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       ГОДИНА  XI    БРОЈ  19       ДЕСПОТОВАЦ  27.12.2016. године 

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

 

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, 142/2014 и 103/15), члана 32. Закона о 

локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07 и 83/14-други закон) и члана 13. 

Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'', број 4/2008 и 

7/2015), Скупштина општине Деспотовац на седници одржаној 26.12.2016. године, донела 

је 

  

ОДЛУКУ  

О   БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ 
 

I – ОПШТИ ДЕО 

 

Члан 1. 

 

Рачун прихода и примања, расхода и издатака и рачун финансирања општине 

Деспотовац за 2017. 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 713.732.759 

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 

у  чему:  
713.732.759 

- буџетска средства 637.673.998 

- сопствени приходи 1.764.000 

- средства из осталих извора 74.294.761 

1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  

2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 710.632.759 

2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ 

у чему: 
609.742.759 

- текући буџетски расходи 561.993.998 

- расходи из сопствених прихода 1.454.000 

- средства из осталих извора 46.294.761 

2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

у чему: 
100.890.000 

- текући буџетски издаци 72.580.000 

- издаци из сопствених прихода 310.000 

- средства из осталих извора 28.000.000 

БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (кл. 7 + кл. 8)-(кл. 4 + кл. 5) 3.100.000 

Издаци за набавку финансијске имовине  

Примања од продаје финансијске имовине  
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УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ  

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА  

Примања од продаје финансијске имовине  

Примања од задуживања 20.000.000 

Суфицит из претходних година или неутрошена средства из претходних година  

Издаци за отплату главнице дуга 23.000.000 

Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења  јавних 

политика 

100.000 

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ - 3.100.000 

 

 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 
 637.673.998 

1. Порески приходи 71 316.700.000 

1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке 

       (осим самодоприноса) 
711 189.600.000 

1.2. Самодопринос 711180 500.000 

1.3. Порез на имовину 713 86.000.000 

1.4. Порез на добра и услуге 714 25.600.000 

- од чега: 

Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 
714562 10.000.000 

1.6. Остали порески приходи 716 15.000.000 

2. Непорески приходи 74 51.303.118 

3. Донације 731 + 732  

4. Трансфери 733 269.570.880 

5. Меморандумске ставке за рефундацију расхода 772 100.000 

6. Примања од продаје нефинансијске имовине 8  

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
 634.573.998 

1. Текући расходи 4 442.455.828 

1.1. Расходи за запослене 41 161.773.128 

1.2. Коришћење роба и услуга 42 175.657.000 

1.3. Отплата камата 44 5.350.000 

1.4. Субвенције 45 26.619.700 

1.5. Социјална заштита из буџета 47 22.990.000 

1.6. Остали расходи 48 + 49 50.066.000 

- Остали расходи 48 31.166.000 

- Средства резерви 49 18.900.000 

2. Трансфери 463 + 464 + 465 119.538.170 

3. Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 72.580.000 

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  
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2. Задуживање 91 20.000.000 

2.1. Задуживање код домаћих кредитора 911 20.000.000 

2.2. Задуживање код страних кредитора 912  

ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 
  

3. Отплата дуга 61 23.000.000 

3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима 611 23.000.000 

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 2017.годину састоји се од: 

 

1. Прихода и примања у износу од 637.673.998 динара; 

2. Расхода и издатака у износу од 634.573.998 динара; 

3. Укупних прихода и примања из свих извора у износу од 713.732.759 динара. 

4. Укупних расхода и издатака финансираних из свих извора у износу од 710.632.759 

динара. 

5. Из текућих прихода Буџета у 2017. години финансираће се отплата главнице дуга 

домаћих кредитора у износу од 23.000.000 динара и измиривање обавеза по основу 

набавке финансијске имовине у износу од 100.000 динара. 

6. Капитално улагање из Програма 3-1501-Локални економски развој, програмска 

активност 0001-Унапређење привредног инвестиционог амбијента, у износу од 

20.000.000 динара финансираће се из задужења код домаћих кредитора. 

7. Укупни текући суфицит од 23.100.000 динара, умањен за кредитно задужење од 

20.000.000 динара, износи 3.100.000 динара. 

 

Члан 3. 

 

 Планирани капитални издаци буџетских корисника исказују се у следећем прегледу 

Износ у динарима 

Ек.кл. Р.бр. Опис 2017  2018.  2019.  

1 2 3 4 5 6 

  А.КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ    

511  Зграде и грађев.објекти    

 1 Изградња објеката из Програма: 

урбанизам и просторно планирање-

програмске активности 0003-

управљање грађевинским земљиштем 

   

  Година почетка финансирања пројекта 

2017 
   

  Година завршетка финансирања пројекта 

2017 
   

  Укупна вредност  пројеката 2.500.000 

динара 
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  Извори финансирања:    

  - из текућих прихода Буџета 2.500.000   

  - из осталих извора    

 2 Изградња објеката јавног осветљења 

из Програма: комунална делатност-

програмске активности0001-

управљање иодржавање јавног 

осветљање 

   

  Година почетка финансирања пројекта 

2017 

   

  Година завршетка финансирања пројекта 

2017 

   

  Укупна вредност пројеката 1.000.000 

динара 

   

  Извори финансирања:    

  - из текућег прихода Буџета 1.000.000   

  - из осталих извора    

 3 Изградња –прибављање 

инвестиционих објеката из Програма: 

локални економски развој-програмске 

активности 0001-унапређење 

привредног инвестиционог амбијента 

   

  Година  почетка финансирања пројекта 

2017 

   

  Година завршетка финансирања пројекта 

2017 

   

  Укупна вредност  пројеката  20.000.000  

динара 

   

  Извори финансирања  пројеката:     

  - Из  прихода Буџета –кредитна средства 20.000.000   

  - Остали извори    

 4 Изградња објеката водоснабдевања из 

Програма: комунална делатност-

програмске активности 0008 – 

управљање и снабдевање водом за 

пиће 

   

  Година почетка финансирања пројекта 

2017 

   

  Година завршетка финансирања пројекта 

2017 

   

  Укупна вредност  пројеката 20.000.000  

динара 

   

  Извори финансирања  пројеката:    

  - из текућег прихода Буџета 10.000.000   

  - из осталих извора  10.000.000   

 5 Изградња објеката за управљање 

отпадним водама из Програма: 

заштите животне средине-програмске 

активности 0004-управљање отпадним 

водама 

   

  Година почетка финансирања пројекта 

2017 

   

  Година завршетка финансирања пројекта 

2017 

   

  Укупна вредност Пројекта 10.000.000    
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динара 

  Извори финансирања пројеката:    

  - из текућих прихода Буџета 5.000.000   

  - из осталих извора 5.000.000   

 6 Изградња објеката саобраћајне 

инфраструктуре из Програма: 

организација саобраћаја и саобраћајне 

инфраструктуре-програмске 

активности 0001-управљање 

саобраћајем 

   

  Година почетка финансирања пројекта 

2017 

   

  Година завршетка финансирања пројекта 

2017 

   

  Укупна вредност Пројекта 30.000.000 

динара 

   

  Извори финансирања пројеката    

  - из текућих прихода Буџета 20.000.000   

  - из осталих извора 10.000.000   

 7 Реконструкција објеката од значаја за 

месне зајед. по програмима м.з.  

   

  Година почетка финансирања пројекта 

2017 

   

  Година завршетка финансирања пројекта 

2017 

   

  Укупна вредност пројеката 6.000.000 

динара 

   

  Извори финансирања Пројекта:    

  - из текућих прихода Буџета 3.000.000   

  - из осталих извора  3.000.000   

 8 Израда пројектне документације     

  Година почетка финансирања пројекта 

2017 

   

  Година завршетка финансирања пројекта 

2017 

   

  Укупна вредност Пројекта 3.000.000    

  Извори финансирања Пројекта:    

  - из текућих прихода Буџета 3.000.000   

  УКУПНО ПОД  А. 92.500.000   

  Извори финансирања:    

   -из текућих прихода Буџета 44.500.000   

  - Из  прихода Буџета –кредитна средства 20.000.000   

  - из осталих извора 28.000.000   

  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  2.290.000   

  Извори  финансирања    

  - из текућих прихода Буџета 2.180.000   
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  - из осталих извора 110.000   

 3 Остала опрема    

  Укупна вредност:  600.000   

  Извори финансирања    

  - из текућих прихода Буџета 600.000   

  - 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 1.800.000   

   Извори финансирања    

  - из текућих прихода Буџета 1.800.000   

  УКУПНО ПОД  Б. 8.240.000   

  Извори финансирања:    

  - из текућих прихода Буџета 8.080.000   

  - из осталих извора 160.000   

  УКУПНО А+Б 100.740.000   

  Извори финансирања     

  - из текућих прихода буџета 52.580.000   

  - Из  прихода Буџета –кредитна 

средства 

20.000.000   

  - из осталих извора  28.160.000   

  Ц. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ     

4632  1. Капитални трансфери основном 

образовању  

3.522.000   

  2. Капитални трансфери средњем 

образовању  

1.500.000   

  3. Капитални трансфери социјална 

заштита 

5.835.000   

4642  4. Капитални трансфери здраствена 

заштита 

1.000.000   

  Укупно капитални трансфери:  11.857.000   

 

II – ПОСЕБАН ДЕО 

 

Члан 4. 

 

Укупни расходи и издаци укључујући расходе за отплату главнице дуга у износу од 

733.732.759 динара, финансирани из свих извора финансирања распоређују се по 

корисницима и врстама издатака и то: 
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БУЏЕТА 

СРЕДСТВ
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СОПСТВЕ

НИХ 

ИЗВОРА 

СРЕДСТВ

А ИЗ 

ОСТАЛИХ 

ИЗВОРА 

УКУПНА 

СРЕДСТВА 

1      
СКУПШТИНА 

ОПШТИНЕ 
    

   2101   

Програм 16 – Политички 

систем локалне 

самоуправе 

    

   
2101-

0001 
  

Програмска активност 

0001 -  

Функционисање 

скупштине 

    

  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  
50.000   50.000 

    4 416 
Награде запосл. и остали 

посебни расх. 
1.000   1.000 

    5 421 Стални трошкови  500.000   500.000 

    6 422 Трошкови путовања  200.000   200.000 

    7 423 Услуге по уговору  7.700.000   7.700.000 

    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  

- Део средстава ове 

апропријације у износу од 

500.000 динара, користиће 

се за финансирање 

политичких странака 

3.500.000 

  

3.500.000 

    12 482 
Порези, обавезне таксе, 

казне и пенали  
2.000.000   2.000.000 

    13 483 

Новчане казне и пенали по 

решењу судова и судских 

тела  

2.000.000   2.000.000 

    14 485 Накнада штете  1.500.000   1.500.000 

      Укупно функција 110 20.633.771   20.633.771 

      
Укупно програмска 

активност 0001 
20.633.771   20.633.771 

   2101-П-1   
Пројекат П-1 – Дан 

Општине 
    

  110    
Извршни и законодавни 

органи 
    

    15 423 Услуге по Уговору 350.000   350.000 

    16 424 Специјализоване услуге 300.000   300.000 

    17 426 Материјал 50.000   50.000 

      Укупно Пројекат П-1 700.000   700.000 

      Укупно Програм 16 21.333.771   21.333.771 

   0602   
Програм 15 – Опште 

услуге локалне 

самоуправе 

    

   0602-   Програмска активност     
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0003 0003 -сервисирање јавног 

дуга 

  170    
Трансак. везане за јавни 

дуг  
    

    18 441 Отплата домаћих камата  3.000.000   3.000.000 

    19 444 Негативне курсне разлике  300.000   300.000 

    20 444 
Пратећи трошкови 

задуживања  
50.000   50.000 

    21 611 
Отплата главнице домаћим 

кредиторима  
23.000.000   23.000.000 

      Укупно функција 170 26.350.000   26.350.000 

      
Укупно програмска 

активност  0003 
26.350.000   26.350.000 

   
0602-

0014 
  

Програмска активност 

0014 – управљање 

ванредним ситуацијама 

    

  320    
Услуге против-пожарне и 

ванредне заштите  
    

    22 424 Специјализоване услуге  100.000   100.000 

    23 425 
Текуће поправке и 

одржавање 
200.000   200.000 

    24 426 Материјал  200.000   200.000 

    25 484 
Накнада штете услед 

елемент.  непогода 
1.000   1.000 

      Укупно функција 320 501.000   501.000 

      
Укупно програмска 

активност   – 0014 
501.000   501.000 

      Укупно Програм 15 26.851.000   26.851.000 

   1201   
Програм 13 – Развој 

културе и информисања 
    

   
1201-

0004 
  

Програмска активност 

0004 – остваривање и 

унапређивање јавног 

интереса у области јавног 

информисања 

    

  830    
Услуге емитовања и 

штампања 
    

    26 423 Услуге по Уговору 1.500.000   1.500.000 

      Укупно функција 830 1.500.000   1.500.000 

      Укупно Програм 13 1.500.000   1.500.000 

   0901   
Програм 11 – Социјална и 

дечија заштита 
    

   
0901-

0005 
  

Програмска активност 

0005 – Подршка 

реализацији програма 

Црвеног крста 

    

  090    Социјална заштита     

    27 472 
Накнаде за социјалну 

заштиту из Буџета 
1.500.000   1.500.000 

      Укупно функција 090 1.500.000   1.500.000 

      
Укупно програмска 

активност 0005 
1.500.000   1.500.000 

   
0901-

0006 
  

Програмска активност 

0006 – подршка деци и 

породици са децом 

    

  040    Породица и деца     

    28 472 
Накнаде за социјалну 

заштиту из Буџета 
20.000.000   20.000.000 

      Укупно функција 040 20.000.000   20.000.000 

      
Укупно програмска 

активност 0006 
20.000.000   20.000.000 
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0901-

0008 
  

Програмска активност 

0008 – подршка старим 

лицима и особама са 

инвалидитетом 

    

  070    
Социјална помоћ 

угроженом становништву 
    

    29 472 
Накнаде за социјалну 

заштиту из Буџета 
200.000   200.000 

      Укупно функција 070 200.000   200.000 

      
Укупно програмска 

активност 0008 
200.000   200.000 

      Укупно Програм 11 21.700.000   21.700.000 

      
Укупно Раздео 1 – 

Скупштина општине 
71.384.771   71.384.771 

           

2      
ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНЕ  
    

   2101   

Програм 16–  Политички 

систем Локалне 

самоуправе 

    

   
2101-

0002 
  

Програмска активност 

0002 – функционисање 

извршних органа 

    

  110    Извршни и закон. органи     

    30 411 
Плате,додаци и накнаде 

запослених 
2.600.000   2.600.000 

    31 412 
Социјални доприноси на 

терет послодавца 
465.400   465.400 

    32 415 
Накнаде трошкова за 

запослене 
200.000   200.000 

    33 422 Трошкови путовања 300.000   300.000 

    34 423 Услуге по уговору 2.600.000   2.600.000 

    35 426 Материјал 100.000   100.000 

    36 465 
Остале текуће дотације и 

трансфери 
306.540   306.540 

      Укупно функција 110 6.571.940   6.571.940 

      
Укупно програмска 

активност 0002 
6.571.940   6.571.940 

   
2101-

0003 
  

Програмска активност 

0003 – подршка раду 

извршних органа власти и 

скупштине 

    

  110    
Извршни и законодавни 

органи 
    

    37 411 
Плате, додаци и накнаде 

запослених 
2.849.787   2.849.787 

    38 412 
Социјални доприноси на 

терет послодавца 
510.112   510.112 

    39 415 
Накнаде трошкова за 

запослене 
200.000   200.000 

    40 422 Трошкови путовања 200.000   200.000 

    41 465 
Остале текуће дотације и 

трансфери 
335.989   335.989 

      Укупно функција 110 4.095.888   4.095.888 

      
Укупно програмска 

активност 0003 
4.095.888   4.095.888 

      Укупно Програм 16 10.667.828   10.667.828 

   0602   

Програм 15 – Опште 

услуге локалне 

самоуправе 

    

   0602-   Програмска активност     
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0009 0009 – Текућа буџетска 

резерва 

  112    
Финансијски и фискални 

послови 
    

    42 499 
Средства текуће буџетске 

резерве 
15.750.000   15.750.000 

      
Укупно Програмска 

активност 0009 
15.750.000   15.750.000 

   
0602-

0010 
  

Програмска активност 

0010 – Стална буџетска 

резерва 

    

  112    
Финансијски и фискални 

послови 
    

    43 499 
Средства сталне буџетске 

резерве 
3.150.000   3.150.000 

      
Укупно Програмска 

активност 0010 
3.150.000   3.150.000 

      Укупно функција 112 18.900.000   18.900.000 

      Укупно Програм 15 18.900.000   18.900.000 

      
Укупно Раздео 2 – 

Председник општине 
29.567.828   29.567.828 

 
2.0

1 
    ОПШТИНСКО ВЕЋЕ     

   2101   

Програм 16-Политички 

систем локалне 

самоуправе 

    

   
2101-

0002 
  

Програмска активност 

0002 

-функционисање 

извршних органа 

    

  110    Извршни и закон.органи     

    44 423 Услуге по уговору 2.500.000   2.500.000 

      Укупно функција 110 2.500.000   2.500.000 

      
Укупно програмска 

активност 0002 
2.500.000   2.500.000 

      Укупно Програм 16 2.500.000   2.500.000 

      
Укупно Глава 2.01 – 

Општинско веће 
2.500.000   2.500.000 

3      ОПШТИНСКА УПРАВА     

   0602   

Програм 15 – Опште 

услуге локалне 

самоуправе 

    

   
0602-

0001 
  

Програмска активност 

0001 – функционисање 

локалене самоуправе и 

градских општина 

    

