који се без претходног
третмана одвози на градску депонију. У близини села Липовица постоји дивља депонија
поред пута за Крупају.

I – 9.3.3. Мере заштите животне средине

Основни услови везани за плански простор:

1. обезбедити очување квалитета животне средине приликом изградње;
2. решење инфраструктуре усагласити са прописима, како би се обезбедила заштита

ваздуха, воде и земљишта;
3. озелењавање - избегавати инвазивне врсте.

Спровођењем овог плана ће се реализовати и планиране мере заштите и унапређења
животне средине. На предметном простору неопходно је предвидети адекватне мере и
активности у контексту заштите животне средине. Планиран је низ превентивних и
санационих мера заштите животне средине, чијом реализацијом ће се заштитити
природни ресурси од деградације.

У контексту заштите ваздуха од загађења предвиђене су следеће активности:
4. формираће се континуиран, линеарни систем зелених јавних површина,
5. неопходно је свакодневно одлагање комуналног отпада у контејнере, које организовано

празни надлежна комунална организација.

У циљу заштите земљишта од загађења, предвиђене су следеће мере:
6. адекватно одвођење отпадних вода уз обавезно пречишћавање до неопходног квалитета

реципијента,
7. свакодневно сакупљање комуналног отпада у контејнере, уз континуирано пражњење

од стране надлежне комуналне организације,
8. неопходно је наставити са селективном применом хемијских средстава заштите, како

би се спречило загађивање земљишта и подземних вода;

У циљу заштите вода, реализоваће се следеће активности:
9. обезбедиће се водоснабдевање изграђеном водоводном мрежом ;
10. изградиће се канализациона мрежа за отпадне воде за предметни простор и обезбедити

њихово одвођење до уређаја за пречишћавање;
11. омогућиће се одвођење атмосферских вода изградњом каналске мреже у целом насељу;

Постојећи и планирани објекти инфраструктуре (саобраћајни, водопривредни,
електроенергетски, гасоводни и електронски), као и релативно повољан саобраћајни
положај, обезбеђују просторне услове за планирање и изградњу, прикључивање на
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инфраструктуру, као и уређено и контролисано функционисање планираних садржаја са
аспекта заштите животне средине, уз стриктну примену прописаних мера заштите.

Лоцирање нових садржаја, који условљавају концентрацију већег броја људи, прати
концепт одрживог раљзвоја, односно адекватно просторно лоцирање садржаја са могућим
значајним утицајима на животну средину уз стварање услова за економски и социјални
развој општине Деспотовац.

За све објекте у обухвату Плана који могу имати утицаја на животну средину, надлежни
орган може прописати израду Студије процене утицаја на животну средину у складу са
Законом о заштити животне средине (''Службени гласник РС'', број 135/04, 36/09, 36/09-др.
закон, 72/09-др. закон и 43/11-УС), Законом о процени утицаја на животну средину
(''Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09), Правилником о садржини студије о процени
утицаја на животну средину (''Службени гласник Републике Србије'', број 69/05) и Уредбом
о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које
се може захтевати процена утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број
114/08).

I – 9.4. Заштита живота и здравља људи

При уређењу простора и изградњи објеката водити рачуна о смањењу повредивости, а
повећању отпорности у ванредним условима, што се постиже кроз стриктно поштовање
урбанистичких и других услова и норматива. Подручје обухваћено Планом може бити
угрожено од: геолошких појава (земљотрес), поплава-површинских вода, пожара,
метеоролошких појава: атмосферско пражњење, олујни ветрови, атмосферске падавине (киша,
град, снег), техничко-технолошких несрећа/акцидената, ратних разарања.

Заштита од геолошких појава (земљотрес) обезбеђује се:
- прорачуном на отпорност за земљотрес јачине минимално 7° MCS за све објекте;
- поштовањем ограничења која се односе на степен заузетости парцела, утврђивање

дозвољене спратности објеката, обезбеђењем слободних површина и проходности
саобраћајница (ширина уличних коридора) и др;

- применом прописа о техничким нормативима за изградњу објеката у сеизмичким
подручјима приликом пројектовања и изградње нових објеката, односно
реконструкције постојећих.

Заштита од поплава-површинских вода обезбеђује се:
- развojем jединственoг система инфoрмисанoсти и мoнитoринга у oбласти пojаве и

заштите oд елементарних непoгoда;
- грађењем нових и реконструкцијом постојећих канала за одводњавање, како би

могли да приме довољну количину воде и адекватно служе намени за коју су и
планирани;

- поштовањем важећих прописа при градњи хидротехничких објеката (канала,
мостова, пропуста и сл.);

- извођењем радова на пошумљавању, затрављивању, терасирању, чишћењу корита и
слично у складу са одредбама Закона о водама;

- пошумљавањем које омогућава уравнотежење водених односа и ублажава дејство
водених бујица као и поплавних таласа;

- изградњом атмосферске канализационе мреже у коридорима саобраћајница.
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Заштита од пожара обезбеђује се:
- придржавањем одредби Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'',

бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13-УС и 98/13-одлука
УС);

- придржавањем одредби Закона о заштити од пожара (''Службени гласник РС'', бр.
111/09);

- потребним капацитетом насељске водоводне мреже тј. обезбеђивањем довољне
количине воде и притиска за ефикасно гашење пожара (у складу са Правилником о
техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара, ''Службени лист
СФРЈ'', бр. 30/91);

- градњом приступних путева, окретница и уређених платоа према датим условима
(потребне минималне ширине, проходност, радијуси кривина и носивости), за
несметан пролаз ватрогасних возила и њихово маневрисање за време гашења пожара
(''Правилник о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене
платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара,
''Службени лист СРЈ'', бр. 8/95);

- поштовањем задатих регулационих и грађевинских линија;
- поштовањем прописа при градњи објеката (сигурносна растојања између објеката

различите намене, услови складиштења лако запаљивих
течности/гасова/експлозивних материја, противпожарни пролази);

- при изградњи индустријских објеката и објеката посебне намене извести
безбедносне појасеве између објеката којима се спречава ширење пожара;

- објекте градити од материјала отпорних на пожар, са елементима конструкције
одређеног степена ватроотпорности који одговара пожарном оптерећењу.

- доношењем Правила заштите од пожара у изграђеним објектима која обухватају
организацију технолошких процеса да ризик од избијања и ширења пожара буде
отклоњен, доношење Плана евакуације, оспособљавање запослених за спровођење
заштите од пожара.

Инвеститор се обавезује да након израде Главних пројеката спроведе процедуру
прибављања сагласности од надлежног органа у смислу предвиђених мера заштите од
пожара у Главним пројектима на основу одредби чланова 33. и 34.  Закона о заштити од
пожара (''Службени гласник РС'', бр. 111/09).

Заштита од метеоролошких појава: атмосферско пражњење, олујни ветрови,
атмосферске падавине (киша, град, снег) обезбеђује се:

- уградњом громобранске инсталације у складу са законском регулативом;
- заштиту од олујних ветрова обезбедити формирањем ветрозаштитних зелених

појасева одређене ширине, густине и висине дрвећа;
- организованом одбраном од града за заштиту пољопривредног земљишта, односно

развијањем система противградне одбране у складу са плановима и условима
Републичког хидрометеоролошког завода.