  130    Опште услуге     

    45 411 
Плате, додаци и накнаде 

запослених 
53.922.538   53.922.538 

    46 412 
Социјални доприноси на 

терет послодавца 
9.650.359   9.650.359 

    47 413 Накнаде у натури 100.000   100.000 

    48 414 
Социјална давања 

запосленима 
2.000.000   2.000.000 

    49 415 
Накнаде трошкова за 

запослене 
4.000.000   4.000.000 

    50 416 
Награде запосл. и остали 

посебни расходи 
1.000.000   1.000.000 

    51 421 Стални трошкови 7.850.000   7.850.000 

    52 422 Трошкови путовања 500.000   500.000 

    53 423 Услуге по уговору 6.700.000   6.700.000 
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    54 424 Специјализоване услуге 200.000   200.000 

    55 425 
Текуће поправке и 

одржавање 
1.000.000   1.000.000 

    56 426 Материјал 3.600.000   3.600.000 

    57 465 
Остале текуће дотације и 

трансфери 
5.350.000   5.350.000 

    58 482 
Порези, обавезне таксе, 

казне и пенали 
1.150.000   1.150.000 

    59 483 

Новчане казне и пенали по 

решењу судова и судских 

тела 

1.500.000   1.500.000 

    60 485 Накнада штете 1.000.000   1.000.000 

    61 512 Машине и опрема 650.000   650.000 

    62 621 
Набавка домаће 

финансијске имовине 
100.000   100.000 

      Укупно функција 130 
100.272.89

7 
  100.272.897 

      
Укупно програмска 

активност  0001 

100.272.89

7 
  100.272.897 

      Укупно програм 15  
100.272.89

7 
  100.272.897 

   1101   
Програм 1 – Урбанизам и 

просторно планирање 
    

   
1101-

0001 
  

Програмска активност 

0001 – Просторно и 

урбанистичко планирање 

    

  132    
Опште услуге планирања 

и статистике 
    

    63 423 Услуге по Уговору 100.000   100.000 

    64 424 Специјализоване услуге 200.000   200.000 

    65 511 
Зграде и грађевински 

објекти 
500.000   500.000 

      Укупно функција 132 800.000   800.000 

      
Укупно Програмска 

активност 0001 
800.000   800.000 

   
1101-

0003 
  

Програмска активност 

0003 – Управљање 

грађевинским земљиштем 

    

  620    Развој заједнице     

    66 423 Услуге по Уговору 200.000   200.000 

    67 424 Специјализоване услуге 300.000   300.000 

    68 485 Накнада штете 200.000   200.000 

    69 511 
Зграде и грађевински 

објекти 
3.000.000   3.000.000 

    70 541 Земљиште 300.000   300.000 

      Укупно функција 620 4.000.000   4.000.000 

      
Укупно Програмска 

активност 0003 
4.000.000   4.000.000 

      Укупно Програм 1 4.800.000   4.800.000 

   1102   
Програм 2 – Комуналне 

делатности 
    

   
1102-

0001 
  

Програмска активност 

0001 – Управљање, 

одржавање јавним 

осветљењем 

    

  640    Улична расвета     

    71 421 Стални трошкови 6.000.000   6.000.000 

    72 423 Услуге по Уговору 3.000.000   3.000.000 

    73 511 
Зграде и грађевински 

објекти 
1.000.000   1.000.000 

      Укупно функција 640 10.000.000   10.000.000 
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Укупно Програмска 

активност 0001 
10.000.000   10.000.000 

   
1102-

0002 
  

Програмска активност 

0002 – Одржавање јавних 

зелених површина 

    

  620    Развој заједнице     

    74 424 Специјализоване услуге 1.500.000   1.500.000 

      Укупно функција 620 1.500.000   1.500.000 

      
Укупно Програмска 

активност 0002 
1.500.000   1.500.000 

   
1102-

0003 
  

Програмска активност 

0003 – Одржавање 

чистоће на површинама 

јавне намене 

    

  620    Развој заједнице     

    75 424 Специјализоване услуге 4.000.000   4.000.000 

      Укупно функција 620 4.000.000   4.000.000 

      
Укупно Програмска 

активност 0003 
4.000.000   4.000.000 

   
1102-

0004 
  

Програмска активност 

0004 – Зоохигијена 
    

  620    Развој заједнице     

    76 424 Специјализоване услуге 400.000   400.000 

      Укупно функција 620 400.000   400.000 

      
Укупно Програмска 

активност 0004 
400.000   400.000 

   
1102-

0005 
  

Програмска активност 

0005 – Уређивање, 

одржавање и коришћење 

пијаце 

    

  620    Развој заједнице     

    77 424 Специјализоване услуге 100.000   100.000 

    78 511 
Зграде и грађевински 

објекти 
500.000   500.000 

      Укупно функција 620 600.000   600.000 

      
Укупно Програмска 

активност 0005 
600.000   600.000 

   
1102-

0006 
  

Програмска активност 

0006 – Одржавање гробља 

и погребне услуге 

    

  620    Развој заједнице     

    79 424 Специјализоване услуге 200.000   200.000 

    80 541 Земљиште 1.000.000   1.000.000 

      Укупно функција 620 1.200.000   1.200.000 

      
Укупно Програмска 

активност 0006 
1.200.000   1.200.000 

   
1102-

0008 
  

Програмска активност 

0008 – Управљање и 

снабдевање водом за пиће 

    

  630    Водоснабдевање     

    81 423 Услуге по Уговору 300.000   300.000 

    82 424 Специјализоване услуге 200.000   200.000 

    83 451 
Текуће субвенције за 

водоснабдевање 
6.000.000   6.000.000 

    84 511 
Зграде и грађевински 

објекти 
10.000.000  10.000.000 20.000.000 

      Укупно функција 630 16.500.000  10.000.000 26.500.000 

      
Укупно Програмска 

активност 0008 
16.500.000  10.000.000 26.500.000 

      Укупно Програм 2 34.200.000  10.000.000 44.200.000 
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   1501   
Програм 3 – Локални 

економски развој 
    

   
1501-

0001 
  

Програмска активност 

0001 – Унапређивање 

привредног и 

инвестиционог амбијента 

    

  620    Развој заједнице     

    85 423 Услуге по Уговору 300.000   300.000 

    86 424 Специјализоване услуге 200.000   200.000 

    87 511 
Зграде и грађевински 

објекти 
20.000.000   20.000.000 

      Укупно функција 620 20.500.000   20.500.000 

      
Укупно Програмска 

активност 0001 
20.500.000   20.500.000 

   
1501-

0002 
  

Програмска активност 

0002 – Мере активне 

политике запошљавања 

    

  050    Незапосленост     

    88 423 Услуге по Уговору 2.000.000   2.000.000 

      Укупно функција 050 2.000.000   2.000.000 

      
Укупно Програмска 

активност 0002 
2.000.000   2.000.000 

      Укупно Програм 3 22.500.000   22.500.000 

   0401   
Програм 6 – Заштита 

животне средине 
    

   
0401-

0004 
  

Програмска активност 

0004 – Управљање 

отпадним водама 

    

  520    
Управљање отпадним 

водама 
    

    89 423 Услуге по Уговору 150.000   150.000 

    90 424 Специјализоване услуге 100.000   100.000 

    91 451 Текуће субвенције 6.000.000   6.000.000 

    92 511 
Зграде и грађевински 

објекти 
5.000.000  5.000.000 10.000.000 

      Укупно функција 520 11.250.000  5.000.000 16.250.000 

      
Укупно Програмска 

активност 0004 
11.250.000  5.000.000 16.250.000 

      Укупно Програм 6 11.250.000  5.000.000 16.250.000 

   0701   
Програм 7 – Организација 

саобраћаја и саобраћајна 

инфраструктура 

    

   
0701-

0001 
  

Програмска активност 

0001 – Управљање 

саобраћајем 

    

  450    Саобраћај     

    93 511 
Зграде и грађевински 

објекти 
20.000.000  10.000.000 30.000.000 

      Укупно функција 450 20.000.000  10.000.000 30.000.000 

      
Укупно Програмска 

активност 0001 
20.000.000  10.000.000 30.000.000 

   
0701-

0002 
  

Програмска активност 

0002 – Одржавање 

саобраћајне 

инфраструктуре 

    

  450    Саобраћај     

    94 425 
Текуће поправке и 

одржавање 
20.000.000   20.000.000 

      Укупно функција 450 20.000.000   20.000.000 

      
Укупно Програмска 

активност 0002 
20.000.000   20.000.000 



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 19        Деспотовац 27.12.2016. године 

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 19                                                                                              14 

 

   0701-П-1   
Пројекат П-1 Јавни ред и 

безбедност саобраћаја 
    

  360    Јавни ред и безбедност     

    95 512 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 Програм 7 43.000.000   43.000.000 

   1801   
Програм 12 – Здравствена 

заштита 
    

   
1801-

0002 
  

Програмска активност 

0002 – Мртвозорство 
    

  721    Опште медицинске услуге     

    96 424 Специјализоване услуге 500.000   500.000 

      Укупно функција 721 500.000   500.000 

      
Укупно Програмска 

активност 0002 
500.000   500.000 

   
1801-

0003 
  

Програмска активност 

0003 – Спровођење 

активности из области 

друштвене бриге за јавно 

здравље 

    

  740    Услуге јавног здравља     

 

 
   97 424 Специјализоване услуге 13.000.000   13.000.000 

      Укупно функција 740 13.000.000   13.000.000 

      
Укупно Програмска 

активност 0003 
13.000.000   13.000.000 

      Укупно Програм 12 13.500.000   13.500.000 

      
Укупно Општинска 

управа 

229.522.89

7 
 25.000.000 254.522.897 

      
ОСНОВНО 

ОБРАЗОВАЊЕ 
    

   2002   
Програм 9 – Основно 

образовање и васпитање 
    

   
2002-

0001 
  

Програмска активност 

0001 – функционисање 

основних школа 

    

  912    Основно образовање     

    98 
463

1 

Текући трансфери осталим 

нивоима власти 
59.379.000   59.379.000 

    99 
463

2 

Капит. трансф. осталим 

нивоима власти 
3.522.000   3.522.000 

      Укупно функција 912 62.901.000   62.901.000 

      
Укупно програмска 

активност 0001 
62.901.000   62.901.000 

      Укупно програм 9 62.901.000   62.901.000 

      СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ     

   2003   
Програм 10 –  Средње 

образовање и васпитање 
    

   
2003-

0001 
  

Програмска активност 

0001  – функционисање 

средњих школа 

    

  920    Средње образовање     

    100 
463

1 

Текући трансфери осталим 

нивоима власти 
8.510.000   8.510.000 

    101 
463

2 

Капит. трансф. осталим 

нивоима власти 
1.500.000   1.500.000 

      Укупно  функција 920 10.010.000   10.010.000 

      
Укупно  програмска 

активност  0001 
10.010.000   10.010.000 

      Укупно програм 10 10.010.000   10.010.000 
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ЦЕНТАР ЗА 

СОЦИЈАЛНИ РАД 
    

   0901   
Програм 11 – Социјална и 

дечја заштита 
    

   
0901-

0001 
  

Програмска активност 

0001  – Социјалне помоћи 
    

  090    Социјална заштита     

    102 
463

1 

Текући трансф. осталим 

нивов. Власти 
13.829.000   13.829.000 

      Укупно функција 090 13.829.000   13.829.000 

      
Укупно програмска 

активност  0001 
13.829.000   13.829.000 

   
0901-

0002 
  

Програмска активност 

0002 – Прихватилишта и 

друге врсте смештаја 

    

  090    Социјална заштита     

    103 
463

2 

Капитални трансфери 

осталим нивоима власти 
5.835.000  5.000.000 10.835.000 

      Укупно функција 090 5.835.000  5.000.000 10.835.000 

      
Укупно Програмска 

активност 0002 
5.835.000  5.000.000 10.835.000 

      Укупно програм 11 19.664.000  5.000.000 24.664.000 

      ДОМ ЗДРАВЉА     

   1801   
Програм 12 – Здравствена 

заштита 
    

   
1801-

0001 
  

Прог. активност 0001  – 

функцион.установа 

примар.здрав.зашт. 

    

  700    Здравство     

    104 
464

1 

Текуће 

дотац.здрав.установама 
13.000.000   13.000.000 

    105 
464

2 

Капитални трансфери 

здравственим установама 
1.000.000   1.000.000 

      Укупно функција 700 14.000.000   14.000.000 

      
Укупно програмска 

активност ПА 0001 
14.000.000   14.000.000 

      Укупно програм 12 14.000.000   14.000.000 

 
3.0

1 
    КУЛТУРА     

      НБ ''Ресавска школа''     

   1201   
Програм 13 – Развој 

културе и информисања 
    

   
1201-

0001 
  

Програмска активност 

0001 – функционисање 

локал.установа културе 

    

  820    Услуге културе     

    106 411 
Плате, додаци и накнаде 

запослених 
7.619.602   7.619.602 

    107 412 
Соц.доприноси на терет 

послодавца 
1.366.662   1.366.662 

    108 413 Накнаде у натури 20.000 20.000  40.000 

    109 414 
Социјална давања 

запосленима 
160.000   160.000 

    110 415 
Накнаде трошкова за 

запослене 
550.000   550.000 

    111 416 
Награде запосленима и 

остали пос.расходи 
50.000   50.000 

    112 421 Стални трошкови 1.100.000 30.000  1.130.000 

    113 422 Трошкови путовања 50.000 50.000  100.000 

    114 423 Услуге по уговору 700.000 100.000  800.000 

    115 424 Специјализоване услуге 100.000   100.000 
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    116 425 
Текуће поправке и 

одржавање 
210.000 20.000  230.000 

    117 426 Материјал 110.000 20.000  130.000 

    118 465 
Остале текуће дотације и 

трансфери 
899.000   899.000 

    119 482 
Порези,обавезне таксе, 

казне и пенали 
20.000   20.000 

    120 483 

Новчане казне и пенали по 

решењу судова и судских 

тела 

40.000   40.000 

    121 512 Машине и опрема 90.000 60.000  150.000 

    122 515 Остала основна средства 500.000 50.000  550.000 

      
Укупно програмска 

активност  0001 
13.585.264 350.000  13.935.264 

   
1201-

0002 
  

Програмска активност 

0002  – Јачање културне 

продукције и уметничког 

стваралаштва 

    

  820    Услуге културе     

    123 423 Услуге по уговору 1.100.000 600.000  1.700.000 

      
Укупно програмску 

активност  0002 
1.100.000 600.000  1.700.000 

      Укупно функција 820 14.685.264 950.000  15.635.264 

      
Укупно  НБ ''Ресавска 

школа'' 
14.685.264 950.000  15.635.264 

      ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ     

   1201   
Програм 13 – Развој 

културе и информисања 
    

   
1201-

0001 
  

Програмска активност 

0001 – функц. локалних 

установа културе 

    

  820    Услуге културе     

    124 411 
Плате, додаци и накнаде 

запослених 
5.962.776   5.962.776 

    125 412 
Соц.допринос на терет 

послодавца 
1.064.574   1.064.574 

    126 413 Накнада у натури 20.000   20.000 

    127 414 
Социјална давања 

запосленима 
100.000   100.000 

    128 415 
Накнаде трошкова за 

запослене 
488.500   488.500 

    129 416 
Награде запосленима и 

остали посеб.расх. 
100.000   100.000 

    130 421 Стални трошкови 2.000.000 20.000  2.020.000 

    131 422 Трошкови путовања 50.000   50.000 

    132 423 Услуге по уговору 3.600.000   3.600.000 

    133 424 Специјализоване услуге 2.750.000  500.000 3.250.000 

    134 425 
Текуће поправке и 

одржавање 
300.000   300.000 

    135 426 Материјал 650.000   650.000 

    136 465 
Остале текуће дотације и 

трансфери 
702.735   702.735 

    137 482 
Порези, обавезне таксе, 

казне и пенали 
20.000   20.000 

    138 483 
Новч. Казне и пенали по 

реш.суд.и суд.тела 
50.000   50.000 

    139 511 
Зграде и грађевински 

објекти 
500.000   500.000 

    140 512 Машине и опрема 500.000   500.000 

      
Укупно програмска 

активност  0001 
18.858.585 20.000 500.000 19.378.585 
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1201-

0003 
  

Програмска активност 

0003- Унапређење система 

очувања и представљања 

кулурно-историјског 

наслеђа 

    

  820    Услуге културе     

    141 481 
Дотације невладиним 

организацијама 
2.500.000   2.500.000 

      
Укупно програмска 

активност  0003 
2.500.000   2.500.000 

      Укупно функција 820 21.358.585 20.000 500.000 21.878.585 

      Укупно Центар за културу 21.358.585 20.000 500.000 21.878.585 

      Укупно програм 13 36.043.849 970.000 500.000 37.513.849 

      
Укупно Глава 3.01 – 

Култура 
36.043.849 970.000 500.000 37.513.849 

 
3.0

2 
    

ПРЕДШКОЛСКО 

ОБРАЗОВАЊЕ 
    

      ПУ ''Рада Миљковић''     

   2001   
Програм 8 – Предшколско 

образовање и васпитање 
    

   
2001-

0001 
  

Програмска активност 

0001– функционисање 

предшколских установа 

    

  911    Предшколско образовање     

    142 411 
Плате,додаци и накнаде 

запослених 
38.515.231  6.638.300 45.153.531 

    143 412 
Соц.доприн.на терет 

послодавца 
6.894.226  1.188.255 8.082.481 

    144 413 Накнаде у натури 30.000   30.000 

    145 414 
Социјална давања 

запосленима 
300.000   300.000 

    146 415 
Накнаде трошкова за 

запослене 
2.200.000   2.200.000 

    147 416 
Нагр.запосл. и остали 

посебни расходи 
1.000.000   1.000.000 

    148 421 Стални трошкови 3.200.000  1.442.400 4.642.400 

    149 422 Трошкови путовања 200.000  100.250 300.250 

    150 423 Услуге по уговору 400.000  743.000 1.143.000 

    151 424 Специјализоване услуге 400.000   400.000 

    152 425 
Текуће поправке и 

одржавање 
500.000   500.000 

    153 426 Материјал 4.000.000  1.582.000 5.582.000 

    154 465 
Остале текуће дотације и 

трансфери 
3.977.655  829.614 4.807.269 

    155 482 
Порези,обавезне 

таксе,казне и пенали 
1.690.000   1.690.000 

    156 483 
Новч. Казне и пен. По 

реш.суд.и суд.тела 
30.000   30.000 

    157 512 Машине и опрема 600.000   600.000 

      Укупно функција 911 63.937.112  12.523.819 76.460.931 

      
Укупно програмска 

активност  0001 
63.937.112  12.523.819 76.460.931 

      Укупно програм 8 63.937.112  12.523.819 76.460.931 

      
Укупно Глава 3.02 – 

Предшкол.образов. 
63.937.112  12.523.819 76.460.931 

 
3.0

3 
    МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ     

   0602   

Програм 15 – Опште 

услуге локалне 

самоуправе 
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0602-

0002 
  

Програмска активност 

0002 – функционисање 

месних заједница 

    

  160    Опште јавне услуге     

    158 411 
Плате,додаци и накнаде 

запослених 
3.804.091  2.082.614 5.886.705 

    159 412 
Соц.доприноси на терет 

послодавца 
680.930  372.788 1.053.718 

    160 413 Накнаде у натури 10.000   10.000 

    161 414 
Социјална давања 

запосленима 
90.000   90.000 

    162 415 
Накнаде трошкова за 

запослене 
1.000   1.000 

    163 416 
Награде запосленима и 

остали пос.расходи 
100.000   100.000 

    164 421 Стални трошкови 7.000.000  1.000.000 8.000.000 

    165 422 Трошкови путовања 1.000   1.000 

    166 423 Услуге по уговору 2.300.000  500.000 2.800.000 

    167 424 Специјализоване услуге 100.000   100.000 

    168 425 
Текуће поправке и 

одржавање 
5.500.000  500.000 6.000.000 

    169 426 Материјал 2.000.000  300.000 2.300.000 

    170 465 
Остале текуће дотације и 

трансфери 
350.000  245.540 595.540 

    171 482 
Порези,обав.таксе,казне и 

пенали 
100.000   100.000 

    172 483 
Новч.казне и пенали по 

реш.суд. и суд.тела 
1.500.000   1.500.000 

    173 511 
Зграде и грађевински 

објекти 
3.000.000  3.000.000 6.000.000 

    174 512 Машине и опрема 500.000   500.000 

      Укупно функција 160 27.037.021  8.000.942 35.037.963 

      
Укупно програмска 

активност  0002 
27.037.021  8.000.942 35.037.963 

      Укупно програм 15 27.037.021  8.000.942 35.037.963 

      
Укупно Глава 3.04 – 

Месне заједнице 
27.037.021  8.000.942 35.037.963 

 
3.0

4 
    БУЏЕТСКИ ФОНДОВИ     

      
Фонд за заштиту животне 

средине 
    

   0401   
Програм 6 – Заштита 

животне средине 
    

   
0401-

0003 
  

Програмска активност 

0003–Заштита природе 
    

  550    Заштита животне средине     

    175 424 Специјализоване услуге 15.000.000   15.000.000 

      Укупно функција 550 15.000.000   15.000.000 

      
Укупно програмска 

активност  0003 
15.000.000   15.000.000 

   
0401-

0005 
  

Програмска активност 

0005 – Управљање 

ком.отпадом 

    

  510    Управљање отпадом     

    176 424 Специјализоване услуге 15.300.000   15.300.000 

      Укупно функција 510 15.300.000   15.300.000 

      
Укупно програмска 

активност -0005 
15.300.000   15.300.000 

   
0401-

0006 
  

Програмска активност 

0006 – Управљање 

осталим врстама отпада 
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  510    Управљање отпадом     

    177 423 Услуге по Уговору 200.000   200.000 

    178 424 Специјализоване услуге 500.000   500.000 

      Укупно функција 510 700.000   700.000 

      
Укупно програмска 

активност 0006 
700.000   700.000 

      
Укупно програм 6 – 

зашт.живот.средине 
31.000.000   31.000.000 

      
ФОНД ЗА РАЗВОЈ 

ПОЉОПРИВРЕДЕ 
    

   0101   

Програм 5 – 

Пољопривреда и рурални 

развој 

    

   
0101-

0001 
  

Програмска активност 

0001  – подршка за 

спров.пољ.пол. у локалној 

заједници 

    

  421    Пољопривреда     

    179 441 Отплата домаћих камата 2.000.000   2.000.000 

    180 451 Текуће субв.за пољопривр. 13.119.700   13.119.700 

    181 481 Дотације невлад. организац. 2.000.000   2.000.000 

      Укупно функција 421 17.119.700   17.119.700 

      
Укупно програмска 

активност -0001 
17.119.700   17.119.700 

   
0101-

0002 
  

Програмска активност 

0002  – мере подршке 

руралном развоју 

    

  421    Пољопривреда     

    182 423 Услуге по Уговору 500.000   500.000 

    183 424 Специјализоване услуге 500.000   500.000 

    184 425 
Текуће поправке и 

одржавање 
8.000.000  8.000.000 16.000.000 

    185 511 
Зграде и грађевински 

објекти 
500.000   500.000 

    186 541 Земљиште 500.000   500.000 

      Укупно функција 421 10.000.000  8.000.000 18.000.000 

      
Укупно програмска 

активност -0002 
10.000.000  8.000.000 18.000.000 

      
Укупно програм 5 – 

пољоп. и рурални развој 
27.119.700  8.000.000 35.119.700 

      
ФОНД ЗА ПРИХВАТ И 

СМЕШТАЈ ИЗБЕГЛИЦА 
    

   0901   
Програм 11 – Социјална и 

дечја заштита 
    

   
0901-

0007 
  

Програмска активност 

0007 – подршка 

мат.угрож.лица - 

породица 

    

  070    Соц.помоћ угрож. станов.     

    187 472 
Социјална помоћ 

угроженом становништву 
1.000.000  15.270.000 16.270.000 

      Укупно функција 070 1.000.000  15.270.000 16.270.000 

      
Укупно програмска 

активност 0007 
1.000.000  15.270.000 16.270.000 

      
Укупно програм 11 – соц.и 

дечја зашт. 
1.000.000  15.270.000 16.270.000 

      
Укупно Глава 3.04 – 

Буџетски фондови 
59.119.700  23.270.000 82.389.700 

 
3.0

5 
    

ТУРИСТИЧКО-

СПОРТСКА ОРГАНИЗ. 
    

   1301   Програм 14 – Развој     
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спорта и омладине 

   
1301-

0001 
  

Програмска активност 

0001 – подршка локалним 

спортским организ., 

удруж. и савезима 

    

  810    
Услуге рекреације и 

спорта 
    

    188 481 
Дотације спортским 

организацијама 
10.300.000   10.300.000 

      
Укупно програмска 

активност -0001 
10.300.000   10.300.000 

   
1301-

0003 
  

Програмска активност 

0003 – одржавање 

спортске инфраструктуре 

    

  810    
Услуге рекреације и 

спорта 
    

    189 425 Текуће поправке и одржав. 500.000   500.000 

      
Укупно програмска 

активност 0003 
500.000   500.000 

   
1301-

0004 
  

Програмска активност 

0004  – функционисање 

локалних спортских 

установа 

    

  810    
Услуге рекреације и 

спорта 
    

    190 411 
Плате,додаци и накнаде 

запослених 
6.660.573   6.660.573 

    191 412 
Соц.доприноси на терет 

послодавца 
1.192.247   1.192.247 

    192 413 Накнаде у натури 35.000   35.000 

    193 414 Соц.давања запосленима 10.000 20.000  30.000 

    194 415 
Накнаде трошкова за 

запослене 
630.000   630.000 

    195 416 
Награде запосл.и остали 

посеб.расходи 
1.000   1.000 

    196 421 Стални трошкови 1.510.000 224.000  1.734.000 

    197 422 Трошкови путовања 170.000 10.000  180.000 

    198 423 Услуге по уговору 1.636.000 50.000  1.686.000 

    199 424 Специјализоване услуге 30.000 20.000  50.000 

    200 425 
Текуће поправке и 

одржавање 
365.000 100.000  465.000 

    201 426 Материјал 215.000 50.000  265.000 

    202 465 
Остале текуће дотације и 

трансфери 
600.000   600.000 

    203 472 Накнада из буџета за спорт 290.000   290.000 

    204 482 
Порези,обавезне 

таксе,казне и пенали 
15.000 10.000  25.000 

    205 483 
Новч.казне и пен.по 

реш.суд.и суд.тела 
50.000   50.000 

    206 512 Машине и опрема 400.000 50.000  450.000 

      
Укупно  програмска 

активност 0004 
13.809.820 534.000  14.343.820 

      Укупно функција 810 24.609.820 534.000  25.143.820 

   
1301-

0005 
  

Програмска активност 

0005 – спровођење 

омлад.политике 

    

  160    Опште јавне услуге     

    207 423 Услуге по уговору 110.000   110.000 

    208 424 Специјализоване услуге 10.000   10.000 

    209 426 Материјал 30.000   30.000 

      Укупно функција 160 150.000   150.000 
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Укупно програмска 

активност  0005 
150.000   150.000 

      
Укупно програм 14-развој 

спорта и омладине 
24.759.820 534.000  25.293.820 

   1502   
Програм 4 – Развој 

туризма 
    

   
1502-

0001 
  

Програмска активност 

0001– управљање 

развојем туризма 

    

  473    Туризам     

    210 451 Текуће субвенције 1.500.000   1.500.000 

      Укупно функција 473 1.500.000   1.500.000 

      
Укупно програмска 

активност -0001 
1.500.000   1.500.000 

   
1502-

0002 
  

Програмска активност 

0002 – промоција 

турист.понуде 

    

  473    Туризам     

    211 421 Стални трошкови 50.000   50.000 

    212 423 Услуге по уговору 2.700.000 110.000  2.810.000 

    213 426 Материјал 200.000   200.000 

    214 511 
Зграде и грађевински 

објекти 
500.000   500.000 

    215 523 
Залихе робе за даљу 

продају 
 150.000  150.000 

      
Укупно програмска 

активност 0002 
3.450.000 260.000  3.710.000 

      
Укупно програм 4-развој 

туризма 
4.950.000 260.000  5.210.000 

      

Укупно Глава 3.06 – 

Туристичко спортска 

организација 

29.709.820 794.000  30.503.820 

      
УКУПНО РАЗДЕО 3 – 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

551.945.39

9 
1.764.000 74.294.761 628.004.160 

4      

ПРАВОБРАНИЛАЦ 

ОПШТИНЕ 

ДЕСПОТОВАЦ 

    

   0602   

Програм 15 – опште 

услуге локалне 

самоуправе 

    

   
0602-

0004 
  

Програмска активност 

0004 – Општинско 

правобранилашт 

    

  330    Судови     

    216 411 
Плате,додаци и накнаде 

запослених 
1.442.672   1.442.672 

    217 412 
Соц.доприноси на терет 

послодавца 
258.238   258.238 

    218 414 
Социјална давања 

запосленима 
80.000   80.000 

    219 415 
Накнаде трошкова за 

запослене 
75.000   75.000 

    220 421 Стални трошкови 20.000   20.000 

    221 422 Трошкови путовања 10.000   10.000 

    222 423 Услуге по уговору 20.000   20.000 

    223 425 
Текуће поправке и 

одржавање 
10.000   10.000 

    224 426 Материјал 150.000   150.000 
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Члан 5. 

 Средства буџета од 657.673.998 динара и средства из осталих извора у износу од  

76.058.761 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 

1УРБАНИЗАМ И 

ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

-   Простoрно и урбанистичко 

планирање 

- Управљање грађевинским 

земљиштем 

1101 

 

0001 

 

0003 

4.800.000 

 

800.000 

 

4.000.000 

 4.800.000 

 

           800.000 

 

4.000.000 

2.КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ 

-Управљање/одржавање јавним 

осветљењем 

-Одржавање јавних зелених 

површина 

-Одржавање чистоће на 

површинама јавне наменене 

-Зоохигијена 

-Уређивање,одржавање и 

коришћење пијаце 

-Одржавање гробња и погребне 

услуге 

-Управљање иснабдевање водом 

за пиће 

1102 

 

0001 

 

0002 

 

0003 

            

0004 

0005 

 

0006 

 

0008 

34.200.000 

 

10.000.000 

 

1.500.000 

 

4.000.000 

 

400.000 

600.000 

 

1.200.000 

 

16.500.000 

10.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.000.000 

 

      44.200.000 

 

10.000.000 

 

1.500.000 

 

4.000.000 

 

400.000 

600.000 

 

1.200.000 

 

      26.500.000 

3. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ 

РАЗВОЈ 

- Унапређење привредног и 

инвестиционог амбијента 

-Мере активне политике 

запошљавања 

1501 

 

0001 

 

0002 

22.500.000 

 

20.500.000 

 

2.000.000 

 22.500.000 

 

20.500.000 

 

        2.000.000 

4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА 

-Управљање развојем туризма 

-  Промоција туристичке понуде 

1502 

0001 

0002 

4.950.000 

1.500.000 

3.450.000 

260.000 

 

260.000 

5.210.000 

1.500.000 

3.710.000 

    225 465 
Остале текуће дотације и 

трансфери 
170.090   170.090 

    226 512 Машине и опрема 40.000   40.000 

      Укупно функција 330 2.276.000   2.276.000 

      
Укупно програм. 

активност -0004 
2.276.000   2.276.000 

      Укупно програм 15 2.276.000   2.276.000 

      

УКУПНО РАЗДЕО 4 – 

ПРАВОБРАНИЛАЦ 

ОПШТИНЕ 

ДЕСПОТОВАЦ 

2.276.000   2.276.000 

      
УКУПНО БУЏЕТ 

ОПШТИНЕ 

657.673.99

8 
1.764.000 74.294.761 733.732.759 
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5. ПОЉОПРИВРЕДА И 

РУРАЛНИ РАЗВОЈ 

- Подршка за спровођење 

пољопривредне политике у 

локалној заједници 

 - Мере подршке руралном 

развоју 

0101 

 

0001 

 

 

0003 

27.119.700 

 

17.119.700 

 

 

10.000.000 

8.000.000 

 

 

 

 

8.000.000 

35.119.700 

 

17.119.700 

 

 

      18.000.000 

                                 

6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

- Заштита природе 

-Уорављање отпадним водама 

-Управљање комуналним 

отпадом 

-Управљање осталим врстама 

отпада 

0401 

 

0003 

0004 

0005 

 

0006 

 

42.250.000 

 

15.000.000 

11.250.000 

15.300.000 

 

700.000 

 

5.000.000 

 

 

5.000.000 

47.250.000 

 

15.000.000 

      16.250.000 

15.300.000 

 

700.000 

7. ОРГАНИЗАЦИЈА 

САОБРАЋАЈА И 

САОБРАЋАЈНА 

ИНФРАСТРУКТУРА 

- Управљање саобраћајем 

- Одржаваље саобраћајне 

инфраструктуре 

- П-1-Јавни ред и безбедност у 

саобраћају 

0701 

 

 

 

0001 

0002 

 

П-1 

43.000.000 

 

 

 

20.000.000 

20.000.000 

 

3.000.000 

10.000.000 

 

 

 

10.000.000 

53.000.000 

 

 

 

30.000.000 

20.000.000 

 

3.000.000 

8. ПРЕДШКОЛСКО 

ВАСПИТАЊЕ И 

ОБРАЗОВАЊЕ 

- Функционисање предшколских 

установа 

2001 

 

 

0001 

    63.937.112 

 

 

63.937.112 

12.523.819 

 

 

12.523.819 

76.460.931 

 

 

76.460.931 

9. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

И ВАСПИТАЊЕ 

- Функционисање основних 

школа 

2002 

 

0001 

62.901.000 

 

62.901.000 

 62.901.000 

 

62.901.000 

10. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И 

ВАСПИТАЊЕ 

- Функционисање средњих 

школа 

2003 

 

0001 

10.010.000 

 

10.010.000 

 

 10.010.000 

 

10.010.000 

11.СОЦИЈАЛНА И 

ДЕЧИЈАЗАШТИТА 

-Социјалне помоћи 

-Прихватилишта и друге врсте 

смештаја 

-Подршкеа реализацији програма 

Црвеног крста 

-Подршка деци и породици са 

децом 

-Подршка материјално 

угрожених лица/породица 

-Подршка стерим лицима и 

особама са инвалидитетом 

0901 

 

0001 

0002 

 

0005 

 

0006 

 

0007 

 

0008 

 

42.364.000 

 

13.829.000 

5.835.000 

 

1.500.000 

 

20.000.000 

 

1.000.000 

 

200.000 

20.270.000 

 

 

5.000.000 

 

 

 

 

 

15.270.000 

62.634.000 

 

13.829.000 

10.835.000 

 

1.500.000 

 

20.000.000 

 

16.270.000 

 

200.000 

12. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

- Функционисање установа 

примарне здравствене заштите 

-Мртвозорство 

1801 

0001 

 

0002 

27.500.000 

14.000.000 

 

500.000 

 27.500.000 

14.000.000 

 

500.000 
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-Спровођење актив. из области 

друшт. бриге за јавно здравље 

0003 13.000.000 13.000.000 

13.РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И  

ИНФОРМИСАЊА 

-Функционисање локаолних 

установа културе 

-Јачање културне продукције и 

уметничког стваралаштва 

-Унапређење система очувања и 

представљања културно-

историског наслеђа 

-Остваривање и унапређивање 

јавног интереса у области јавног 

информисања 

1201 

 

0001 

 

0002 

 

0003 

 

 

0004 

37.543.849 

 

32.443.849 

 

1.100.000 

 

2.500.000 

 

 

1.500.000 

1.470.000 

 

870.000 

 

600.000 

39.013.849 

 

33.313.849 

 

1.700.000 

 

2.500.000 

 

 

1.500.000 

14. РАЗВОЈ СПОРТА И 

ОМЛАДИНЕ 

- Подршка локалним спортским 

организацијама, удружењима и 

савезима 

- Одржавање спортске 

инфраструктуре 

-Функционисање локалних 

спортских установа 

-Спровођење омладинске 

политике 

1301 

 

0001 

 

 

0003 

 

0004 

 

0005 

 

24.759.820 

 

10.300.000 

 

 

500.000 

 

13.809.820 

 

150.000 

534.000 

 

 

 

 

 

 

534.000 

25.293.820 

 

10.300.000 

 

 

500.000 

 

14.343.820 

 

150.000 

15. ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 

- Функционисљње локалне 

самоуправе и градских општина 

- Функционисање меснеих 

заједница 

- Сервисирање јавниог дуга 

- Општинско правобранилаштво 

- Текућа буџетска резерва 

- Стална буџетска резерва 

-Управљање у ванредним 

ситуацијама 

0602 

 

0001 

0002 

 

0003 

0004 

0009 

0010 

0014 

175.336.918 

 

100.272.897 

27.037.021 

 

26.350.000 

2.276.000 

15.750,000 

3.150.000 

501.000 

 

8.000.942 

 

 

8.000.942 

183.337.860 

 

100.272.897 

35.037.963 

 

26.350.000 

2.276.000 

15.750,000 

3.150.000 

501.000 

16.ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

-Функционисање Скупштине 

-Функционисање извршних 

органа 

-Подршка раду извршних органа 

власти и скупштине 

-Пројекат П-1-Дан општине 

2101 

 

0001 

0002 

 

0003 

 

П-1 

34.501.599 

 

20.633.771 

9.071.940 

 

4.095.888 

 

700.000 

 34.501.599 

 

20.633.771 

 9.071.940 

 

 4.095.888 

 

  700.000 

УКУПНО ПРОГРАМИ 1-16  657.673.998 76.058.761 733.732.759 
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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 2017. годину 

и пројекцијама за 2018. и 2019. 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  63/2013,108/13, 142/14 и 

103/15), а на основу Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у 

систему локалне самоуправе Деспотовац за 2015. годину, број 02-5/2016-01 од 02.02.2016. 