Заштита од техничко-технолошких несрећа/акцидената обезбеђује се:
- предузимањем мера за спречавање истицања било које супстанце која је штетна или

разарајућа по тло или његове особине;
- складишта горива и манипулацију са нафтом и њеним дериватима одвијати у

осигураним подручјима, у циљу спречавања истицање горива и мазива; сличне
услове применити на мазивна уља, хемикалије и течни отпад;

- паркирање грађевинских машина дозвољено само на уређеним местима, уз
предузимање посебних мера заштите од загађивања тла уљем, нафтом и нафтиним
дериватима;
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- разношење чврстог отпада, који се јавља у процесу градње и боравка радника у зони
градилишта, спречити његовим систематским прикупљањем и депоновањем на за то
уређеним депонијама.

- настајање несрећа ове врсте може се свести на најмању меру стриктном применом и
поштовањем превентивних мера заштите и њиховим доследним спровођењем у свим
фазама рада. То подразумева правилан избор технологије рада, постројења, уградњу
сигурносне опреме и уређаја, вршење редовне контроле рада на постројењима, као и
строга примена прописа којима је регулисан рад са опасним материјама (експлозивне,
хемијске и сл.).

Мере уређења и припреме територије за потребе одбране земље, односно мере заштите
и спасавања људи, културних и материјалних добара обезбеђује се:

- За подручје обухвата Плана нема посебних услова и захтева за прилагођавање
потребама одбране земље, коју прописују надлежни органи;

- прилагођавањем постојећих комуналних објеката, надземних и подземних
саобраћајница и других инфраструктурних објеката погодних за заштиту и склањање;

- склоништа могу бити напуштени тунели, пећине и други природни објекти;
- приликом изградње стамбених објеката са подрумима, над подрумским просторијама,

гради се ојачана плоча која може да издржи урушавање објекта.

I - 10. ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
ЧИНЕ ПРИСТУПАЧНИМ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Планом се дају услови за уређење и изградњу површина јавне намене (јавних површина и
објеката јавне намене за које се утврђује јавни интерес), као и других објеката за јавно
коришћење, којима се обезбеђује приступачност особама са отежаним кретањем и особама са
инвалидитетом.

Приступачност обезбедити применом техничких стандарда у планирању, пројектовању,
грађењу, реконструкцији, доградњи и адаптацији јавних објеката и јавних површина, помоћу
којих се свим људима, без обзира на њихове физичке, сензорне и интелектуалне
карактеристике или године старости осигурава несметан приступ, кретање, коришћење услуга,
боравак и рад.

Објекти за јавно коришћење јесу: болнице, домови здравља, школе, домови за старе,
рехабилитациони центри, спортски и рекреативни објекти, банке, поште, хотели, хостели,
угоститељски објекти, пословни објекти, саобраћајни терминали, објекти за потребе
државних органа, органа територијалне аутономије и локалне самоуправе и други објекти.

При планирању, пројектовању и грађењу јавних простора - саобраћајних и пешачких
површина, прилаза до објеката, као и пројектовање објеката јавне намене и других објеката
за јавно коришћење, морају се обезбедити обавезни елементи приступачности за све
потенцилане кориснике, у складу са Правилником о техничким стандардима планирања,
пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ
особама са инвалидитетом, деци и старим особама ("Службени гласник РС", бр. 22/15).

I - 11. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ

Енергетска ефикасност  подразумева смањење потрошње свих врста енергије, уштеду
енергије и обезбеђење одрживе градње применом техничких мера, стандарда и услова
пројектовања, планирања и изградње објеката.
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У планском периоду радити на подстицању градитеља и власника да при изградњи објеката
користе нове и обновљиве облике енергије и да примене енергетски ефикасна решења и
технологије у својим објектима ради смањења текућих трошкова.
Енергетски ефикасна градња постиже се:

- изградњом пешачких стаза за потребе обезбеђење комуницирања и смањења
коришћења моторних возила;

- подизањем зеленила у коридорима саобраћајница смањује се загревања тла и ствара
се природни амбијент за кретање;

- пројектовањем и позиционирањем објеката према климатским аспектима,
изложености сунцу и утицају суседних објеката, подизањем зелених кровова (као
компензација окупираном земљишту);

- сопственом производњом енергије и другим факторима;
- изградњом објеката за производњу енергије на бази алтернативних и обновљивих

извора енергије (коришћењем локалних обновљивих извора енергије - сунца, ветра,
воде, земљине топлоте и биомасе) и изградњом даљинских или централизованих
система грејања и хлађења.

Енергетски ефикасна изградња објеката обухвата следеће мере:
- реализација пасивних соларних сиситема: максимално коришћење сунчеве енергије

за загревање објекта (оријентација зграде према јужној, односно источној страни
света), заштита од сунца, природна вентилација;

- омотач објекта (топлотна изолација: зидова, кровова и подних површина;
замена/санација прозора, ваздушна заптивност/непропустљивост и друге мере);

- коришћење модерних система грејања и припреме санитарне топле воде;
- коришћење система за климатизацију (унутрашња клима), који утиче на енергетске

потребе тј. (комбинација свих компоненти потребних за обраду ваздуха, у којој се
температура регулише или се може снизити, могућно у комбинацији са регулацијом
протока ваздуха, влажности и чистоће ваздуха);

- унутрашње осветљење (коришћење сијалица и светиљки ради обезбеђења потребног
квалитета осветљености).

Помоћни објекти могу бити изузети из примене ових мера. Мере за даље побољшавање
енергетских карактеристика објеката не смеју да буду у супротности са другим суштинским
захтевима, као што су приступачност, рационалност и намеравано коришћење објеката.

I - 12. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ПРЕДВИЂЕНА ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКОГ
ПРОЈЕКТА

Овим Планом нису дефинисане локације за израду урбанистичког пројекта за потребе
урбанистичко-архитектонске разраде локације. За потребе грађења објеката издаје се
локацијска дозвола на основу овог Плана.

II ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

II - 1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ОБУХВАТУ ПЛАНА

Општа правила грађења, која важе за све зоне и целине у обухвату Плана, су следећа:
- Конструкцију објекта прилагодити осцилацијама изазваним земљотресом јачине

7МЦС скале.
- Изградњу објеката вршити у складу са ''Одлуком о утврђивању степена угрожености

насељених места у општини Жабаљ са рејонима угрожености и одређеном врстом и
обимом заштите у тим рејонима'' и важећим техничким нормативима за склоништа.
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- При пројектовању и грађењу обавезно се придржавати одредби Закона о заштити од
пожара (''Службени гласник РС'', бр. 111/09).

- У оквиру зоне археолошког локалитета неопходно је обавити заштитна археолошка
ископавања пре било каквих земљаних и грађевинских радова. Обавезује се инвеститор
да у случају извођења било каквих земљаних радова у оквиру зоне археолошког
локалитета, тражи од Покрајинског завода за заштиту споменика културе посебне
услове за изградњу и достави Покрајинском заводу пројектну документацију. Приликом
земљаних радова ван зоне археолошког локалитета, потребно је благовремено
обавестити Покрајински завод о датуму почетка радова, ради спровођења археолошке
контроле ових радова.