године и број 02-209/2016-01 од 28.11.2016. године, број запослених за које се у овој 

Одлуци обезбеђују средства за плате је: 
 

 - за 3 изабрана, 6 постављена лица и 93 запослених на неодређено време у органима 

и организацијама локалне власти; 

 - за 20 запослених на неодређено време у установама културе; 

 - за 13 запослених на неодређено време у осталим установама из области јавних 

служби; 

 - за 7 запослених на неодређено време у месним заједницама; 

 - за 68 запослених на неодређено време у Предшколској установи; 

  

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 2017. 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.  
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 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. 

 

Члан 11. 

 

 Средства буџетске резерве у износу од 18.900.000 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 15.750.000 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 3.150.000 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 27. 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 2017. години по посебном акту 

(решењу) које доноси председник општине на предлог надлежног органа за финансије у 

оквиру следећих раздела. 
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Раздео 1: 

1.1. Програм 16 – 2101 

1.1.1.Програмска активност 0001 

- Економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама 

- Средства ће се користити након спроведеног конкурса 

1.2. Програм 15 – 0602 

1.2.1. Програмска активност 0014  

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

непогоде 

- Средства ће се користити за отклањање последица елементарних непогода, као и 

за активности које спречавају појаву елементарних непогода 

1.3. Програм 11 – 0901 

1.3.1.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 0009 

- Економска класификација 499 – текућа буџетска резерва 

2.2. Програм 15 – 0602 

2.2.1. Програмска активност 0010 

- Економска класификација  499 – стална буџетска резерва 

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 0001 

- Економска класификација 451 – текуће субвенције у пољопривреди  

- Средства ће се користити након спроведеног конкурса 

3.2. Програм 2 - 1102 

 3.2.1. Програмска активност  0008 

 - Економска класификација 451 – текуће субвенције у водоснабдевању 

 - Средства ће користити Јавно комунално предузеће ''Стан'' по посебном Програму 

који доноси Скупштина општина 

 3.3. Програм 6 – 0401 

 3.3.1. Програмска активност 0004 

 - Економска класификација 451 – текуће субвенције у управљању отпадним водама 

 - Средства ће користити Јавно комунално предузеће ''Стан'' по посебном Програму 

који доноси Скупштина општина 

 

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 
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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. 

 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 2017. години у складу са одобреним апропријацијама у тој 

години, а не извршене у току 2017. године, преносе се у 2018. 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. 
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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.  

 

Раздео 3 – Општинска управа 
 

 За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела захтеве 

подноси начелник Општинске управе, осим за коришћење средстава за реализацију 

програмских активности и пројеката из Програма 1101 – урбанизам и просторно 

планирање, Програм 1102 – комунална делатност, Програм 1501 – локални економски 

развој, Програм 0401 – заштита животне средине, Програм 0701 – организација саобраћаја 

и саобраћајна инфраструктура и Програм 1801 – здравствена заштита, за које захтеве 

подноси председник Општине уз пратећу оригиналну документацију претходно 

припремљену и контролисану од стране одговорног лица задуженог у Одељењу за 

привреду и финансије Општинске управе. 

 

Раздео 4 – Правобранилац општине Деспотовац 
 

 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.  

 Корисник буџетских средстава код кога у току године дође до умањења одобрених 

апропријација из разлога извршења принудне наплате, за износ умањења предузеће 

одговарајуће мере у циљу прилагођавања преузете обавезе, тако што ће предложити 

умањење обавеза, односно продужење уговореног рока за плаћање или отказати уговор. 
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Члан 22. 
 

 Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2017. 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 2017. 

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.  

 

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 ,78/2011 и 85/2015). 

 

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 2017. године пренеће на рачун 

извршења буџета сва средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2017.години, 

која су тим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Деспотовац за 

2017. годину. 

 

Члан 27. 
 

 Директни и индиректни корисници Буџета који користе пословни простор у 

државној својини, а финансирају се средствима Буџета, не плаћају закуп у 2017. 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 124/2012,14/2015 и 68/2015). 

 

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 
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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. 

 

Члан 32. 
 

 У буџетској 2017. 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 2017. години. 

 Такође, у 2017. години не могу се исплаћивати запосленима код директних и 

индиректних корисника буџетских средстава локалне власти награде и бонуси, који према 

међународним критеријумима представљају нестандардне, односно нетранспарентне 

облике награда и бонуса. 

 

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 2017. године. 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број:  400-810/2016-01 од  26.12.2016. године  
 

                       ПРЕДСЕДНИК 

                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,  

                                                                                                               др Златко Марјановић с.р. 
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П Р И Л О З И 

ПЛАН ПРИХОДА БУЏЕТА ЗА 2017. 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 160.000.000   160.000.000 

711121 Порез на прих.од самос.дел.који се плаћа према 

стварно оствареном нето приходу 

200.000   200.000 

711122 Порез на прих.од самост.делат.који се плаћа 

према паушално одређеном нето приходу 

5.000.000   5.000.000 

711123 Порез на приходе од сам.дел.-самоопорезив. 11.000.000   11.000.000 

711143 Порез на приходе од непокретности 100.000   100.000 

711145 Порез на приход од давања у закуп покретних 

ствари 

100.000   100.000 

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 

500.000   500.000 

711191 Порез на друге приходе 12.000.000   12.000.000 

711193 Порез на приходе од спорт.и спорт.стручњака 100.000   100.000 

 УКУПНО 711:  190.100.000   190.100.000 

713 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 

713121 Порез на имовину од физичких лица 65.000.000   65.000.000 

713122 Порез на имовину од правних лица 11.000.000   11.000.000 

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. 

5.000.000   5.000.000 

 УКУПНО 713:  86.000.000   86.000.000 

   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 

10.000.000   10.000.000 

 УКУПНО 714:  25.600.000   265.600.000 

   716 ДРУГИ ПОРЕЗИ 

716111 Комунална такса за истицање фирме на 

пословном простору 

15.000.000   15.000.000 

 УКУПНО 716: 15.000.000   15.000.000 

   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 

10.000.000  74.294.761 84.294.761 

 УКУПНО 733: 269.570.880  74.294.761 343.865.641 
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   741 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 

741151 Приходи буџета општине од камата на средства 

буџета укључена у депозит банака 

100.000   100.000 

741511 Накнада за коришћење минералних сировина 10.000.000   10.000.000 

741526 Накнада за коришћење шума и шумског 

земљишта 

5.000.000   5.000.000 

741531 Комунална такса за коришћење простора на 

јавним површинама или испред пословног 

простора у пословне сврхе 

3.000.000   3.000.000 

741534 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 1.000.000   1.000.000 

 УКУПНО 741: 19.100.000   19.100.000 

   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 

4.000.000   4.000.000 

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 3.000.000   3.000.000 

742255 Такса за озакоњење објеката 2.403.118   2.403.118 

742351 Приходи који својом делатношћу остваре органи 

и организације општина 

11.200.000 1.764.000  12.964.000 

 УКУПНО 742: 22.703.118 1.764.000  24.467.118 

   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 
 

5.000.000 

   

5.000.000 

 УКУПНО 745: 5.000.000   5.000.000 

772 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 

772114 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 100.000   100.000 

 УКУПНО 772 100.000   100.000 

911 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА ОД ПОСЛОВНИХ БАНАКА У 

ЗЕМЉИ 

 

911451 Примања од задуж. од пословних банака у земљи 20.000.000   20.000.000 

 УКУПНО 911 20.000.000   20.000.000 

 УКУПНИ ПРИХОДИ 657.673.998 1.764.000 74.294.761 733.732.759 

 

 

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПО НАМЕНАМА ЗА 2017. 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 125.677.194  8.720.914 134.398.108 

412 
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ 

ПОСЛОДАВЦА 
22.494.434  1.561.043 24.055.477 

413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 215.000 20.000 - 235.000 
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414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА  2.740.000 20.000       2.760.000 

415 НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 8.394.500 - - 8.394.500 

416 НАГРАДЕ,БОНУСИ И ОСТАЛИ РАСХОДИ 2.252.000 - - 2.252.000 

41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ  161.773.128 40.000 10.281.957      172.095.085 

421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ       29.230.000 274.000 2.442.400 31.946.400 

422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 1.681.000 60.000              100.250 1.841.250 

423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 40.666.000 860.000 1.243.000       42.769.000 

424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 56.090.000 20.000 500.000 56.610.000 

425 
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ 

И МАТЕРИЈАЛИ) 
36.585.000 125.000 8.500.000    45.210.000 

426 МАТЕРИЈАЛ 11.405.000 70.000 1.882.000        13.357.000 

42 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА       175.657.000 1.404.000 14.667.650 191.728.650 

441 ОТПЛАТЕ КАМАТА 5.000.000 - - 5.000.000 

444 НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ 350.000 - - 350.000 

44 ОТПЛАТЕ ДОМАЋЕ КАМАТЕ 5.350.000 - - 5.350.000 

451 
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
26.619.700 - - 26.619.700 

45 ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ 26.619.700 - - 26.619.700 

4631 
ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 

НИВОИМА ВЛАСТИ 
81.718.000 - - 81.718.000 

4632 КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ 10.857.000 -           5.000.000 15.857.000 

464 ТЕКУЋЕ ДОТАЦ.ЗДРАВСТВ.УСТАН. 13.000.000 - - 13.000.000 

4642 КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ    1.000.000   1.000.000 

465 ОСТАЛИ ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ         12.963.170            1.075.154        14.038.324 

46 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ      119.538.170            6.075.154      125.613.324 

472 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ 

БУЏЕТА 
22.990.000 - 15.270.000 38.260.000 

47 ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА 22.990.000 - 15.270.000 38.260.000 

481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 18.300.000 - - 18.300.000 

482 
ПОРЕЗИ, ОБАВ. ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМ. ОД ЈЕД. 

НИВОА ВЛАС. ДР 
4.995.000 10.000 - 5.005.000 

483 
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ 

СУДОВА И СУД. ТЕЛ 
5.170.000 - - 5.170.000 

484 
НАКНАДА ШТЕТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ 

НЕПОГОДА 
1.000 - - 1.000 

485 
НАКНАДE ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ 

НАНЕТУ ОД ДРЖ.ОРГАНА 
2.700.000 - - 2.700.000 

48 ОСТАЛИ РАСХОДИ          31.166.000 10.000 -        31.176.000 

499 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 18.900.000 - - 18.900.000 

49 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 18.900.000   18.900.000 

511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ        64.500.000 - 28.000.000        92.500.000 

512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 5.780.000 110.000 - 5.890.000 

515 ОСТАЛА ОСНОВНА СРЕДСТВА 500.000 50.000 - 550.000 

51 ОСНОВНА СРЕДСТВА          70.780.000 160.000 28.000.000       98.940.000 

523 ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ  150.000  150.000 

52 ЗАЛИХЕ  150.000  150.000 

541 ЗЕМЉИШТЕ 1.800.000 - - 1.800.000 

54 ПРИРОДНА ИМОВИНА  1.800.000 - - 1.800.000 

611 
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ 

КРЕДИТОРИМА 
23.000.000 - - 23.000.000 

61 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 23.000.000 - - 23.000.000 

621 
НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 
100.000 - - 100.000 

62 
НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 
100.000 - - 100.000 

  УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ          657.673.998 1.764.000         74.294.761        733.732.75             
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На основу чланa 97 став 8. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник 

Републике Србије” број 72/09, 81/09 - испр, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука 

УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14 ), члана 32 Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник Републике Србије”, број 129/07 и 83/2014-други закон) и 

члана 13 Статута општине Деспотовац (“Службени гласник општине Деспотовац”, број 

4/2008 и 7/15), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 26.12.2016. године, 

донела је: 

 

   

О Д Л У К У 

О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 

I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

Овом одлуком прописује се поступак обрачуна и наплате доприноса за уређивање 

грађевинског земљишта, зоне и врсте намене објеката, износи коефицијената зоне и намене, 

критеријуми, износ и поступак умањивања доприноса, посебна умањења за недостајућу 

инфраструктуру и услови и начин обрачуна умањења за трошкове инфраструктурног 

опремања средствима инвеститора као и друга питања од значаја за обрачун и наплату 

доприноса за уређивање грађевинског земљишта. 

 

Члан 2. 

 

Грађевинско земљиште може бити уређено и неуређено. 

Уређивање грађевинског земљишта обухвата његово припремање и опремање. 

Припремање грађевинског земљишта обухвата укупне трошкове улагања пре 

почетка градње, и то: истражне радове, израду геодетских и других подлога, израду 

програма за уређивање земљишта, израду планске документације, прибављање земљишта 

(решавање имовинско-правних односа, набавка станова и простора за потребе расељавања, 

исељавања корисника из објеката који се руше и слично); радови рушења старих објеката са 

расчишћавањем терена од осталих објеката и уређаја, као и припремни радови које је нужно 

предузети ради заштите животне средине и друштвених добара, санирање терена и слично. 

Опремање грађевинског земљишта обухвата изградњу објеката комуналне 

инфраструктуре: саобраћајнe површине, објекте водоснабдевања, објекте за одвођење 

отпадних вода (фекална канализација), електродистрибутивне објекте и мрежу и изградњу 

и уређивање површине јавне намене.  

Уређивање грађевинског земљишта врши се према средњорочним и годишњим 

програмима уређивања.  

 

Члан 3. 

 

Допринос за уређивање грађевинског земљишта плаћа инвеститор. 

Средства добијена од доприноса за уређивање грађевинског земљишта користе се за 

уређивање и прибављање грађевинског земљишта у јавну својину, и за изградњу и 

одржавање објеката комуналне инфраструктуре. 

Инвеститор објекта може бити правно лице, предузетник и физичко лице. 
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II ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОБРАЧУН ИЗНОСА ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
 

Члан 4. 

 

Износ доприноса се утврђује решењем о издавању грађевинске дозволе или другим 

решењем којим се дозвољава извођење радова којима се мења површина или намена 

објекта, а на основу обрачуна доприноса који врши надлежно Одељење Општинске управе 

општине Деспотовац. 

Висина доприноса за уређивање грађевинског земљишта за изградњу објеката 

(Цукупна) обрачунава се тако што се основица коју чини просечна цена квадратног метра 

станова новоградње у општини Деспотовац, према последњим објављеним подацима од 

стране Републичког завода за статистику
 
за територију општине Деспотовац (Цпросечна), 

помножи са укупном нето површином објекта који је предмет градње (Пнето), израженом у 

метрима квадратним и са коефицијентом зоне (Kуз) и коефицијентом намене објекта (Кн) 

утврђеним овом Одлуком, а у зависности од комуналне опремљености грађевинског 

земљишта(Кко), умањену за трошкове инфратруктурног опремања од стране инвеститора 

(Тио) и вредности земљишта(Вз) које инвеститор уступа јединици локалне самоуправе за 

изградњу инфраструктурних објеката, односно:  

 

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

 

Ако за општину Деспотовац нису објављени подаци о просечној цени квадратног 

метра станова новоградње, допринос из става 1. биће утврђен на основу просека износа 

просечних цена квадратног метра станова новоградње у свим јединицама локалне 

самоуправе истог степена развијености у складу са законом којим се уређује регионални 

развој. 

Надлежно Одељење Општинске управе општине Деспотовац прати промену 

статистичких података које објављује Републички завод за статистику и примењује их 

одмах после њиховог објављивања. 

Укупна нето површина објекта обрачунава се у складу са важећим прописима који 

регулишу ту област и утврђује се на основу техничке документације. 

 

Члан 5. 

 

Грађевинско земљиште потпуно комунално опремљено за грађење је земљиште на 

коме је изграђен приступни пут, електро, водоводна и канализациона мрежа. 

Допринос за уређивање грађевинског земљишта не обухвата трошкове 

инфраструктуре које инвеститор уговара са надлежним предузећима: ТТ мреже и објеката, 

кабловски дистрибутивни систем, мрежу и објекте топлификације и гасификације, које 

инвеститор посебно уговара са надлежним јавним предузећима. 

 

а ) ЗОНЕ 

 

Члан 6. 