- Спроводити мере и услове заштите природних и радом створених вредности животне
средине у складу са Законом о заштити животне средине (''Службени гласник РС'', бр.
135/04, 36/09 и 72/09).

- Уколико се у току радова наиђе на природно добро које је геолошко-палеонтолошког
или минеролошко-петрографског порекла (за које се претпостави да има својство
природног споменика), извођач радова је дужан да о томе обавести Завод за заштиту
природе и да предузме све мере како се природно добро не би оштетило до доласка
овлашћеног лица.

- Јавне површине и објекти јавне намене и за јавно коришћење морају се пројектовати и
градити тако да особама са инвалидитетом, деци и старим особама (лица са посебним
потребама у простору) омогуће несметан приступ, кретање, боравак и рад, у складу са
Правилником о техничким стандардима приступачности (''Службени гласник РС'', бр.
19/12).

- Објекат високоградње у зависности од врсте и намене, мора бити пројектован, изграђен,
коришћен и одржаван на начин којим се обезбеђују прописана енергетска својства, у
складу са Правилником о енергетскoj ефикасности зграда (''Службени гласник РС'', бр.
61/11).

II - 2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ИНФРАСТРУКТУРНЕ МРЕЖЕ НА ПОВРШИНАМА ЗА
ОСТАЛЕ НАМЕНЕ

II - 2.1. Правила грађења саобраћајне инфраструктуре на површинама за остале
намене

Саобраћајну инфраструктуру градити по правилима грађења датим у тачки ''I – 7.1.
Саобраћајна инфраструктура''.

II - 2.2. Правила грађења водопривредне инфраструктуре на површинама за остале
намене

Водопривредну инфраструктуру градити по правилима грађења датим у тачки ''I – 7.2.
Водопривредна инфраструктура''.

II - 2.3. Правила грађења електроенергетске инфраструктуре на површинама за остале
намене

Целокупну електроенергетску мрежу градити према правилима грађења датим у  тачки ''I – 7.3.
Електроeнергетска инфраструктура''.

II - 2.4. Правила грађења гасоводне инфраструктуре на површинама за остале намене

Грађење гасоводне инфраструктуре ће се вршити према условима надлежног предузећа,
када се стекну услови за планирање исте.
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II - 2.5. Правила грађења електронске комуникационе инфраструктуре на
површинама за остале намене

Целокупну електронскукомуникациону мрежу градити према правилима грађења датим у
тачки ''I – 7.5. Електронска комуникациона инфраструктура''.

II - 3.  УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ У ЗОНИ ВЕРСКОГ КОМПЛЕКСА

II - 3.1. Зона верског комплекса

Врста и намена објекта
У оквиру верског комплекса, дозвољена је изградња следећих објеката:

 Намена:
- главни објекат: објекат храма;
- помоћни објекат: објекат за поменске ручкове, надстрешница, бунар,
водонепропусна септичка јама (као прелазно решење до изградње насељске
канализационе мреже), типске трансформаторске станице, ограда и сл.

 Врста: Објекте градити као слободностојеће.
 Није дозвољена изградња производних, складишних, стамбених и економских

објеката.
 У помоћном објекту дозвољене су делатности из области: угоститељства (пружање

услуге пића и хране) и услужних делатности везаних за верске активности.

Услови за образовање грађевинске парцеле
 Величина грађевинске парцеле намењене изградњи верског комплекса мора бити

довољна да прими све планиране садржаје, уз обезбеђивање дозвољеног индекса
заузетости или индекса изграђености грађевинске парцеле. Ако су ови услови
задовољени дозвољено је превођење постојеће катастарске парцеле у грађевинску
парцелу.

 Код нове парцелације и препарцелације минимална површина грађевинске парцеле
је 950,0 m2 са ширином уличног фронта од минимално 20,0 m, дозвољено одступање
је 10%.

Положај објеката на парцели
 Објекти се граде на грађевинској линији или унутар површине ограничене

грађевинским линијама.
 Удаљење грађевинске линије објекта храма, у  односу на регулациону линију

коридора државног пута, је 10m.У
 даљење грађевинске линије објекта за поменске ручкове, у  односу на регулациону

линију коридора државног пута, је 5m.
 Објекат православног храма поставити у правцу исток–запад, са максималним

одступањем подужне осе објекта за 10°. Олтар пројектовати на источној, а улаз на
западној страни. Звоник цркве пројектовати у склопу храма.

 Спратност храма је П, максималне висине звоника 12,5м. Главни улаз у објекат
храма пројектовати из правца интерне саобраћајнице, као и улаз у помоћни објекат,
који је позициониран са супротне стране саобраћајнице.

 На парцели је предвиђен и пратећи објекат за поменске ручкове максималне
дозвољене спратности П+Пк.

 У погледу архитектонског решења објекат треба да се уклопи, како стилски тако и
амбијентално у планирану целину верског комплекса. Помоћни објекат треба да
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буде удаљен од храма минимално 6м. Улаз у помоћни објекат пројектовати са
југоисточне стране објекта.

Дозвољени индекс заузетости и индекс изграђености грађевинске парцеле
 Максимално дозвољен индекс заузетости грађевинске парцеле је 40%.
 Максимални дозвољени индекс изграђености грађевинске парцеле је 1,2.

Дозвољена  спратност или висина објеката
 Објекти су спратности:
- главни: П (приземље);
- помоћни: П+Пк (приземље + поткровље).

Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката
 Међусобни размак слободностојећих објеката је минимално половина висине вишег

објекта с тим да међусобни размак не може бити мањи од 4,0 m. Међусобни размак
може бити и мањи од дозвољеног ако су задовољени услови заштите
(противпожарне, санитарне, еколошке и др.).

Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели
 Дозвољено је ограђивање верског комплекса транспарентном оградом макс. висине

h=2,2m, која се поставља на подзид висине макс. 0,2m.
 Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се

ограђује.
 Капије на регулационој линији се не могу отварати ван регулационе линије
 Дозвољена је изградња:
- водомерног шахта на мин. 1,0m од регулационе линије,
- водонепропусних септичких јама, на мин. 3,0m од објеката и границе парцеле, а

према условима надлежног комуналног предузећа.

Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила
 За парцелу верског комплекса обезбедити прикључак на државни пут и колски

прилаз ширине 7 m (2x3,5 m) и пешачки прилаз објектима.
 Приликом пројектовања партерног уређења, обезбедити довољну ширину приступних

стаза и заштитних стаза око објеката, које ће омогућити несметан приступ и окупљање
верника.

 У оквиру грађевинске парцеле мора се обезбедити приступна саобраћајница за
посетиоце, паркинг површина (минимално 2 паркинг места по  објекту).

 У оквиру парцеле мора се обезбедити потребна ширина саобраћајно-манипулативног
простора за приступ возилима за снабдевање, комуналним и ургентним возилима.

Заштита суседних објеката
 Изградњом објеката на парцели, планираном наменом у оквиру парцеле не сме се

нарушити животна средина.
 Одводња атмосферских падавина са кровних површина мора се решити у оквиру

грађевинске парцеле на којој се гради објекат.
 Нивелацијом саобраћајних површина одводњу атмосферских падавина решити у

оквиру парцеле на којој се гради.

Архитектонско, односно естетско обликовање појединих елемената објекта
 Објекат храма пројектовати у свему према важећим прописима и канонима везаним

за изградњу сакралних објеката.
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 Објекти могу бити грађени од сваког чврстог материјала који је тренутно у
употреби, на традиционалан или савременији начин, као зидан или монтажан
објекат. Избором материјала за изградњу објеката водити рачуна о њиховој
отпорности са аспекта техничке и противпожарне заштите.

 Фасаде објеката изводити по жељи Инвеститора. За све објекте у комплексу обавезна
је израда косог крова, а кров може бити двоводни или кров са више кровних равни.
Нагиб кровне конструкције макс. 450. Кровни покривач у складу са нагибом кровне
конструкције.

 Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама тежити ка
успостављању јединствене естетски визуелне целине у оквиру грађевинске парцеле.
При лоцирању и пројектовању објекта обезбедити максимални контакт са
слободним, озелењеним површинама.

 Објекте градити у складу са важећим Законима и Правилницима који регулишу
конкретну област. При пројектовању и извођењу радова на објекту употребљеним
материјалима имати у виду специфичност функционалне намене објекта (простора)
са становишта коришћења, одржавања, односно обезбеђивања санитарно-
хигијенских услова. Избором материјала водити рачуна о њиховој отпорности са
аспекта техничке и противпожарне заштите. При изградњи објекта узети у обзир
важеће прописе за: избор грађевинског материјала, хидратанску мрежу, громобран,
електричну мрежу и сл. Делови објекта намењени јавном коришћењу као и прилази
до истих морају бити урађени у складу са Правилником о техничким стандардима
планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано
кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама ("Сл. гласник
РС", бр. 22/2015).

Услови заштите животне средине, техничке, хигијенске, заштите од пожара,
безбедоносне и друге услове

 Изградња објеката, извођење радова и коришћење објеката, може се вршити под
условом да се не изазову трајна оштећења, загађивање или на други начин
деградирање животне средине. Заштита животне средине обухвата мере којима ће се
заштитити вода, ваздух и земљиште од деградације.

 Одвођење фекалних вода решити затвореним канализационим системом који ће се
прикључити на насељску канализациону мрежу. Као прелазно решење, до изградње
насељске канализационе мреже дозвољена је изградња бетонских водонепропусних
септичких јама које на парцели треба лоцирати минимално 3,0m од објеката и
границе парцеле.

 Условно чисте атмосферске воде са кровова објеката и манипулативних површина
могу се упустити у отворену каналску мрежу положену уз уличне саобраћајнице.

 Сви објекти морају бити изграђени у складу са важећим Законима и Правилницима који
регулишу конкретну област. При пројектовању и извођењу радова на
објектимаупотребљеним материјалима имати у виду специфичност функционалне
намене објекта (простора) са становишта коришћења, одржавања, односно
обезбеђивања санитарно-хигијенских услова.

 Избором материјала водити рачуна о њиховој отпорности са аспекта техничке и
противпожарне заштите. Уз објекат повећаног ризика од пожара испројектовати и
извести приступни пут, окретницу и плато за кретање ватрогасног возила и извођење
интервенција. При пројектовању и изградњи објеката узети у обзир важеће прописе
за: избор грађевинског материјала, хидратанску мрежу, громобран, електричну
мрежу, огњишта, и др.

 Објекти су намењени јавном коришћењу и као такви морају имати прилазе који
морају бити урађени у складу са Правилником о техничким стандардима планирања,
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пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ
особама са инвалидитетом, деци и старим особама ("Службени гласник РС", бр.
22/15).

 На свакој грађевинској парцели обезбедити мин. 30% зелених површина, које треба
одговарајуће хортикултурно уредити.

 У спортско рекреативним комплексима формирати зелене површине у пејзажном
стилу.  Избор дендролошког материјала оријентисати на аутохтоне. Забрањено је
коришћење инвазивних врста. Дрвеће и шибље садити  према техничким
нормативима којима се прописује удаљеност од одређених инсталација.

II - 4. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ У ЗОНИ СПОРТСКО-
РЕКРЕАТИВНОГ КОМПЛЕКСА

II - 4.1. Зона спортско-рекреативног комплекса

Врста и намена објекта
У оквиру овог комплекса, у зависности од величине парцеле дозвољена је изградња
следећих објеката:

 Намена:
- главни објекат: спортски објекат, пословни објекти и у комбинацији;
- помоћни објекат: остава, гаража за путничка возила, надстрешница за бицикла и

објекти инфраструктуре: бунар, водонепропусна септичка јама (као прелазно
решење до изградње насељске канализационе мреже), сепаратор уља и масти,
типске трансформаторске станице, ограда и сл.

 Врста: Објекте градити као слободностојеће.
 Није дозвољена изградња производних, складишних, стамбених и економских

објеката.
 У спортским објектима се обављају спортске делатности и активности од стране

спортских организација, спортских друштава, спортских савеза, стручних спортских
и других удружења, савеза и предузетника у области спорта.

 Планом је дат предлог локације планираног спортског објекта – свлачионице, који
није обавезујући. У пројектно-техничкој документацији дефинисати тачан положај
објекта на парцели, у складу са условима из Плана и законском регулативом.

 У пословном објекту дозвољене су делатности из области: трговине на мало,
угоститељства (пружање услуге пића и хране) и услужних делатности везаних за
спортске и рекреативне активности, с тим да се морају обезбедити услови заштите
животне средине.

Услови за образовање грађевинске парцеле
 Величина грађевинске парцеле намењене изградњи спортско-рекреативног

комплекса мора бити довољна да прими све планиране садржаје у зависности од
врсте спортске/рекреативне активности, уз обезбеђивање дозвољеног индекса
заузетости или индекса изграђености грађевинске парцеле. Ако су ови услови
задовољени дозвољено је превођење постојеће катастарске парцеле у грађевинску
парцелу.

 Код нове парцелације и препарцелације минимална површина грађевинске парцеле
је 7000,0 m2, са ширином уличног фронта од минимално 10m, дозвољено одступање
је 10%.
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Положај објеката на парцели
 Објекти се граде на грађевинској линији или унутар површине ограничене

грађевинским линијама.
 Удаљење грађевинске линије објеката у односу на регулациону линију коридора

државног пута је 10m.
 Грађевинска линија од границе суседне парцеле са источне (односно јужне) стране је

на мин. 1,0m под условом да су задовољени услови противпожарне заштите.
 Грађевинска линија од границе парцеле са западне (односно северне) стране је на

мин. 5,0m под условом да су задовољени услови противпожарне заштите.
 Удаљење грађевинске линије објеката у односу на регулациону линију коридора

потока је 10m, уз формирање појаса заштитног зеленила.
 У зони заштитног зеленила забрањена је изградња објеката високоградње. Дозволиће

се само полагање комуналне инфраструктуре у складу са условима из Плана.

Дозвољени индекс заузетости и индекс изграђености грађевинске парцеле
 Максимално дозвољен индекс заузетости грађевинске парцеле (површине под

објектима + спортски терени + саобраћајне површине) је 70%.
 Максимални дозвољени индекс изграђености грађевинске парцеле је 1,0.