 

За утврђивање доприноса за уређивање грађевинског земљишта одређују се следеће 

зоне  и то:  

- Екстра зона: обухвата подручје у границама: Плана општег уређења подручја водопада 

„Лисине“ , Плана општег уређења подручја „Лисине“ и Плана општег уређења подручја 

„Ресавска пећина“ у општини Деспотовац; 
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- I зона:  обухвата део насељеног места Деспотовац и то следеће улице: Деспота Стефана 

Лазаревића (од Рудничке до Ханског моста), Краља Милана, Рудничка ( од Раде 

Миљковић до Д.С.Лазаревића), Стевана Синђелића (од Д.С.Лазаревића до Савеза 

Бораца), Павла Ивића, Милосава Здравковића Ресавца, Петра Драпшина, Моравска (од 

Раде Миљковић до Ханског моста), Савеза Бораца(од Раде Миљковић до Вулета 

Поповић), Бељаничка (од Саве Ковачевић до Раде Миљковић), Раде Миљковић, Саве 

Ковачевић (од Раде Миљковић до Ханског моста), Видовданска, Гаје Милорадовић, 

Церска и Немањина. Ова зона обухвата и појас којим пролази железничка пруга и 

водопривредни објекти у насељеном месту Деспотовац; 

- II зона: обухвата све остале улице у насељеном месту Деспотовац које нису обухваћене 

првом зоном и насељено место Ресавицу; 

- III зона:  обухвата сва насељена места на територији општине Деспотовац која нису у 

екстра, првој, другој и четвртој зони. Овој зони припада и појас којим пролази 

железничка пруга и водопривредни објекти ван насељеног места Деспотовац; 

- IV зона: обухвата насељена места: Богава, Липовица, Равна Река, Сладаја, Сењски 

Рудник, Трућевац, Жидиље, Маквиште и Баре. 

 

НАМЕНА ОБЈЕКАТА 

 

Члан 7. 

 

Намене објеката за које се плаћа допринос су:  

1. СТАМБЕНА: индивидуални стамбени објекти и викенд куће; 

2. ВИШЕПОРОДИЧНА: вишепородични стамбени објекти са три и више стамбених 

јединица; 

3. КОМЕРЦИЈАЛНА: трговинске објекте, пословне објекте и канцеларије, пословно-

стамбене апартмане, банке,мењачнице, кладионице, коцкарнице, видео клубове, 

гараже као засебне комерцијалне објекте, хотеле, угоститељске објекте, бензинске 

пумпе, надземни делови  објекта електрана,  као и друге објекте комерцијалног и 

услужног карактера; 

4. ЈАВНА: објекти намењени за јавно коришћење а који нису у јавној својини односно 

који су у другим облицима својине (болнице, домови здравља, домови за старе, 

објекти образовања, отворени и затворени спортски и рекреативни објекти, објекти 

културе, саобраћајни терминали, поште, комунални објекти, пијаце, гараже, 

отворени паркинзи и други објекти) и објекти - простори традиционалних цркава и 

традиционалних верских заједница у смислу Закона о црквама и верским 

заједницама ("Службени гласник Републике Србије", број 36/2006);  

5. ПОМОЋНИ ОБЈЕКТИ: гараже, оставе, летње кухиње, котларнице, септичке јаме, 

ограде и слични; 

6. ЕКОНОМСКИ ОБЈЕКТИ: објекти за гајење животиња (коња, говеда, живине, коза, 

оваца, свиња, голубова, кунића, украсне живине, птица и др.), објекти за 

складиштење пољопривредних производа (амбари, кошеви) и други слични објекти 

на пољопривредном газдинству (објекти за машине и возила, пушнице, сушионице и 

сл.); 

7. ОСТАЛА: магацински простор, стоваришта, силоси за смештај пољопривредих 

производа, уколико нису саграђени на пољопривредном газдинству на којем се гаји 

стока. 

Објекти који нису наведени у ставу 1. овог члана уподобиће се најсличнијој наведеној 

намени.  
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Члан 8. 

 

в) КОЕФИЦИЈЕНТИ 

 

За обрачунавање доприноса за уређивање грађевинског земљишта одређују се 

следећи коефицијенти: 

 

Коефицијент за зону (Куз): 

Урбанистичка зона Коефицијент 

Екстра зона 0,09 

Прва зона 0,08 

Друга зона 0,06 

Трећа зона 0,02 

Четврта зона 0,01 

 

Коефицијент за намену (Кн) 

 

 

Коефицијенти комуналне опремљености (Кко): У случају опремљености 

грађевинског земљишта приступним путем, канализационом и водоводном мрежом, и 

јавном расветом, коефицијент комуналне опремљености је 1. 

У улици која раздваја две зоне или ако се објекат налази на углу улица које 

припадају различитим зонама, висина накнаде одређује се према зони у којој је висина 

накнаде већа. 

 Допринос за уређивање грађевинског земљишта обрачунава се по m
2 

нето 

грађевинске површине објекта који се гради. 

 Обрачун нето површине објекта врши се по СРПС У.Ц2.100: 2002  за израчунавање 

површине објеката у области високоградње. 

 Подземним етажама се сматра сваки простор чији је надземни део 1,20m  и мање. 

 Код  паркинга за комерцијалну употребу обрачун накнаде се врши према површини  

земљишта које покрива, паркинг. 

 

Члан  9. 

 

Уколико је земљиште непотпуно опремљено комуналном инфраструктуром, 

допринос обрачунат у складу са чланом 4. ове Одлуке (Цукупна) умањује се за одређени 

проценат, у складу са следећом табелом: 

 

Недостајућа комунална 

инфраструктура 

Проценат 

умањења 

приступни пут 40% 

канализациона мрежа  25% 

водоводна мрежа 35% 

 

Намена објекта Коефицијент 

Стамбена 0,40 

Комерцијална 0,50 

Вишепородична 0,50 

Остала  0,27 

Јавни објекти  из 

члана 7. став 1. тч. 4 

0,30 

Економски 0,25 
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             Уколико је инвеститор учестовао у финансирању изградње неког од елемената 

комуналне инфраструктуре, истом се процентуално умањује висина накнаде сходно односу 

утврђеном у члану 9. Одлуке. 

              Своје учешће у финансирању изградње неког од елемената комуналне 

инфраструктуре инвеститор из предходног става доказује достављањем надлежном 

Одељењу Општинске управе општине Деспотовац, Уговора о заједничком припремању, 

односно опремању заједничког земљишта   односно   решењу о одобрењу извођења радова 

издатог од стране надлежног органа и/или другог документа којим доказује своје учешће у 

изградњи предметног елемента комуналне инфраструктуре. 

Проценат умањења по основу недостајуће комуналне инфраструктуре не може бити 

већи од 60% у односу на коефицијент потпуне комуналне опремљености који износи 1. 

 

Члан 10. 

 

 Обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта врши надлежно Одељење 

Општинске управе општине Деспотовац (у даљем тексту: Одељење) у року од три радна 

дана од дана пријема захтева и исти доставља локалној пореској администрацији 

Општинске управе општине Деспотовац ради обавештавања у складу са чланом 22. став 2. 

ове Одлуке. 

 Одељење може од инвеститора тражити достављање потребне документације  ради 

утврђивања евентуалних стечених права и обавеза по раније важећим прописима и 

утврђивања овом одлуком предвиђених попуста.   

 Инвеститорима који су по раније важећим прописима платили накнаду за уређивање 

грађевинског земљишта за бруто површину објекта признају се уплаћена средства као 

допринос за уређивање земљишта.  

 

Члан  11. 

 

Допринос за уређивање грађевинског земљишта не обрачунава се: 

1) За објекте јавне намене у јавној својини, објекте комуналне и друге инфраструктуре, 

производне и складишне објекте, подземне етаже објеката високоградње (простор 

намењен за гаражирање возила, подстанице, трафостанице, оставе, вешернице и сл.), 

осим за делове подземне етаже које се користе за комерцијалне делатности, отворена 

дечија игралишта, отворене спортске терене и атлетске стазе; 

2) За адаптацију и реконструкцију у оквиру постојећег габарита и волумена легално 

изграђеног објекта, као и објекте производног занатства, стакленике и пластенике, 

пратеће објекте за гајење домаћих животиња - испусти за стоку, бетонске писте за 

одлагање чврстог стајњака, објекти за складиштење осоке, објекти за складиштење 

сточне хране-сеници, магацини за складиштење концентроване сточне хране, бетониране 

сило јаме и сило тренчеви, објекти за складиштење пољопривредних производа - амбари, 

кошеви; 

Допринос за уређивање грађевинског земљишта не обрачунава се и за објекте: 

- који се финансирају из буџета општине Деспотовац; 

- правних лица чији је оснивач општина; 

- органа и организација јединице локалне самоуправе; 

- станова за социјално угрожена, избегла и расељена лица који се граде по уговору са 

општином; 

- за изградњу објеката верског и сакралног садржаја; 

За изградњу стамбених објеката површине до 200 m
2
, за ратне војне инвалиде 

накнада се умањује, односно не плаћа сразмерно степену утврђеног инвалидитета. 
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Члан  12. 
 

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

замена таванске  и кровне конструкције и осигурање објеката на сеизмичке утицаје. 

 За изградњу ТС  10/0,4, 20/0,4 и 35 кВ, подземних и надземних инсталација, 

инвеститор не подлеже обавези плаћања доприноса, али је дужан да све раскопане 

површине врати у првобитно стање. 
 

Члан  13. 
 

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

стамбених објеката изграђених на истој грађевинској парцели не плаћа се допринос за 

објекате површине 50 m
2
 или мање, без обзира колико је помоћних објеката. За површину 

већу од 50 m
2
, без обзира колико је помоћних објеката на парцели, плаћа се допринос на 

основу ове одлуке.  

 За изградњу помоћних објеката допринос се умањује за 50%  од износа утврђеног 

овом Одлуком у зависности од намене изграђеног или плански дозвољеног основног 

објекта и зоне у којој се гради. 

За економске објекте из члана 7. став 1. тачка 6. не плаћа се допринос за објекте 

површине 100 m
2
 или мање. За површину већу од 100 m

2
, без обзира колико је економских 

објеката на једној или више парцела истог инвеститора, плаћа се допринос на основу ове 

одлуке.  

Код објекта са вишенаменским садржајем (стамбено-пословни, стамбено-помоћни, 

помоћно-економски објекти и сл.) допринос се обрачунава према метру квадратном нето 

површине за сваку намену у објекту посебно. За изградњу помоћно-економских објеката не 

плаћа се допринос за објекте површине 100 m
2
 или мање. 

 За изградњу поткровља допринос се умањује за 10% од износа утврђеног овом 

одлуком у зависности од намене и зоне у којој се гради. 

 За изградњу поткровља индивидуалних  стамбених објеката укупне нето површине 

до  200 м
2
, допринос се умањује за 50% од износа утврђеног овом Одлуком у зависности од 

намене и зоне у којој се објекат гради. 

За изградњу сутерена и подрума накнада се умањује у висини од 60 % од износа 

цене стамбеног или пословног или услужног објекта у зони у којој се објекат налази. 

За изградњу површина отворених простора уз стамбене и пословне објекте (балкони, 

терасе, тремови и лође) накнада се умањује у висини од 70 % од износа утврђеног овом 

Одлуком у зони у којој се објекат налази. 
 

Члан 14. 
 

За изградњу спортских терена, отворених и затворених базена и спортско 

рекреативних балона, накнада се умањује у износу од 75% од висине накнаде утврђене за 

јавне објекте према зони у којој се објекти граде. 

За изградњу антенских торњева, фабричких димњака и сличних објеката, накнада се 

утврђује у висини комерцијалног објекта према зони у којој се налази тако што се основа 

објекта увећа десет пута.                              
     

Члан  15. 
 

За изградњу паркинг простора и манипулативног простора уз пословно-стамбене и 

стамбене објекте са три и више стамбених јединица, комерцијалне и јавне објекте, накнада 

се увећава за 15 % од укупног износа накнаде за тај објекат. 

За изградњу надстрешница, уз стамбени објекат, уз комерцијални објекат или уз 

јавни објекат, или као самостални објекат надстрешница према намени из урбанистичких 
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услова, отвореног производног или складишног простора, отворених пијаца са тезгама, 

накнада се утврђује у висини од 30% од висине накнаде утврђене за изградњу одговарајуће 

врсте објекта према зони у којој се налази. 
 

Члан  16. 
 

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

за комерцијалне објекте, увећана за 50% према зони у којој се објект гради. 

            За изградњу површине за саобраћајнице накнада се утврђује и обрачунава у износу 

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

гради. 

За изградњу надстрешница за точећа места на бензинским пумпама и гасним 

станицама накнада се утврђује и обрачунава у износу од 75% од цене предвиђене за 

комерцијалне објекте у зони у којој се објекат гради. 
 

Члан 17. 
 

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

коју је прописан већи износ доприноса, инвеститор је у обавези да плати разлику доприноса 

за другу (нову) намену објекта за коју је прописан већи износ доприноса. 

           Код објекта са вишенаменским садржајем допринос се обрачунава према метру 

квадратном нето површине за сваку намену у објекту посебно. 
 

Члан 18. 
 

Уколико у току изградње настану измене у односу на грађевинску дозволу и 

инвеститор изгради већу површину обавезан је да достави нови пројекат за грађевинску 

дозволу, односно сепарат за грађевинску дозволу на основу којих ће се сачинити обрачун 

доприноса за разлику у површини, који ће бити саставни део измењеног решења о 

грађевинској дозволи. 
 

Члан 19. 
 

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

циљу изградње новог објекта на истој локацији плаћа допринос за изградњу само за разлику 

у броју квадрата корисне површине између објекта који планира да изгради и објекта који 

се уклања. 

Инвеститор који је по раније важећим прописима платио накнаду за уређивање 

грађевинског земљишта, плаћа  допринос за уређивање обрачунат само за разлику између  

површине објекта који планира да изгради и површине објекта за који је плаћена накада. 

Легалност и површина објекта из става 1 овог члана доказује се: изводом из листа 

непокретности, грађевинском и употребном дозволом, актом надлежног органа да је објекат 

грађен у периоду када за његову изградњу није било потребно издавање грађевинске 

дозволе или правноснажним решењем о уклањању објекта. Уколико наведене исправе не 

садрже податке о нето површини објекта, иста се утврђује на основу акта  надлежног 

Одељења или техничке документације која је саставни део грађевинске дозволе или 

изласком на лице места од стране овлашћеног лица Општинске управе општине 

Деспотовац. 
 

Члан 20. 
 

Скупштина општине Деспотовац својим појединачним актом може предвидети 

додатне погодности за плаћање доприноса за уређивање грађевинског земљишта за објекте 

од посебног значаја за развој општине Деспотовац. 
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III  НАЧИН ПЛАЋАЊА ДОПРИНОСА И СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

Члан 21. 
 

Допринос за уређивање грађевинског земљишта може се платити једнократно у 

целости или на рате.  

Инвеститор допринос за уређивање грађевинског земљишта може платити на 

следећи начин:  

- једнократно у целости са умањењем се у износу од 30%  или; 

- у 36 месечних рата, уз усклађивање рата, на месечном нивоу, са индексом 

потрошачких цена према подацима  Републичког завода за статистику.  

У случају плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта на рате, 

инвеститор је дужан да као средство обезбеђења плаћања достави: 

1) до момента пријаве радова достави неопозиву банкарску гаранцију наплативу на 

први позив без приговора, која гласи на укупан износ не доспелих рата и која је издата на 

рок који мора бити дужи 3 месеца од дана доспећа последње рате или; 

2) успостави хипотеку која вреди најмање 30% више од укупног износа не доспелих 

рата у корист oпштине Деспотовац. 

   Инвеститор који гради објекат чија укупна бруто развијена грађевинска површина не 

прелази 200м
2 

и који не садржи више од две стамбене јединице није у обавези да понесе 

средство обезбеђења у случају плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта на 

рате. 

             Право на умањење од 30% има и инвеститор који плаћање врши у ратама у случају 

једнократног плаћања преосталих недоспелих рата. 

Износ сваке месечне рате валоризује се последњом познатом стопом раста 

потрошачких цена према подацима Републичког завода за статистику Републике Србије. 

 Усклађивање месечних рата доприноса врши Локална пореска администрација 

Општинске управе Деспотовац. 
 

Члан 22. 
 

Инвеститор је дужан да изврши уплату доприноса за уређивање грађевинског 

земљишта у целости, односно ако плаћа на рате да уплати прву рату и достави средства 

обезбеђења, најкасније до подношења пријаве почетка грађења. 

Одељење локалне пореске администрације Општинске управе Деспотовац, води 

евиденцију о обрачунатом доприносу, динамици измиривања доприноса, роковима плаћања 

месечних рата, издаје потврду о извршеној обавези на име плаћеног доприноса, покреће 

поступке за активирање средстава обезбеђења у случају неплаћања доприноса и покреће 

друге поступке ради наплате доприноса. 

Трошкови принудне наплате падају на терет инвеститора. 
 

IV УГОВОР О РЕГУЛИСАЊУ МЕЂУСОБНИХ ОДНОСА У ВЕЗИ 

КОМУНАЛНОГ ОПРЕМАЊА НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

СРЕДСТВИМА ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА 
 

Члан  23. 
 

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

обухвату планског документа на основу кога се могу издати локацијски услови, односно 

грађевинска дозвола, може се припремити, односно опремити и средствима физичких или 

правних лица.  
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Заинтересовано лице, односно инвеститор објекта који се гради на неуређеном 

грађевинском земљишту подноси КСП „СТАН“ ЈП Деспотовац предлог о финансирању 

припремања, односно опремања грађевинског земљишта. 

Уз предлог о финансирању лице из става 2. овог члана прилаже/доставља: 

- правоснажне локацијске услове; 

- доказ о решеним имовинско – правним односима за  парцелу на којој намерава да 

гради објекта; 

- копија плана за парцеле;  

- предлог динамике и рокова изградње. 
 

Члан  24. 
 

Комунално стамбено предузеће „СТАН“ ЈП Деспотовац након разматрања предлога 

лица из става 2. члана 23. ове Одлуке и достављене документације, припрема Елаборат о 

заједничком припремању, односно опремању грађевинског земљишта и предлог уговора о 

заједничком припремању, односно опремању грађевинског земљишта. 