Дозвољена  спратност или висина објеката
 Објекти су спратности:
- главни: П (приземље), П+Пк (приземље + поткровље);
- помоћни: П (приземље)

 Дозвољена је изградња и подземних етажа, ако за то не постоје сметње геотехничке
и хидротехничке природе.

Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката
 Међусобни размак слободностојећих објеката је минимално половина висине вишег

објекта с тим да међусобни размак не може бити мањи од 4,0 m. Међусобни размак
може бити и мањи од дозвољеног ако су задовољени услови заштите
(противпожарне, санитарне, еколошке и др.).

Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели
 Дозвољено је ограђивање спортско-рекреативног комплекса транспарентном

оградом макс. висине h=2,2m. Дозвољено је преграђивање функционалних целина
унутар комплекса, макс. висине h=2,2m.

 Транспарентна ограда се поставља на подзид висине макс. 0,2m.
 Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се

ограђује.
 Капије на регулационој линији се не могу отварати ван регулационе линије.
 Дозвољена је изградња:
- водомерног шахта на мин. 1,0m од регулационе линије,
- водонепропусних септичких јама, на мин. 3,0m од објеката и границе парцеле, а

према условима надлежног комуналног предузећа.

Услови за изградњу, обнову и реконструкцију објеката
 Реконструкција постојећих објеката може се дозволити ако се извођењем радова на

објекту неће нарушити услови дати овим Планом;
 Адаптација постојећих објеката се може дозволити у оквиру намена датих овим

Планом.
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 Изградњу спортских објеката планирати у складу са Законом о спорту (“Службени
гласник РС”, број 24/11 и 99/2011-др.закони), Правилником о националној
категоризацији спортских објекатга (“Службени гласник РС”, бр. 103/13),
Правилником о коришћењу јавних спортских објеката и обављању спортских
активности у јавним спортским објектима (“Службени гласник РС”, бр. 55/2013),
Правилником о ближим условима за обављање спортских активности и спортских
делатности (“Службени гласник РС”, бр. 17/13), Правилником о условима за
обављање спортских делатности (“Службени гласник РС”, бр. 63/13) и Стратегијом
развоја спорта у Републици Србији за период 2014-2018. године ("Службени гласник
РС", бр. 1/2015).

Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила
 За сваку грађевинску парцелу мора се обезбедити колски прилаз ширине минимално

3,5 m и пешачки прилаз ширине минимално 1,5 m.
 У оквиру грађевинске парцеле потребно је обезбедити паркинг површину за

запослене, паркинг површину за посетиоце (минимално једно паркинг место на 70m2

пословног простора тј., у складу са важећим прописима који одређену делатност
уређују).

 У оквиру парцеле мора се обезбедити потребна ширина саобраћајно-манипулативног
простора за приступ возилима за снабдевање, комуналним и ургентним возилима.
Прилази до делова објекта намењеног јавном коришћењу морају бити урађени у
складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и
изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са
инвалидитетом, деци и старим особама ("Сл. гласник РС", бр. 22/2015).

Заштита суседних објеката
 Изградњом објеката на парцели, планираном делатношћу у оквиру парцеле не сме се

нарушити животна средина.
 Одводња атмосферских падавина са кровних површина мора се решити у оквиру

грађевинске парцеле на којој се гради објекат.
 Нивелацијом саобраћајних површина одводњу атмосферских падавина решити у

оквиру парцеле на којој се гради.

Архитектонско, односно естетско обликовање појединих елемената објекта
 Објекти могу бити грађени од сваког чврстог материјала који је тренутно у

употреби, на традиционалан или савременији начин, као зидан или монтажан
објекат.

 Фасаде објекта изводити по жељи Инвеститора. За све објекте у комплексу обавезна
је израда косог крова, а кров може бити двоводни или кров са више кровних равни.
Нагиб кровне конструкције макс. 450. Кровни покривач у складу са нагибом кровне
конструкције.

 Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама тежити ка
успостављању јединствене естетски визуелне целине у оквиру грађевинске парцеле.
При лоцирању и пројектовању објекта обезбедити максимални контакт са
слободним, озелењеним површинама и спортским теренима.

 Објекте градити у складу са важећим Законима и Правилницима који регулишу
конкретну област. При пројектовању и извођењу радова на објекту употребљеним
материјалима имати у виду специфичност функционалне намене објекта (простора)
са становишта коришћења, одржавања, односно обезбеђивања санитарно-
хигијенских услова. Избором материјала водити рачуна о њиховој отпорности са
аспекта техничке и противпожарне заштите. При изградњи објекта узети у обзир
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важеће прописе за: избор грађевинског материјала, хидратанску мрежу, громобран,
електричну мрежу и сл. Делови објекта намењени јавном коришћењу као и прилази
до истих морају бити урађени у складу са Правилником о техничким стандардима
планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано
кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама ("Сл. гласник
РС", бр. 22/2015).

Услови заштите животне средине, техничке, хигијенске, заштите од пожара,
безбедоносне и друге услове

 Изградња објеката, извођење радова, односно обављање спортске и услужне
делатности, може се вршити под условом да се не изазову трајна оштећења,
загађивање или на други начин деградирање животне средине. Заштита животне
средине обухвата мере којима ће се заштитити вода, ваздух и земљиште од
деградације.

 Одвођење фекалних вода решити затвореним канализационим системом који ће се
прикључити на насељску канализациону мрежу. Као прелазно решење, до изградње
насељске канализационе мреже дозвољена је изградња бетонских водонепропусних
септичких јама које на парцели треба лоцирати минимално 3,0m од објеката и
границе парцеле.

 Условно чисте атмосферске воде са кровова објеката и манипулативних површина
могу се упустити у отворену каналску мрежу положену уз уличне саобраћајнице.

 Сви објекти морају бити изграђени у складу са важећим Законима и Правилницима који
регулишу конкретну област. При пројектовању и извођењу радова на објектима
употребљеним материјалима имати у виду специфичност функционалне намене објекта
(простора) са становишта коришћења, одржавања, односно обезбеђивања санитарно-
хигијенских услова.

 Избором материјала водити рачуна о њиховој отпорности са аспекта техничке и
противпожарне заштите. Уз објекат повећаног ризика од пожара испројектовати и
извести приступни пут, окретницу и плато за кретање ватрогасног возила и извођење
интервенција. При пројектовању и изградњи објеката узети у обзир важеће прописе
за: избор грађевинског материјала, хидратанску мрежу, громобран, електричну
мрежу, огњишта, и др.

 Објекти намењени јавном коришћењу као и прилази до истих морају бити урађени у
складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и
изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са
инвалидитетом, деци и старим особама ("Службени гласник РС", бр. 22/15).

 На свакој грађевинској парцели обезбедити мин. 30% зелених површина, које треба
одговарајуће хортикултурно уредити.

 У спортско рекреативним комплексима формирати зелене површине у пејзажном
стилу.  Избор дендролошког материјала оријентисати на аутохтоне. Забрањено је
коришћење инвазивних врста. Дрвеће и шибље садити  према техничким
нормативима којима се прописује удаљеност од одређених инсталација.

 Уз поток зелене површине формирати у складу са условима надлежне институције за
заштиту природе. Забрањено је коришћење инвазивних врста.

II - 5. РЕАЛИЗАЦИЈA ПЛАНА

Доношењем плана детаљне регулације стећи ће се услови за израду пројектно-техничке
документације за изградњу објеката и комунално опремање простора. План детаљне
регулације представља основ за подношење захтева за израду и издавање Локацијских
услова. Планираној изградњи не може се приступити на основу издатих Локацијских
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услова, већ након добијања Грађевинске дозволе на основу одговарајуће техничке и
инвестиционе документације.

Изградњу објеката и реконструкцију постојећих објеката реализовати на основу услова из
овог Плана. При грађењу објеката придржавати се одредби техничких прописа и услова
који регулишу конкретну област.

6. Овај План ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику
општине Деспотовац".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 350-125/2015-01 од 28.12.2015. 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
28.12.2015. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку Надзорног одбора ЈП за заштиту природе,
развој туризма и угоститељство ''Ресавска пећина'' Деспотовац, о распоређивању добити за
2014. годину, која је исказана Завршним рачуном у износу од 46.000,00 динара, на покриће
губитка из претходног периода, број 01-1864/2015 од 19.11.2015. године.

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

3. Решење доставити: ЈП ''Ресавска пећина'' Деспотовац и архиви Скупштине
општине Деспотовац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број:  02-71-2/2015-01 од 28.12.2015. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Ненад Јовановић 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
28.12.2015. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку Надзорног одбора ЈП за заштиту природе,
развој туризма и угоститељство ''Ресавска пећина'' Деспотовац, о усвајању Извештаја о
ревизији финансијских извештаја овлашћене ревизорске куће за 2014. годину Предузећа,
број 01-1095/2015 од 23.06.2015. године.

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

3. Решење доставити: ЈП ''Ресавска пећина'' Деспотовац и архиви Скупштине
општине   Деспотовац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број:  02-71-1/2015-01 од 28.12.2015. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Ненад Јовановић 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
28.12.2015. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку Надзорног одбора КСП ''Стан'' ЈП
Деспотовац, о усвајању Годишњег обрачуна са исказаним параметрима за 2014. годину и то
укупна актива 58.268.000,00 динара, укупни капитал 40.047.000,00 динара и исказана добит
6.270.000,00 динара.

Исказана добит усмериће се на покриће губитка из ранијег периода.

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

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број:  02-120/2015-01 од 28.12.2015. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Ненад Јовановић с.р.
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На основу члана  60. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', број
119/2012 ), 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
28.12.2015. године,  донела је

Р Е Ш Е Њ Е

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку у циљу обезбеђења финансијских средстава
за набавку основног средства комбиноване радне машине-ровокопач Надзорног одбора
КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац, број 2115/3, коју је донео Надзорни одбор на седници одржаној
04.12.2015. године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број:  02-138/2015-01 од 28.12.2015. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Ненад Јовановић 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
28.12.2015. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

1. Усваја се Завршни рачун ЈП за заштиту природе, развој туризма и угоститељства
''Ресавска пећина'' и  даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈП за заштиту природе,
развој туризма и угоститељство ''Ресавска пећина'' Деспотовац, о усвајању Завршног рачуна
Предузећа за 2014. годину број 01-1096/2015 од 23.06.2015. године.

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

3. Решење доставити: ЈП ''Ресавска пећина'' Деспотовац и архиви Скупштине
општине Деспотовац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број:  02-71/2015-01  од 28.12.2015. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Ненад Јовановић 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
28.12.2015. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на измене и допуне Плана и Програма рада са
финансијским планом Туристичко спортске организације Деспотовац за 2015. годину, коју
је усвојио одлуком Управни одбор Установе, број 1079 од 14.10.2015. године.

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

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број:  02-101/2015-01 од 28.12.2015. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Ненад Јовановић 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
28.12.2015. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм о измени и допуни  програма пословања са
финансијским планом за 2015. годину ''Топлик Деспотовац'' Јавном предузећу за изградњу
система водоснабдевања Деспотовац, број 412-4/2015 од 04.11.2015. године, који је усвојио
Надзорни одбор Одлуком број 412-5 од 04.11.2015. године.

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

3. Решење доставити: ''Топлик Деспотовац'' ЈП за изградњу система водоснабдевања
Деспотовац, Служби Буџета Општинске управе Деспотовац и архиви Скупштине општине
Деспотовац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број:  02-139/2015-01  од 28.12.2015. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Ненад Јовановић 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
28.12.2015. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на измене финансијског дела Програма пословања  ЈП
за заштиту природе, развој туризма и угоститељство ''Ресавска пећина'' Деспотовац за 2015.
годину, који је усвојио Надзорни одбор Одлуком број 01-1939/2015 од  10.12.2015. године.

2. Решење доставити: ЈП за заштиту природе, развој туризма и угоститељство
''Ресавска пећина'' Деспотовац, Служби Буџета Општинске управе Деспотовац и архиви
Скупштине општине   Деспотовац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број:  02-133/2015-01  од 28.12.2015. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Ненад Јовановић 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
28.12.2015. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм  пословања  са финансијским планом за
2016. годину ''Топлик Деспотовац'' Јавном предузећу за изградњу система  водоснабдевања
Деспотовац, број 485-2/2015 од  17.12. 2015. године,  који је усвојио Надзорни одбор
Одлуком број  485-3  од 17.12. 2015. године.

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

3. Решење доставити: ''Топлик Деспотовац'' ЈП за изградњу система водоснабдевања
Деспотовац, Служби Буџета Општинске управе Деспотовац и архиви Скупштине општине
Деспотовац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број:  02-148/2015-01 од 28.12.2015. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Ненад Јовановић с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије'', број 129/07), члана 50. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник
Републике Србије'', број 119/2012), члана 13. Статута Општине Деспотовац (''Службени
гласник Општине Деспотовац'', број 4/2008) и члана 27. Одлуке о промени оснивачког акта
Комунално стамбеног предузећа ''Стан'' Деспотовац (''Службени гласник Општине
Деспотовац'', број 3/2013), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној
28.12.2015. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања са Финансијским планом за
2016. годину, КСП ''Стан'' Ј.П. Деспотовац, број 2115/2 од 04.12.2015. године, који је
усвојио Надзорни одбор.

2. Решење доставити: КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац, Служби Буџета Општинске управе
Деспотовац и архиви Скупштине општине Деспотовац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-137/2015-01  од 28.12.2015. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Ненад Јовановић 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
28.12.2015. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања са финансијским планом   ЈП
за заштиту природе, развој туризма и угоститељство ''Ресавска пећина'' Деспотовац за 2016.
годину, број 01-1940/2015, који је усвојио Надзорни одбор Одлуком број 01-1940/2015. од
10.12.2015. године.

2. Решење доставити: ЈП за заштиту природе, развој туризма и угоститељство
''Ресавска пећина'' Деспотовац, Служби Буџета Општинске управе Деспотовац и архиви
Скупштине општине   Деспотовац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-134/2015-01  од 28.12.2015. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Ненад Јовановић с.р.