Елаборат из става 1. овог члана садржи: 

- податке о локацији односно зони; 

- податке из урбанистичког плана и техничке услове за изградњу недостајуће 

инфраструктуре; 

- податке из програма уређивања грађевинског земљишта; 

- границе локације која се опрема са пописом катастарских парцела; 

- динамику и рок изградње комуналне инфраструктуре; 

- обавезу КСП „СТАН“ ЈП Деспотовац да обезбеди стручни надзор у току извођења 

радова; 

- одређивање учешћа сваке уговорне стране у обезбеђивању, односно финансирању 

израде техничке документације и стручне контроле техничке документације, 

извођењу радова и избору извођача радова, као и других трошкова у вези са 

опремањем грађевинског земљишта, укључујући висину и рокове обезбеђивања 

финансијских и других средстава;  

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

самоуправе;  

- одређивање износа учешћа лица из става 1. овог члана у финансирању припремања, 

односно опремања грађевинског земљишта који ће бити умањен за износ доприноса 

за уређивање грађевинског земљишта;  

- средства обезбеђења испуњења обавеза уговорних страна. 
 

Члан 25. 
 

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

припремању, односно опремању грађевинског земљишта између лица из члана 23. став 1. 

ове Одлуке и КСП „СТАН“ ЈП Деспотовац. 

Уговор из става 1. овог члана садржи следеће:  

- податке о локацији, односно зони у којој се планира опремања грађевинског 

земљишта;  

- податке из планског документа и техничке услове за изградњу;  

- податке из програма уређивања грађевинског земљишта;  

- границе локације која се припрема, односно опрема са пописом катастарских 

парцела;  

- динамику и рок изградње;  

- обавезу КСП „СТАН“ ЈП Деспотовац да обезбеди стручни надзор у току извођења 

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

израде техничке документације и стручне контроле техничке документације, 

извођењу радова и избору извођача радова, као и других трошкова у вези са 

опремањем грађевинског земљишта, укључујући висину и рокове обезбеђивања 

финансијских и других средстава;  

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

самоуправе;  

- одређивање износа учешћа лица из става 1. овог члана у финансирању припремања, 

односно опремања грађевинског земљишта за који ће бити умањен износ доприноса 

за уређивање грађевинског земљишта; 

- вредност земљишта које инвеститор уступа јединици локалне самоуправе за 

изградњу инфраструктурних објеката; 

- средства обезбеђења за испуњење обавеза уговорних страна.  
 

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 26. 
 

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

радова, односно почетка изградње, због околности на које инвеститор није могао да утиче 

због промене планског акта, исти може да изврши повраћај уплаћене накнаде са умањењем 

од 2% на име админастривних трошкова. 

Повраћај средстава из става 1. Овог члана, извршиће се на исти начин на који је било 

уговорено измиривање накнаде са инвеститором, о чему ће се сачинити посебан Уговор. 

Уколико инвеститор жели да на другој парцели изгради објекат исте површине и 

намене, накнада за уређивање му се признаје у вредности уплаћених средстава по уговору 

изузев уколико је дошло до промене зоне. 

Уколико је дошло до промене зона и опремљености земљишта,инвеститору објекта 

из предходног става обрачунава се разлика према критеријумима из важеће одлуке. 
 

Члан 27. 
 

           Инвеститори који су закључили уговоре о регулисању накнаде за уређивање 

грађевинског земљишта или исте закључе до дана ступања на снагу ове одлуке у обавези су 

да плаћају накнаду за уређивање грађевинског земљишта у свему у складу са закљученим 

уговором. 
 

Члан 28. 
 

         Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука о утврђивању доприноса за 

уређивање грађевинског земљишта („Службени гласник Општине Деспотовац“, број 6/2015 

и 9/2015). 
 

Члан 29.  
 

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

општине Деспотовац“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 35-81/2016-01 од 26.12.2016. године 

 

       ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

      др Златко Марјановић с.р. 
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 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Србије“ бр.129/07 и 83/2014),  члана 13.  Статута општине Деспотовац („Службени гласник 

општине Деспотовац“ бр. 4/2008 и 7/2015), и Закључка Владе РС 05 број: 401-11/2015-3 од 

19. новембра 2015. године и 05 број: 401-11149/2016 од 29. новембра 2016. године, 

Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној  26.12.2016. године  доноси: 

 
О Д Л У К У 

 

Члан 1. 

 

         Прихвата се текст  Споразума о регулисању међусобних односа између Републике 

Србије, друштва „Холдинг Каблови“ а.д. Јагодина и општине Деспотовац, који је у прилогу 

ове Одлуке и представља њен саставни део, а којим стране потписнице уређују међусобне 

односе поводом отписа потраживања и преноса права јавне својине и права коришћења на 

непокретности уписане у ЛН број: 240 КО Деспотовац. 

 

Члан 2. 

 

       Општина Деспотовац је сагласна да отпише своје потраживање према „Холдинг 

Каблови“ а.д. Јагодина, по основу јавних прихода и то: на име комуналне таксе за истицање 

фирме, на име накнаде за заштиту животне средине, на име пореза на имовину од правних 

лица, на име пореза на земљиште  и на име накнаде за коришћење грађевинског земљишта,  

са стањем на дан закључења Споразума из члана 1. ове Одлуке. 

       Општина Деспотовац је сагласна да отпише своје потраживање према Mинистарству 

одбране - Војсци Србије по основу локалних јавних прихода и то: на име накнаде за 

заштиту животне средине, што ће се регулисати Споразумом из члана 1. ове Одлуке,  са 

стањем на дан закључења Споразума. 

        Ставља се ван снаге Одлука о отпису потраживања Скупштине општине Деспотовац, 

(„Службени гласник општине Деспотовац“ број: 12/2014). 

 

Члан 3. 

 

        Овлашћује се Председник општине Деспотовац да у име општине Деспотовац, 

потпише Споразум о регулисању међусобних права и обавеза у складу са чланом  1.  ове 

Одлуке. 

 

Члан 4. 

 

       Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се „Службеном гласнику 

општине Деспотовац“. 
 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 400-760/2016-01 од  26.12.2016.године 
 

 

                                                                                    ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                       др Златко Марјановић с.р. 
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На основу члана 46 став 1 и 3 Закона о локалним изборима (''Службени гласник 

Републике Србије'', број 129/07 и 54/11), члана 32 Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник Републике Србије'', број 129/07 и 83/14-други закон) и члана 13 

Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'', број 4/2008 и 

7/15), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 26.12.2016. године, доноси 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

 1. УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата одборника др Симе Јанковића из Ресавице, са 

изборне листе ''Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија 

(ЈС) – Драган Марковић Палма, Нова Србија (НС) – носилац листе др Мирослав Павковић'', 

због подношења усмене оставке. 

 

 2. Одлуку доставити: Именованом, Изборној комисији општине Деспотовац и 

архиви органа општине. 

 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 02-244/2016-01 од 26. 12. 2016. године 

 

          ПРЕДСЕДНИК 

         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                     др Златко Марјановић с.р. 

 

На основу члана 77. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број: 21/2016) Скупштина општине 

Деспотовац на седници одржаној дана 26. децембра 2016. године усваја следећи 

 

КАДРОВСКИ ПЛАН 

ОРГАНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

за 2017. годину 
 

 Кадровски план Органа општине састоји се од приказа броја запослених према 

радним местима и звањима, броја запослених са радним односом на неодређено време који 

су потребни, броја приправника, броја запослених чији се пријем у радни однос на 

одређено време планира због повећања обима посла и броја волонтера.  

 

1) Постојећи  број службеника  и намештеника на дан 19. децембар 2016. године 

 

-   по радним местима 

Радна места службеника 
Број 

извршилаца 

Начелник општинске управе 1 

Шеф одељења за привреду, јавне делатности, финансије и буџетске фондове 1 

Шеф одсека за економски развој и јавне делатности 1 

Послови за пољопривреду, водопривреду и шумарство 1 

Послови канцеларије за локални економски развој 2 

Послови за јавне набавке 1 

Послови за друштвену бригу о деци, социјалну и инвалидско борачку заштиту 2 
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Послови координатора месних заједница 2 

Послови енергетске ефикасности и комуналних делатности 1 

Шеф одсека за финансије и буџетске фондове 1 

Економско-финансијски послови за буџет 1 

Економско-финансијски послови за трезор 3 

Економско-финансијски послови за директне кориснике буџета 2 

Послови рачуноводствене контроле и евиденције за директне кориснике 

буџета 
1 

Ликвидатор 1 

Економско финансијски послови за директне буџетске кориснике и буџетске 

фондове 
1 

Послови месних заједница 1 

Шеф одељења за имовинско-правне, стамбено комуналне послове, урбанизам 

и грађевинарство и заштиту животне средине 
1 

Имовинско-правни и стамбени комунални послови 1 

Имовинско-правни стамбено-комунални послови и послови саветника за 

заштиту права пацијената 
1 

Административно-технички и други послови за имовинско-правне и стамбено 

комуналне послове 
1 

Послови за урбанизам и просторно планирање и спровођење обједињене 

процедуре 
1 

Послови за урбанизам и просторно планирање и озакоњење 1 

Послови за грађевинарство и спровођење обједињене процедуре 1 

Послови за геодезију, обједињену процедуру и озакоњење 1 

Послови регистратора обједињене процедуре и административно техничке 

послове 
1 

Послови припреме и праћења заштите животне средине 1 

Оперативно-технички послови на заштити животне средине 1 

Грађевински инспектор 1 

Послови комуналног, саобраћајног и инспектора за путеве 3 

Послови комуналног и инспектора заштите животне средине 1 

Комунални инспектор 1 

Просветни инспектор 1 

Комунални редар 1 

Шеф одељења за општу управу и послове органа општине 1 

Матичар за матично подручје Деспотовац и послови бирачког списка 1 

Заменик матичара за матично подручје Деспотовац и послови бирачког списка 1 

Заменик матичара за матично подручје Деспотовац-послови месне канцеларије 3 

Матичар за матично подручје Ресавица-послови месне канцеларије 1 

Заменик матичара за матично подручје Ресавица-послови месне канцеларије 1 

Матичар за матично подручје Стењевац-послови месне канцеларије 1 

Заменик матичара за матично подручје Стењевац-послови месне канцеларије 1 

Матичар за матично подручје Плажане-послове месне канцеларије 1 

Заменик матичатра за матично подручје Плажане-послови месне канцеларије 1 

Матичар за матично подручје Велики Поповић-послове месне канцеларије 1 

Заменик матичатра за матично подручје Велики Поповић-послови месне 

канцеларије 
1 

Извршилац за послове органа општине 1 

Пословни секретар 1 

Послови референта за документацију органа општине 1 
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Шеф одељења локалне пореске администрације 1 

Инспектор теренске контроле и послови извршења 1 

Инспектор канцеларијске контроле 1 

Послови канцеларијске контроле 1 

Порески администратор 1 

Порески евидентичар 3 

Програмер и ит администратор 1 

Шеф службе за заједничке послове 1 

Послови пријемне канцеларије 2 

Послови архивара и архивског депоа 2 

Послови ит техничара, планирања одбране, приступа информацијама од јавног 

значаја и узбуњивања и послови цивилне и против пожарне заштите 
1 

Послови буџетске инспекције и ревизије 1 

 

Радна места намештеника 
Број 

извршилаца 

Економ-домар и послови вођења евиденције и одржавања возила 1 

Дактилограф 2 

Послови чувара – ноћни чувар 3 

Возач – механичар моторних возила 1 

Курир – помоћни радник 2 

Курир-помоћни радник месне заједнице 4 

Послови одржавања хигијене 2 

 

Месне заједнице Број 

извршилаца 

запослени (Ресавица, Велики Поповић, Деспотовац и Плажане) 7 

 

Помоћници председника општине 
 

Број 

извршилаца 

функционер 3 

 

Правобранилаштво општине Деспотовац 
 

Број 

извршилаца 

функционер 1 

референт 1 

 

-   по звањима 

Звања  службеника  и намештеника 
Број 

извршилаца 

самостални саветник 17 

саветник 12 

млађи саветник 8 

сарадник 8 

млађи сарадник 5 

виши референт 24 

референт 1 

млађи референт - 

намештеник 15 
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2) Број запослених са радним односом на неодређено време који су потребни у 

2017. години за коју се доноси Кадровски план 

Звања  службеника  и намештеника 
Број 

извршилаца 

самостални саветник 17 

саветник 12 

млађи саветник 8 

сарадник 8 

млађи сарадник 5 

виши референт 24 

референт 1 

млађи референт - 

намештеник 15 
 

3) Број запослених са радним односом на одређено време -  Помоћници председника 

општине 

Помоћници председника општине 
 

 

Број 

извршилаца 
функционер 3 

 

4) Број запослених са радним односом на неодређено време у  Месним заједницама 

Месне заједнице Број 

извршилаца 

запослени (Ресавица, Велики Поповић, Деспотовац и Плажане) 7 

 

5) Број запослених са радним односом на неодређено време Правобранилаштво 

општине Деспотовац 

Правобранилаштво општине Деспотовац 
 

Број 

извршилаца 

функционер 1 

референт 1 
 

6) Број запослених чији се пријем у радни однос на неодређено време 

Висина стручне спреме 
Број 

извршилаца 

висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова) 1 

виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова) 1 
 

7) Број приправника чији се пријем планира 

Приправници Број 

извршилаца 

висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова) 2 

виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова) 2 

средња стручна спрема 2 
 

8) Број волонтера чији се пријем планира 

Волонтери Број 

извршилаца 

висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова) 3 

виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова) 3 

средња стручна спрема 3 
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9) Број запослених чији се пријем у радни однос на одређено време планира због 

повећања обима посла 

Висина стручне спреме 
Број 

извршилаца 

висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова) 3 

виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова) 3 

средња стручна спрема 3 

 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 112-189/2016-01 од 26.12.2016. године 

 

 

          ПРЕДСЕДНИК 

         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                др Златко Марјановић с.р. 

 

 
На основу члана 32  Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 

Србије'', број  129/07 и 83/14-др. Закон), члана 13 Статута Општине Деспотовац (''Службени 

гласник Општине Деспотовац'', број 4/2008 и 7/2015),  Скупштина општине Деспотовац,  на 

седници одржаној 26.12.2016. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План и Програм рада ''Туристичко-спортске 

организације Деспотовац'', Деспотовац за 2017. годину, број 1741/16 од 13.12.2016. године 

који је усвојио Управни одбор ''Туристичко спортске организације Деспотовац'' Одлуком 

број 1740/16 од 13.12.2016. године. 

 

2. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Финансијски план ''Туристичко спортске 

организације Деспотовац'', Деспотовац за 2017. годину, број 1770/16 од 16.12.2016. године 

који је усвојио Управни одбор ''Туристичко – спортске организације Деспотовац'' Одлуком 

број 1772/16 од 16.12.2016. године. 

 

3. Решење доставити: ''Туристичко спортској организацији Деспотовац'' Деспотовац, 

Служби Буџета Општинске управе Деспотовац и архиви Скупштине општине Деспотовац. 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број:   02-235-1/2016-01  од  26.12.2016. године 

 

           

          ПРЕДСЕДНИК  

                                                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,      

                                                                                      др Златко Марјановић с.р.         
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На основу члана 32  Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 

Србије'', број  129/07 и 83/14-др. Закон), члана 13 Статута Општине Деспотовац (''Службени 

гласник Општине Деспотовац'', број 4/2008 и 7/2015),  Скупштина општине Деспотовац,  на 

седници одржаној 26.12.2016. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада са финансијским планом Дома здравља 

''Деспотовац'' Деспотовац за 2017. годину, број 3226  донет на седници Управног одбора  

одржаној дана 19.12.2016. године.  

 

2. Решење доставити: Дому здравља Деспотовац, Служби Буџета Општинске управе 

Деспотовац и архиви Скупштине општине Деспотовац. 
 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број:   02-229-1/2016-01  од  26.12.2016. године 

 

       

          ПРЕДСЕДНИК  

                                                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,      

                                                                                     др Златко Марјановић с.р.          

 
 

На основу члана 32 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 

Србије'', број 129/07 и 83/14-др. Закон), члана 13 Статута Општине Деспотовац (''Службени 

гласник Општине Деспотовац'', број 4/2008 и 7/2015), Скупштина општине Деспотовац, на 

седници одржаној 26.12.2016. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм  рада Народне библиотеке ''Ресавска школа'' 

Деспотовац са Финансијским планом за 2017. годину, број 284, донет од стране Управног 

одбора Библиотеке, на седници  одржаној 12.12.2016. 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:   02-232-1/2016-01  од  26.12.2016. године 

  

          

             ПРЕДСЕДНИК  

                                                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,      

                                                                                   др Златко Марјановић с.р.        
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 

Србије'', број 129/07 и 83/14-други закон), члана 13. Статута Општине Деспотовац 

(''Службени гласник Општине Деспотовац'', број 4/2008 и 7/2015.), Скупштина општине 

Деспотовац на седници одржаној 26.12.2016 године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 
 1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План и Програм и Финансијски план и Програм 

Центра за културу ''Свети Стефан, деспот српски'' Деспотовац за 2017. годину, број 1131 

који је  донео  Управни одбор дана 09.12.2016. 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:   02-231-1/2016-01 од  26.12.2016. године 
 

           

             ПРЕДСЕДНИК  

                                                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,      

                                                                                   др Златко Марјановић с.р. 

         
 

На основу члана 32.  Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 

Србије'', број 129/07 и 83/14-други закон), члана 13. Статута Општине Деспотовац 

(''Службени гласник Општине Деспотовац'', број 4/2008 и 7/2015), Скупштина општине 

Деспотовац на седници одржаној 26.12.2016 године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План рада Црвеног крста Деспотовац за 2017. годину, 

број 205/16 донет од стране Управног одбора Црвеног крста Деспотовац дана 18.11.2016. 

године. 

 

2. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Финансијски план Црвеног крста Деспотовац за  

2017. годину, број 204-1/16 донет од стране Управног одбора Црвеног крста Деспотовац 

дана 20.11.2016. године. 

 

3. Решење доставити: Црвеном крсту Деспотовац, Служби Буџета Општинске управе 

Деспотовац и архиви Скупштине општине   Деспотовац.  

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број:   02-226-1/2016-01 од  26.12.2016. године 

           
 

             ПРЕДСЕДНИК  

                                                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,      

                                                                                               др Златко Марјановић с.р.     
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На основу члана 32 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 

Србије'', број 129/07 и 83/14-други закон), члана 13 Статута Општине Деспотовац 

(''Службени гласник Општине Деспотовац'', број 4/2008 и 7/2015), Скупштина општине 

Деспотовац на седници одржаној 26.12.2016 године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План рада Центра за социјални рад ''Деспотовац'' 

Деспотовац са домским одељењем за 2017. годину, број 1347-1/16 који је усвојио Управни 

одбор Центра, на седници одржаној 16.12.2016. године. 

 

2. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Финансијски план Центра за социјални рад 

''Деспотовац''  Деспотовац  за 2017. годину, број 1347-2/16 који је усвојио Управни одбор 

Центра, на седници одржаној 16.12.2016. године. 

 

3. Решење доставити:  Центру за социјални рад ''Деспотовац'' Деспотовац,  Служби 

Буџета Општинске управе Деспотовац и архиви Скупштине општине   Деспотовац.  

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број:   02-236-1/2016-01 од  26.12.2016. године 

 
            ПРЕДСЕДНИК  

                                                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,      

                                                                                              др Златко Марјановић с.р.       

 
На основу члана 32  Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 

Србије'', број 129/07 и 83/14-други закон), члана 59 Закона о јавним предузећима 

(''Службени гласник РС'', број 15/16) и члана 13 Статута Општине Деспотовац (''Службени 

гласник Општине Деспотовац'', број 4/2008 и 7/2015),  Скупштина општине Деспотовац на 

седници одржаној 26.12.2016. 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 2017. 

годину, број 01-1755/2016, који је донео Надзорни  одбор ЈП ''Ресавска пећина'' дана  01.12. 

2016. 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:   02-218-1/2016-01  од  26.12.2016. године 

 
            ПРЕДСЕДНИК  

                                                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,      

                                                                                                 др Златко Марјановић с.р.       
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На основу члана 32  Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 

Србије'', број  129/07 и 83/14-др. Закон), члана 13 Статута Општине Деспотовац (''Службени 

гласник Општине Деспотовац'', број 4/2008 и 7/2015),  Скупштина општине Деспотовац,  на 

седници одржаној 26.12.2016. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

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

Деспотовац за 2017. годину, број 02-196/16-01  који је донео Штаб на седници одржаној 

08.11.2016. 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:  02-230-1/2016-01  од  26.12.2016. године 

           

 

       ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,  

                                                                                  др Златко Марјановић с.р. 

 

 

На основу члана 32  Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 

Србије'', број 129/07 и 83/14-други закон), члана 59 Закона о јавним предузећима 

(''Службени гласник РС'', број 15/16) и члана 13 Статута Општине Деспотовац (''Службени 

гласник Општине Деспотовац'', број 4/2008 и 7/2015.),  Скупштина општине Деспотовац на 

седници одржаној 26.12.2016. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм  пословања са Финансијским планом  за, 

КСП ''Стан''  Ј.П.  Деспотовац 2017. годину, број 2334 који је донео Надзорни одбор КСП 

''Стан''  Ј.П.  дана 12.12.2016. године.  

 

2. Решење доставити: КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац, Служби Буџета Општинске 

управе Деспотовац и архиви Скупштине општине   Деспотовац.  

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број:  02-233-1/2016-01 од  26.12.2016. године 

 

           

  ПРЕДСЕДНИК  

                                                                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,  

                                                                                         др Златко Марјановић с.р. 
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На основу члана 32  Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 

Србије'', број 129/07 и 83/14-други закон), члана 59 Закона о јавним предузећима 

(''Службени гласник РС'', број 15/16) и члана 13 Статута Општине Деспотовац (''Службени 

гласник Општине Деспотовац'', број 4/2008 и 7/2015),  Скупштина општине Деспотовац на 

седници одржаној 26.12.2016 године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм за коришћење субвенције за 

водоснабдевање, каналисање и пречишћавање отпадних вода за 2017. годину  КСП ''Стан'' 

ЈП Деспотовац, број 2336, који је донео Надзорни одбор Предузећа на седници одржаној 

12.12.2016. године. 

 

2. Решење доставити: КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац, Служби Буџета Општинске 

управе Деспотовац и архиви Скупштине општине   Деспотовац.  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број:  02-234-1/2016-01 од  26.12.2016. године 
 

           

  ПРЕДСЕДНИК  

                                                                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,  

                                                                                          др Златко Марјановић с.р. 
 

 

 
 

И С П Р А В К А 

У РЕШЕЊУ О РАЗРЕШЕЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА  

НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ''РЕСАВСКА ШКОЛА'' ДЕСПОТОВАЦ 

 

 

 Увидом у изворник Решења о разрешењу дужности председника и чланова 

Надзорног одбора Народне библиотеке ''Ресавска школа'' Деспотовац, број 02-181/2016-01, 

које је 10.11.2016. године донела Скупштина општине Деспотовац, објављено у Службеном 

гласнику општине Деспотовац, број 15, од 16.11.2016. године, утврђено је да се поткрала 

грешка у презимену председника Надзорног одбора који се разрешава па се даје исправка 

тако што уместо ''Радивојевић'', треба да стоји ''Радојевић'' . 

  

 Ову исправку објавити у првом наредном броју Службеног гласника општине 

Деспотовац. 

 

Број: 02-181-1/2016-01 од 02.12.2016. године 

 

 
 

       СЕКРЕТАР 

                                                                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

                   Крстовић Дамјан, дипл.прав. с.р. 
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На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 

129/07), члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне 

самоуправе (''Службени гласник РС'' број 21/2016), Уредбе о критеријумима за 

разврставање радних места и мерилима за опис радних места службеника у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 88/2016),  

Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места 

намештеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Службени 

гласник РС'' број 88/2016),члана 33. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник 

општине Деспотовац'', број 4/2008) и Одлуке о Правобранилаштву општине Деспотовац 

(''Службени гласник општине Деспотовац'', број 11/2014), Oпштинско веће општине 

Деспотовац на предлог начелника Општинске управе, на седници одржаној                      

19.12.2016. године, усвојило је  

 

 

ПРАВИЛНИК 

О  УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ  И ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ 

ДЕСПОТОВАЦ 

 

         ГЛАВА I 

 

Основне одредбе 

 

Члан  1. 
 

 Обједињеним  Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места 

Општинске управе и Правобранилаштва општине Деспотовац  (у даљем тексту: Правилник) 

уређују се организационе јединице и њихов делокруг, руковођење организационим 

јединицама, називи и описи радних места, звања у којима су радна места разврстана, 

потребан број запослених за свако радно место, врста и степен образовања, радно искуство, 

број и услови за пријем приправника као и други услови за рад на сваком радном месту у 

Општинској управи општине Деспотовац и Правобранилаштву општине Деспотовац. 

 

      Члан 2. 

 

 Правилник се састоји од следећих поглавља: 

- Глава I Основне одредбе; 

- Глава II Организација и систематизација радних места у Општинској управи 

општине Деспотовац; 

- Глава III Организација и систематизација радних места у Правобранилаштву 

општине Деспотовац; 

- Глава IV Прелазне и завршне одредбе. 

 

Члан 3. 

 

Систематизација радних места 

 

У Правилнику су систематизована следећа радна места: 

 

Функционери - изабрана и 

постављена лица 
1 ( Правобранилац општине Деспотовац) 
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Службеник на положају –  

I група 
1 радно место 1 службеник 

Службеник на положају –  

II група 
- - 

 

Службеници - извршиоци Број радних места Број службеника 

Самостални саветник 17  15  

Саветник 12 12 

Млађи саветник 8 7 

Сарадник 8 8 

Млађи сарадник 5 5 

Виши референт 24 24 

Референт 1 1 

Млађи референт - - 

Укупно: 75 радних места 72 службеника 

 

Намештеници Број радних места Број намештеника 

Прва врста радних места 0 0 

Друга врста радних места 0 0 

Трећа врста радних места 0 0 

Четврта врста радних места 9 9 

Пета врста радних места 6 6 

Укупно: 15 радних места 15  намештеника 

 

Радно место Број радних места Број запослених 

Помоћник председника 

општине 
3 3 

 

Члан 4. 
 

Укупан број систематизованих радних места у Општинској управи је 93  и то : 

- 1 службеник на положају,  

- 74  службеника на извршилачким радним местима и  

- 15  на радним местима намештеника; 

- 3 помоћника Председника општине. 

 

Укупан број систематизованих радних места у Правобранилаштву је 2  и то : 

- 1 функционер 

- 1 службеник на извршилачким радним местима. 

 

ГЛАВА II 
  

ОРГАНИЗАЦИЈА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ 

УПРАВИ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

 

      Члан 5. 
 

 Правилником се детаљније уређују организационе јединице и њихов делокруг, 

руковођење организационим јединицама, називи и описи радних места, звања у којима су 

радна места разврстана, потребан број запослених за свако радно место, врста и степен 

образовања, радно искуство и други услови за рад на сваком радном месту у Општинској 

управи општине Деспотовац . 
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Члан  6. 
 

Унутрашње уређење и систематизација радних места утврђује се на начин на који се 

обезбеђује законито, ефикасно и благовремено остваривање радних обавеза, ефикасно 

руковођење и стални надзор над обављањем послова у организационим јединицама. 

 

Члан 7. 

 

Радна места утврђена овим Правилником су основ за пријем у радни однос и 

распоређивање на послове у Општинској управи општине Деспотовац. 

 

Члан  8. 
 

За обављање послова у Општинској управи Деспотовац систематизују се радна 

места са потребним  службеницима на положају, извршиоцима и намештеницима. 

 

Члан  9. 
 

Општинска управа је орган општине и образује се као јединствени орган. 

Општинском управом руководи начелник Општинске управе, као службеник на 

положају. Начелника Општинске управе поставља Општинско веће, на основу јавног 

Огласа на 5 година.  

 

Члан 10. 
 

 У Општинској управи Деспотовац образују се одељења и службе и то: 

 1. Одељење за привреду, јавне делатности, финансије и буџетске фондове; 

 2.Одељење за имовинско-правне, стамбено-комуналне послове, урбанизам и 

грађевинарство и заштиту животне средине; 

 3. Одељење за инспекцијске послове; 

 4. Одељење за општу управу и послове органа Општине; 

 5. Одељење локалне пореске администрације и  

6. Служба за заједничке послове. 

 

Члан 11. 
 

 1. У Одељењу за привреду, јавне делатности, финансије и буџетске фондове образују 

се oдсеци и то: 

 - Одсек за економски развој и јавне делатности и 

 - Одсек за финансије и буџетске фондове. 

 

Члан 12. 

 

 Радом Одељења, Одсека и Службе руководе:  

 -  Шеф  одељења, 

 -  Шеф одсека, 

 -  Шеф Службе.  

 ( даље: Руководиоци организационих јединица.) 
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Члан 13. 
 

 Руководиоце организационих јединица из члана 12. овог Правилника, распоређује 

начелник Општинске управе. 

 Руководиоци организационих јединица из члана 12. овог Правилника одлучују, 

доносе решења у управном поступку, пружају стручна упутства, координирају и надзиру 

рад запослених, старају се о законитом, правилном и благовременом обављању послова из 

свог делокруга и врше друге послове по налогу начелника Општинске управе.    

 Руководиоци унутрашњих организационих јединица одговарају за свој рад 

начелнику Општинске управе. 

 За свој рад и рад уже организационе јединице којом руководе, руководиоци ужих 

организационих јединица непосредно су одговорни руководиоцу одељења, у чијем саставу 

је унутрашња организациона јединица. 

 

Члан 14. 
 

Организационе јединице су дужне да међусобно сарађују и да размењују потребне податке 

и обавештења неопходна за рад. 

 

Члан 15. 
 

 У оквиру Општинске управе Деспотовац је и Служба за буџетску инспекцију и 

ревизију за вршење инспекције и ревизије на директним и индиректним корисницима 

буџета Општине Деспотовац, коју је основао председник Општине, својом Одлуком, а у 

складу са Законом о буџетском систему. 

 

Члан 16. 
 

 За поједине области, као што су економски развој, пољопривреда, урбанизам, 

заштита животне средине, примарна здравствена заштита, култура и друго, у Општинској 

управи постављају се помоћници председника Општине. 

 Помоћнике председника Општине поставља и разрешава Председник Општине. 

 У Општинској управи Председник поставља 3 помоћника председника Општине. 

 Помоћници председника Општине покрећу иницијативе, предлажу пројекте и 

сачињавају мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој у области за које су 

постављени и врше друге послове утврђене Актом о систематизацији послова и задатака 

Општинске управе. 

 Председник Општине поставља помоћнике, и то: 

помоћника председника за економски развој и пољопривреду; 

помоћника председника за урбанизам и заштиту животне средине и 

помоћника председника за примарну здравствену заштиту, културу и друго. 

 

Члан 17. 
 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ 
  

Правилник садржи радна места на положајима, извршилачка радна места и радна 

места на којима раде намештеници. 
 

Звање Број радних места Број службеника 

Службеник на положају –  

I група 
1 раднo места 1 службеник 

Службеник на положају –  

II група 
- - 
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Службеници - извршиоци Број радних места Број службеника 

Самостални саветник 17 15 

Саветник 12 12 

Млађи саветник 8 7 

Сарадник 8 8 

Млађи сарадник 5 5 

Виши референт 24 24 

Референт - - 

Укупно: 74  радних места 71 службеник 

   

Намештеници Број радних места Број намештеника 

Прва врста радних места - - 

Друга врста радних места - - 

Трећа врста радних места - - 

Четврта врста радних места 9 9 

Пета врста радних места 6 6 

Укупно: 15 радних места 15 намештеника 

 

Радно место Број радних места Број запослених 

Помоћник председника 

општине 

 

3 

 

3 

 
 

ОПИС ПОСЛОВА И РАДНИХ ЗАДАТАКА 

 

Члан 18. 

 

За вршење послова из делокруга Општинске управе утврђују се следећа радна места: 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

 

 

Звање: положај у I групи      број службеника на положају:  1 
 

Опис послова:  
- представља Општинску управу; 

- координира и усмерава рад Општинске управе; 

- припрема предлог Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних 

места Општинске управе и доставља га Општинском већу на усвајање; 

- распоређује запослене  у Општинској управи; 

- решава о правима, обавезама и одговорностима запослених у Општинској управи, 

из области радних односа у складу са Законом; 

- подноси надлежним органима извештај о раду Општинске управе; 

- одлучује о распореду, почетку и завршетку радног времена у Општинској управи; 

- решава сукоб надлежности између организационих јединица Општинске управе; 

- закључује неопходне уговоре који су у вези са обављањем послова из делокруга 

Општинске управе, у складу са законским прописима, Статутом и другим актима 

Скупштине општине и актима других органа општине; 

- врши и друге послове који су му стављени у надлежност Законом, Статутом и 

другим актима органа општине; 
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Услови: 

 Стечено високо образовање из области правних наука на академским студијама 

другог степена (мастер академске студије; специјалистичке струковне студије; 

специјалистичке академске студије),високо образовање на основним академским 

студијама у трајању од најмање 4 године обима 240 ЕСПБ бодова односно високо 

образовање стечено у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о 

високом образовању. 

Радно искуство: 5  година. 

Положен стручни испит за рад у Органима државне управе. 

 

ПОМОЋНИЦИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

 

1. ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЗА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И 

ПОЉОПРИВРЕДУ   

Опис послова: 
Задатак постављеног помоћника је да ради на економском развоју, а посебно развоју 

пољопривреде у општини Деспотовац, како би се створили повољни услови за бржи развој 

Општине рационалним коришћењем постојећих природних и других потенцијала и 

стварањем услова за одржив економски, односно пољопривредни развој општине 

Деспотовац. 

  

Услови: 

 Стечено високо образовање из области правних, економских или пољопривредних 

наука на академским студијама првог степена (основне академске студије, основне 

струковне студије), у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, односно на студијама у 

трајању до 3 године. 

 

2. ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
  

Опис послова: 
Задатак постављеног помоћника је да ради на организовању и координирању 

послова везаних за израду планских докумената у складу са законским прописима 

потребних за урбанистичко уређење у општини Деспотовац и друге послове везане за 

урбанизам, а за потребе општине Деспотовац.  

 

Услови: 

Стечено високо образовање из области архитектуре, грађевинарства, правних или 

економских наука на академским студијама другог степена (мастер  академске студије; 

специјалистичке струковне студије; специјалистичке академске студије), високо 

образовање на основним студијама у трајању од најмање 4 године обима 240 ЕСПБ бодова 

односно високо образовање стечено у складу са прописима који су важили до ступања на 

снагу Закона о високом образовању. 

 

3. ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЗА  ПРИМАРНУ  ЗДРАВСТВЕНУ 

ЗАШТИТУ, КУЛТУРУ И  ДРУГО  

 

Опис послова: 
 Задатак постављеног помоћника је да ради на развоју и унапређењу социјалне 

политике и јавних делатности у општини Деспотовац.  
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Услови: 
Стечено високо образовање из области  правних,  економских наука или професор разредне 

наставе на академским студијама другог степена (мастер  академске студије; специјалистичке 

струковне студије; специјалистичке академске студије), високо образовање на основним 

студијама у трајању од најмање 4 године обима 240 ЕСПБ бодова односно високо образовање 

стечено у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању. 