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 10 Деспотовац 30.12.2015. године

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 10 80

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
28.12.2015. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада, број 154-4/2015 са Финансијским
планом. Број 154-5 за 2016. годину Центра за социјални рад ''Деспотовац'' Деспотовац, који
је усвојио Управни одбор одлукама број 154-4 и 154-5 од  03.12. 2015. године.

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

3. Решење доставити: Центру за социјални рад ''Деспотовац''Деспотовац, Служби
Буџета Општинске управе Деспотовац и архиви Скупштине општине Деспотовац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-151/2015-01  од 28.12.2015. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Ненад Јовановић 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
28.12.2015. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада број5964/ од 18.12.2015. године са
Финансијским планом број 5393/2-1 за 2015. годину  Дома здравља Десповац.

2. Решење доставити: Дому здравља Деспотовац, Служби Буџета Општинске управе
Деспотовац и архиви Скупштине општине   Деспотовац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број:  02-149/2015-01 од 28.12.2015. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Ненад Јовановић с.р.



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 10 Деспотовац 30.12.2015. године

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 10 81

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
28.12.2015. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План и Програм рада број 1506 са Финансијским
планом ''Туристичко-спортској  организацији Деспотовац'' Деспотовац за 2016. годину, број
1510/15 од 16.12.2015. године који је усвојио Управни одбор Одлуком број 1504/15 од
16.12. 2014. године.

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

3. Решење доставити: ''Туристичко спортској организацији Деспотовац'' Деспотовац,
Служби Буџета Општинске управе Деспотовац и архиви Скупштине општине Деспотовац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број:   02-144/2015-01  од 28.12.2015. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Ненад Јовановић 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
28.12.2015. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм  рада број 342/1 са Финансијским планом
Народне библиотеке ''Ресавска школа'' Деспотовац за 2016. годину, број 342/2 од
17.12.2015. године, који је усвојио Управни одбор Одлуком број  339 од 17.12.2015. године.

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

3. Решење доставити: Народној библиотеци ''Ресавска школа'' Деспотовац,  Служби
Буџета Општинске управе Деспотовац и архиви Скупштине општине Деспотовац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број:  02-143/2015-01  од 28.12. 2015. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Ненад Јовановић с.р.



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 10 Деспотовац 30.12.2015. године

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 10 82

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
28.12.2015. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План рада број 954 са Финансијским планом Центра
за културу ''Свети Стефан, деспот српски'' Деспотовац за 2016. годину, број 1157,  које је
усвојио Управни одбор Одлуком број 1134 од  15.12.2015. године.

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

3. Решење доставити: Центру за културу ''Свети Стефан, деспот српски'' Деспотовац,
Служби Буџета Општинске управе Деспотовац и архиви Скупштине општине   Деспотовац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број:  02-142/2015-01 од 28.12.2015. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Ненад Јовановић 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
28.12.2015. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада, број 207/15 са Финансијским планом
Црвеног крста  Деспотовац  за 2016. годину, број 163/15 од 14.12.2015 године  који је донео
Црвени крст Деспотовац.

2. Решење доставити: Црвеном крсту Деспотовац, Служби Буџета Општинске управе
Деспотовац и архиви Скупштине општине Деспотовац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број:   02-140/2015-01  од 28.12.2015. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Ненад Јовановић с.р.



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 10 Деспотовац 30.12.2015. године

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 10 83

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 28.12.2015.  године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања са финансијским планом за
2016. годину, ЈП Дирекције за изградњу општине Деспотовац, број 03-154/15 од 30.11.2015.
године, а који је усвојио Надзорни одбор Одлуком број 03-154-1/15 од 30.11.2015. године.

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

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број:  02-126/2015-01  од 28.12.2015. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Ненад Јовановић 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
28.12.2015.  године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План рада Општинског штаба за ванредне ситуације
Деспотовац за 2016. годину, број 06-63-10/15-03 од 05.11.2015. године.

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

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број:  02-127/2015-01  од 28.12.2015. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Ненад Јовановић с.р.



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 10 Деспотовац 30.12.2015. године

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 10 84

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  28.12.2015.
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

1. Даје се сагласност на Правилник o унутрашњој организацији и систематизацији
радних места Туристичко спортске организације ''Деспотовац'' у Деспотовцу,број 1508/15
од 16.12.2015. године.

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

3. Решење доставити: ТСО Деспотовац и архиви Скуппштине општине Деспотовац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број:  02-145/2015-01 од  28.12.2015. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Ненад Јовановић с.р.

На основу члана 66. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени
гласник Републике Србије'', број  72/2009, 52/2011, 55/2013 и 68/2015), 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  28.12.2015.  године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Именује се Милојевић Милосав из Стењевца, за члана Стручног актива за развојно
планирање ОШ ''Деспот Стефан Високи'' Деспотовац , представник локалне самоуправе.

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

III Решење доставити: ОШ ''Деспот Стефан Високи'' Деспотовац и архиви
Скупштине општине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-150/2015-01 од 28.12.2015.  године.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Ненад Јовановић с.р.



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 10 Деспотовац 30.12.2015. године

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 10 85

На основу члана 66. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени
гласник Републике Србије'', број  72/2009, 52/2011, 55/2013 и 68/2015), 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 28.12.2015. године, доноси

Р Е Ш Е Њ А

I Именује се Павловић Јованка, дефектолог из Витанца за  члана Стручног актива за
развојно планирање Предшколске установе ''Рада Миљковић'', представник локалне
самоуправе.

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

III Решење доставити: ПУ ''Рада Миљковић'' Деспотовац и архиви Скупштине
општине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-112/2015-01 од  28.12.2015. 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  28.12.2015. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I Разрешава се Славица Милошевић из Грабовице дужности члана Школског одбора
ОШ ''Ђура Јакшић'' Плажане, представник родитеља.

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

III Решење доставити: именованој, ОШ ''Ђура Јакшић'' Плажане и архиви
Скупштине општине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-136-1/2015-01 од  28.12.2015 године.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Ненад Јовановић с.р.



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 10 Деспотовац 30.12.2015. године

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 10 86

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  28.12.2015.  године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I Именује се Радивојевић Весна из Плажана за члана Школског одбора ОШ ''Ђура
Јакшић'' Плажане, представник родитеља.

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

III Решење доставити: именованој, ОШ ''Ђура Јакшић'' Плажане и архиви Скупштине
општине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број:  02-136/2015-01 од  28.12.2015. године.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Ненад Јовановић с.р.

На основу члана 6. ст. 5. до 7. и члана 7а Закона о порезима на имовину („Службени
гласник РС“, бр. 26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011,
78/2011, 57/2012-УС, 47/2013 и 68/2014), члана 46. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', број 129/07) и члана 33.Статута општине Деспотовац (''Службени
гласник општине Деспотовац'' бр.4/08), Општинско веће општине Деспотовац на седници
одржаној 21.12.2015. године, донело је

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ
НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2016. ГОДИНУ

Члан 1.
Овом одлуком утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих

непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на територији општине
Деспотовац.

Члан 2.
На територији општине Деспотовац одређене су четири зонe за утврђивање пореза на

имовину, у зависности од комуналне опремљености и опремљености јавним објектима,
саобраћајној повезаности са централним деловима општине Деспотовац, односно са радним
зонама и другим садржајима у насељу, и то: прва, друга, трећа и четврта, с тим да је прва
утврђена као најопремљенија зона.

Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за
2016. годину на територији општине Деспотовац износе:
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Групе непокретности Назив зоне
прва друга трећа четврта

1. Грађевинско земљиште 5.500,00 4.400,00 3.300,00 2.200,00
2. Станови 55.000,00 44.000,00 33.000,00 22.000,00
3. Куће за становање 55.000,00 44.000,00 33.000,00 22.000,00
4. Пословне зграде и други
(надземни и подземни)
грађевински објекти који служе
за обављање делатности

79.920,00 67.800,00 38.400,00 36.120,00

5. Гараже и гаражна места 28.000,00 22.400,00 16.800,00 11.200,00

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, објавиће се у ''Службеном гласнику

општине Деспотовац'', а примењиваће се од 01. јануара 2016. године.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 436-3/2015-02 од 21. децембра 2015. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ

Ненадовић Дејан, дипл.социолог 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 И ДОПУНИ 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
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, Правилника о измени и
допуни Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Општинске
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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, Правилника о измени
Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Општинске управе
Деспотовац, број 110-2/2015-04 од 14.04.2015. године, објављеног у ''Службеном гласнику
општине Деспотовац'', број 6 од 17.04.2015. године, на који је Општинско веће дало
сагласност Решењем број 06-24-1/2015-02 од 14.04.2015. године, Правилника о измени и
допуни Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Општинске
управе Деспотовац, број 110-4/2015-04 од 12.06.2015. године, на који је Општинско веће
дало сагласност Решењем број 06-35-1/2015-02 од 12.06.2015. године, Правилника о  допуни
Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Општинске управе
Деспотовац, број 110-5/2015-04 од 16.06.2015. године, на који је Општинско веће дало
сагласност Решењем број 06-38-1/15-02 од 17.06.2015.године, Правилника о измени и
допуни Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Општинске
управе Деспотовац, број 110-6/2015-04 од 22.07.2015. године, објављеног у ''Службеном
гласнику општине Деспотовац'', број 9 од 05.10.2015. године, на који је Општинско веће
дало сагласност Решењем број 110-6-1/2015-02 од 02.10.2015. године и Правилника о
измени и допуни Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места
Општинске управе Деспотовац, број 110-8/2015-04 од 25.09.2015. године, објављеног у
''Службеном гласнику општине Деспотовац'', број 9 од 05.10.2015. године, на који је
Општинско веће дало сагласност Решењем број 110-8-1/2015-02 од 02.10.2015. године, у
Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Општинске управе
Деспотовац, код свих радних места за која је потребно високо образовање, у делу ''услови'',
на крају бришу се тачка и додају се речи: ''високо образовање на основним студијама у
трајању од најмање четири године обима 240 ЕСПБ бодова и високо образовање
стечено у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом
образовању.''

Члан 2.
У Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Општинске

управе Деспотовац, код свих радних места за која је потребно високо образовање првог
степена у обиму 180 ЕСПБ бодова, основне струковне струковне студије, односно студије у
трајању до три године, у делу „ услови“, код описа послова радног места, после последње
алинеје, додаје се нова алинеја, која гласи: „Води управни поступак, предузима све
управне радње и доноси решења у управном поступку.“

Члан 3.
У члану 12. Правилника у Одељку А) ОДСЕК ЗА ОПШТУ УПРАВУ, код ''услови'' за

радна места под 2. МАТИЧАР ЗА МАТИЧНО ПОДРУЧЈЕ ДЕСПОТОВАЦ И
ПОСЛОВИ БИРАЧКОГ СПИСКА, 3. ЗАМЕНИК МАТИЧАРА И ПОСЛОВИ
БИРАЧКОГ СПИСКА, 4. МАТИЧАР-ПОСЛОВИ МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ, бришу се
прописани услови у погледу стручне спреме и додају се нови, који гласе : „ Стечено високо
образовање на студијама првог степена ( основне академске студије, основне струковне
студије) у обиму од најмање 180 ЕСПБ  бодова односно на студијама у трајању до три
године. “

Члан 4.
У члану 12. Правилника у Одељку А) ИМОВИНСКО-ПРАВНИ И СТАМБЕНО

КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ, код ''услови'' радног места под бројем 1. ИМОВИНСКО-
ПРАВНИ И СТАМБЕНО КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ, код броја извршилаца, број ''2'',
мења се бројем ''1''.
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У истом овом Одељку  додаје се радно место под бројем „ 2. ИМОВИНСКО-ПРАВНИ
И СТАМБЕНО КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ И ПОСЛОВИ САВЕТНИКА ЗА
ЗАШТИТУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА“ које се гласи :

„2. ИМОВИНСКО-ПРАВНИ И СТАМБЕНО КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ И
ПОСЛОВИ САВЕТНИКА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА

- Обавља управно-правне и  нормативно-правне послове у области: прибављања и
отуђења непокретности у државној својини; давања непокретности на коришћење односно
у закуп; закључења уговора о давању у закуп пословног простора;  престанка права
коришћења грађевинског земљишта; експропријације и административног преноса
земљишта и зграда; утврђивања накнаде за експроприсано земљиште и зграде;
успостављања права службености и деекспропријацију; принудног извршења и преузимања
у посед грађевинског земљишта; утврђивање земљишта за редовну употребу објеката;
отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта; конверзији права коришћења у право
својине на грађевинском земљишту;  исељења лица из станова и заједничких просторија у
стамбеним зградама које се користе без правног основа; враћање утрина и пашњака селима
на коришћење и др. Води евиденцију издатих уверења о регистрацији стамбених зграда.

- Доставља документацију надлежним органима за управне послове;
- Сачињава предлоге аката за Скупштину општине;
- Води управни поступак, предузима све управне радње и доноси решења у управном

поступку;
- Извршава решења за имовинско-правне послове;
- Обавља послове заштите права пацијената по поднетим приговорима и пружа потребне

информације и савете у вези са правима пацијената;
-Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и начелника Општинске

управе.
Услови:

Стечено високо образовање из области правних наука на студијама другог степена
(мастер академске студије; специјалистичке струковне студије; специјалистичке
академске студије), високо образовање на основним студијама у трајању од најмање
четири године обима 240 ЕСПБ бодова и високо образовање стечено у складу са прописима
који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању.

Радно искуство: 1 година
Положен стручни испит за рад у Органима државне управе.
Број извршилаца: 1 “

У истом овом Одељку досадашње радно место под бројем 2. постаје радно место под
бројем 3 .

Члан 5.
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 ''1'', мења се бројем ''2''.

Члан 6.
Овај Правилник ступа на снагу по давању сагласности Општинског већа општине

Деспотовац, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине Деспотовац''.

ОПШТИНСКА УПРАВА ДЕСПОТОВАЦ
Број: 110-10/2015-04 од 27.10.2015. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Лукић Данијела, дипл.правник с.р.
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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
03.12.2015. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о измени и допуни Правилника о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Општинске управе Деспотовац, број
110-10/2015-04 од 27.10.2015. године, који је донео начелник Општинске управе
Деспотовац.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 110-68-1/15-02 од 03. децембар 2015. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ

Ненадовић Дејан, дипл.соц. с.р.
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