 

I  ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ЈАВНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ФИНАНСИЈЕ, И  БУЏЕТСКЕ 

ФОНДОВЕ 

 

1. ШЕФ  ОДЕЉЕЊА 

 

Звање: Самостални саветник  

     

                      број службеника :  1 
 

Опис послова:  
- Представља одељење, руководи радом одељења и организује ефикасно, благовремено, 

стручно и законито обављање послова и задатака из делокруга рада одељења; 

- Даје упутства радницима за обављање задатака и послова; 

- Стара се о стручном усавршавању радника у току рада и правилном коришћењу 

средстава за рад; 

- Подноси извештај Скупштини општине, председнику Општине и начелнику 

Општинске управе о извршавању задатака, спровођењу прописа и стању у одређеној 

области; 

- Организује припремање обавештења, објашњења и одговара на питања одборника, 

председника Општине, Скупштине општине и Општинског већа; 

- Даје информације и обавештења за јавно објављивање података из делокруга одељења 

уз сагласност начелника; 

- Води управни поступак, предузима све управне радње и доноси решења у управном 

поступку; 

- Обавља и друге послове по налогу председника Општине и начелника Општинске 

управе. 

 

Услови: 

  Стечено високо образовање из области економских наука на академским студијама 

другог степена (мастер академске студије;специјалистичке струковне студије; 

специјалистичке академске студије), високо образовање на основним академским 

студијама у трајању од најмање 4 године обима 240 ЕСПБ бодова односно високо 

образовање у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом 

образовању; 

Радно искуство: 5  година; 

Положен стручни испит за рад у Органима државне управе. 

А. ОДСЕК  ЗА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ЈАВНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 

1. ШЕФ  ОДСЕКА  

 

Звање: Самостални саветник  

     

               број службеника :  1 
 

Опис послова:  
- Организује и руководи радом  Одсека; 

- Води управни поступак и доноси решења;  

- Извршава постављене задатке добијене од шефа одељења у чијем је саставу  Одсек; 
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- Обавља послове из надлежности  Одсека и даје упутства радницима Одсека за 

обављање послова и задатака; 

     - Стара се о обављању свих послова у канцеларији за економски развој; 

     - Прати реализацију пројеката, координира послове студије изводљивости пројеката;  

     - Процењује изводљивост појединих пројеката, 

     - Прати нормативно-правну регулативу, од значаја за рад канцеларије, прати 

међународне прописе, непосредно учествује у обављању послова канцеларије, учествује у 

изради пројеката, 

- Прати развој у појединим областима локалне самоуправе, привреде и јавним 

делатностима које су значајне за рад  Одсека; 

- Предлаже одговарајућа решења у циљу решавања питања значајних за рад Одсека; 

- Обавља све управно-администр. послове из појед. области привреде; 

- Учествује у изрди нормативних аката из ове области; 

- Врши прикупљање, контролу и спровођење података из области привреде, непходних 

за вршење појединих информационо-документационих послова и обављање техничких 

операција у вези са тим; 

- Учествује у статистичким истраживањима и обезбеђује статистичке податке из 

области привреде; 

- Утврђује чињенице о којима се не води службена евиденција и издаје уверења о тим 

чињеницама; 

- Прати и анализира комуналне делатности, стара се о мерама за развој ових области и 

предлаже одговарајућа решења, припрема потребне анализе, информације и извештаје из 

ових области, прати примену важећих законских прописа из делокруга комуналне 

делатности, даје стручна мишљења из области када је то потребно, прати и анализира 

кретања цена услуга (воде, изношење смећа, канализације, пречишћавање отпадних вода, 

гробљанских услуга, грејања и градско приградског превоза путника) и у складу са тим 

припрема одговарајућа решења 

- обавља послове јавних набавки за потребе Општинске управе и месних заједница;  

 Обавља и друге послове по налогу шефа Одељења и начелника Општинске управе. 

 

Услови: 

 Стечено високо образовање из области економских наука на академским студијама другог 

степена (мастер академске студије; специјалистичке струковне студије; специјалистичке 

академске студије), високо образовање на основним акдемским студијама у трајању од 

најмање 4 године обима 240 ЕСПБ бодова односно високо образовање у складу са 

прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању;  

Радно искуство: 5 година;  

Положен стручни испит за рад у Органима државне управе. 

 

2. ПОСЛОВИ  ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ,ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО 

 

Звање: Саветник  

     

                    број службеника :  1 
 

Опис послова:  
- Врши све управно-административне послове из области пољопривреде, водопривреде, 

шумарства и рибарства; 

- Израђује планове и програме развоја пољопривреде и водопривреде као и све друге 

врсте планова и програма везаних за ову област; 

- Прати стање у противградној заштити на територији Општине Деспотовац; 

- Сачињава планове одбране од поплава за Општину Деспотовац и стара се о његовом 

спровођењу; 
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- Прати, анализира и проучава појаве у овим областима и предлаже мере за развој свих 

области; 

- Учествује у изради нормативних аката из ових области; 

- Одабирање, контрола продуктивности квалитетне приплодне стоке, вођење основне 

матичне евиденције и обележавање стоке; 

- Води управни поступак и доноси решења из свог делокруга; 

- Води основну матичну евиденцију домаћих животиња, 

- Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и начелника Општинске 

управе.  

 

Услови: 

 Стечено високо образовање из области пољопривреде, на академским студијама 

другог степена (мастер академске студије; специјалистичке струковне студије; 

специјалистичке академске студије), високо образовање на основним академским  

студијама у трајању од најмање 4 године обима 240 ЕСПБ бодова односно високо 

образовање у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом 

образовању.  

Радно искуство: 3 године,  

Положен стручни испит за рад у Органима државне управе. 

 

3.  ПОСЛОВИ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

 

Звање: Саветник  

     

              број службеника :  2 
 

Опис послова:  
- Обавља студијско аналитичке послове на изради пројеката, 

- Израђује студије аналитичке оправданости пројеката, оправданости инвестиција, 

утврђује Буџет и финансијски план пројекта, утврђује економску оправданост пројекта,  

- Обавља студијско-аналитичке и статистичко-евиденционе послове прикупљања обраде 

и анализе података важних за локални економски развој, 

- Идентификује развојне потенцијале и непосредно учествује у изради и реализацији 

пројеката, 

- Прати све конкурсе и припрема потребну документацију за конкурисање, 

- Прикупља све податке и информације са сајтова министарстава, Регионалне агенције за 

економски развој, Сталне конференције градова и других невладиних организација и 

истима доставља тражене податке, 

- Прати законску регулативу и друге прописе; 

- Обавља послове повереника по програму Комесаријата за избеглице и миграције; 

- Учествује у изради и спровођењу програма за избегла и расељена лица; 

- Учествује у реализацији Програма Републичког комесаријата за избеглице и миграције 

као и програма које спроводе међународне организације; 

- Обавља административне послове Савета за миграције; 

- Прати стање у области функционисања приградског превоза путника (потребан обим 

превоза како би се обезбедио континуитет у вршењу превоза, анализира редове вожње, 

предлаже нове поласке и планира времена појединих полазака у складу са потребама 

путника, предлаже нове аутобуска стајалишта), издаје потребне сагласности и одобрења 

(оверавање и регистрација редова вожње у приградском саобраћају, пререгистрација и 

др.), прати услове и организацију ауто-такси превоза путника, оверава и региструје 

ценовнике ауто-такси услуга;  

- Обавља послове јавних набавки за потребе Скупштине општине, Председника општине 

и буџетске фондове 
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 - Обавља све административно-техничке послове за потребе Штаба за ванредне 

ситуације; 

 - Обавља и друге послове  по налогу непосредног руководиоца  и начелника Општинске 

управе. 

 

Услови: 

 Стечено високо образовање из области економских наука на академским студијама 

другог степена (мастер академске студије;специјалистичке струковне студије; 

специјалистичке академске студије), високо образовање на основним академским  

студијама у трајању од најмање 4 године обима 240 ЕСПБ бодова односно високо 

образовање у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом 

образовању;  

Радно искуство: 3 године;  

Положен стручни испит за рад у Органима државне управе. 

 

4.  ПОСЛОВИ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Звање: Самостални саветник  

     

              број службеника :  1 
 

Опис послова:  
 - Учествује у припреми плана јавних набавки и његовом усаглашавању са 

финансијским планом; 

 - Обавља послове спровођења поступака јавних набавки; 

 - Припрема одлуке о покретању поступка јавних набавки; 

 - Предлаже критеријуме за избор најповољније понуде; 

 - Учествује у припреми модела уговора; 

 - Прикупља понуде у координацији са Комисијом за јавне набавке; 

 - Учествује у раду Комисије за јавне набавке када је прописано да је члан службеник за 

јавне набавке; 

 - Доставља обавештење о додели уговора о јавним набавкама свим понуђачима; 

 - Доставља буџетском кориснику примерак одлуке о покретању поступка, записник о 

отварању понуде, извештај о стручној оцени понуда, извештај о додели уговора и модел 

уговора понуђача који је изабран; 

 - Учествује у припреми коначних уговора о јавним набавкама и копију уговора 

доставља буџетском кориснику; 

 - Врши објављивање аката на порталу јавних набавки; 

 - Врши проверу и испитивање тржишта за предметну јавну набавку, припрема 

извештаје о спроведеним поступцима, прима требовање за јавне набавке  и упоређује 

требовање са уговорима и спецификацијама; 

 - Обавља и друге послове  по налогу непосредног руководиоца  и начелника 

Општинске управе. 

 

Услови: 

Стечено високо образовање из области правних наука на академским студијама 

другог степена (мастер академске студије; специјалистичке струковне студије; 

специјалистичке академске студије), високо образовање на основним академским 

студијама у трајању од најмање 4 године обима 240 ЕСПБ бодова односно високо 

образовање у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом 

образовању; 

Радно искуство: 5  година; 

Положен стручни испит за рад у Органима државне управе 
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5. ПОСЛОВИ  ЗА ДРУШТВЕНУ БРИГУ О ДЕЦИ, СОЦИЈАЛНУ И 

ИНВАЛИДСКО БОРАЧКУ ЗАШТИТУ 
 

Звање: Саветник  
     

              број службеника :  2 
 

Опис послова:  

 Обавља све управно-административне послове из области образовања, инвалидско-

борачке заштите, друштвене бриге о деци, социјалне и здравствене заштите, физичке 

културе, културе информисања и других јавних делатности; 

 Обавља послове при додели општинских стипендија ученицима и студентима и 

прати васпитно-образовни програм за децу пред полазак у основну школу; 

 Расписује и спроводи конкурсе у оквиру социјалних давања; 

 Учествује у изради нормативних аката из области друштвених делатности; 

 Обавља поверене послове у области решавања права и то: накнаду зараде за време 

породиљског и продуженог породиљског одсуства запосленог родитеља и одсуства са рада 

усвојиоца ради неге детета, родитељског додатка, помоћи за опрему новорођенчета, 

накнаде трошкова боравка у Предшколској установи за треће дете, предшколско васпитање 

и образовање деце без родитељског старања, децу са сметњама у развоју и децу на дужем 

болничком лечењу; 

- Врши израду статистичких извештаја и других врста извештаја за потребе надлежних 

органа и министарства; 

- Врши пријем и контролу образаца и документације о утврђеним правима  и 

програмима и формирање збирног конта по областима;  

- Израђује и доставља министарству, месечне, периодичне и годишње извештаје о 

утрошеним средствима за програме и права у области друштвене бриге о деци; 

- Врши финансијске послове, односно исплату породиљског боловања, оверу НЗ-1 

образаца за исплату истих, исплату борачко-инвалидских примања, месечне, шестомесечне 

и годишње обрачуне за породиљско боловање и борачко-инвалидску заштиту, подноси 

захтеве Трезору за исплату социјалних давања (стипендије, борачка помоћ, опрема за 

новорођенче, плаћање књига и кухиње за децу); 

- Саставља статистичке извештаје у вези права породиља, материнског додатка и 

опреме новорођенчета и 

- Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и начелника Општинске 

управе. 

 

Услови: 

 Стечено високо образовање из области правних, економских наука или 

пољопривредних наука (смер економика) на академским студијама другог степена (мастер 

академске студије; специјалистичке струковне студије; специјалистичке академске 

студије), високо образовање на основним академским студијама у трајању од најмање 4 

године обима 240 ЕСПБ бодова односно високо образовање у складу са прописима који су 

важили до ступања на снагу Закона о високом образовању; 

Радно искуство: 3 година,; 

Положен стручни испит за рад у Органима државне управе. 
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6. ДАКТИЛОГРАФ  

 

 Намештеник – четврта врста радних 

места 

 

број намештеника: 1 

 

Опис послова:  
- Обавља све дактилографске послове, обрађује и уноси податке у компјутер, издаје 

одређене податке из компјутера, обавља дактилографске послове на компјутеру  за потребе 

овог  Одељења и друге послове по налогу непосредног руководиоца; 

- Врши преписивање свих материјала, непосредним читањем и по диктату;  

- Обавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме по налогу непосредног 

руководиоца и начелника Општинске управе;  

 

Услови: 

I степен- завршена основна школа, завршен курс дактилографије и  познавање рада на 

рачунару као оператер. 

 

7. ПОСЛОВИ КООРДИНАТОРА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 

Звање: Млађи саветник  

     

              број службеника :  2 
 

Опис послова:  

 Пружа стручну помоћ у раду Савета месних заједница на подручју општине 

Деспотовац, пружа помоћ Саветима месних заједница у изради програма и планова 

рада и реализацији програма и планова рада, пружа помоћ Саветима месних 

заједница у изради нормативних аката ( Закључака, Одлука и др. ), пружа помоћ у 

спровођењу поступка јавних набавки за потребе месних заједница, координира 

заједничким активностима месних заједница и остваривању сарадње међу месним 

заједницама; 

 Обавља и друге послове  по налогу претпостављеног и начелника Општинске 

управе. 

 

Услови: 

Стечено високо образовање из области  правних или економских наука на 

академским студијама другог степена (мастер академске студије; специјалистичке 

струковне студије; специјалистичке академске студије), високо образовање на основним 

академским студијама у трајању од најмање 4 године обима 240 ЕСПБ бодова односно 

високо образовање 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. 

 

8. ПОСЛОВИ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ И КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ 

 

Звање: Самостални  саветник  

     

              број службеника :  1 
 

Опис послова:  

 Израђује нацрт предлога свих нормативних аката за законито обављање послова; 

 Учествује у изради нацрта средњорочних и дугорочних планова и програма; 

 Припрема податке и одговарајуће подлоге са условима за израду урбанистичких 

планова, идејних решења, техничке документације и других аката; 
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 Прати стање електроинсталација и предлаже предузимање мера за отклањање 

оштећења; 

 Обавља све послове из области енергетске ефикасности; 

 Врши надзор над извођењем инсталационих радована нисконапонској и 

високонапонској мрежи; 

 Врши евидентирање и сређивање техничке документацијеза време извођења радова 

и по њиховом извођењу; 

 Врши контролу извођења радова; 

 Врши контроле предмера и предрачуна; 

 Обавља и друге послове  по налогу претпостављеног и начелника Општинске 

управе. 

 

Услови: 

Стечено високо образовање из области електротехничких наука на академским 

студијама другог степена (мастер академске студије; специјалистичке струковне 

студије; специјалистичке академске студије), високо образовање на основним академским 

студијама у трајању од најмање 4 године обима 240 ЕСПБ бодова односно високо 

образовање у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом 

образовању; 

Радно искуство: 5 година; 

Положен стручни испит за рад у Органима државне управе. 

Б. ОДСЕК  ЗА  ФИНАНСИЈЕ И БУЏЕТСКЕ ФОНДОВЕ 
 

1.  ШЕФ ОДСЕКА 

 

Звање: Самостални  саветник  

     

              број службеника :  1 
 

Опис послова:  
- Организује и руководи радом  Одсека; 

- Извршава постављене задатке добијене од шефа одељења у чијем је саставу Одсек; 

- Обавља послове из надлежности Одсека и даје упутства радницима Одсека за обављање 

послова и задатака; 

- Предлаже одговарајућа решења у циљу решавања питања значајних за рад Одсека; 

- Стара се о законитом, благовременом и квалитетном раду и завршавању свих послова из 

делокруга рада буџета; 

- Припрема текст нацрта Одлуке о буџету Општине и Одлуке о изменама и допунама 

Одлуке о буџету; 

- Учествује у изради финансијских планова буџетских фондова и корисника буџетских 

средстава и њиховим изменама и допунама у току године; 

- Прати стање извршења прихода и расхода буџета и финансијских планова корисника 

буџетских средстава; 

- Врши контролу правилности коришћења средстава пренетих корисницима буџетских 

средстава;  

- Врши контролу законитости свих исплата са рачуна буџета, органа, буџетских фондова и 

других корисника буџетских средстава; 

- Води управни поступак и доноси решења; 

- Обавља друге послове по налогу  непосредног руководиоца, начелника Општинске 

управе и председника Општине. 
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Услови: 

  Стечено високо образовање из области економских наука на академским студијама 

другог степена (мастер академске студије; специјалистичке струковне студије; 

специјалистичке академске студије), високо образовање на основним академским 

студијама у трајању од најмање 4 године обима 240 ЕСПБ бодова односно високо 

образовање у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом 

образовању;  

Радно искуство: 5 година;  

Положен стручни испит за рад у Органима државне управе. 

 

2. ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКИ  ПОСЛОВИ  ЗА БУЏЕТ 

 

Звање: Виши референт  

     

              број службеника :  1 
 

Опис послова:  
- Координира поступак припреме Буџета; 

- Разрађује смернице за припрему Буџета; 

- Анализира предлоге финансијских планова у току израде Одлуке о буџету; 

- Учествује у изради нацрта одлука о буџету и одлука о изменама и допунама одлуке о 

буџету; 

- Прати извршење буџета у односу на план корисника буџетских средстава, даје предлог 

за корекције и прослеђује коригован план ради извршења буџета; 

- Прати примања и издатке буџета; 

- Даје препоруке корисницима буџетских средстава по питањима буџетског система и 

буџета; 

- Израђује и доставља статистичке и друге извештаје прописане Законом или другим 

прописима; 

- Стара се о законитом издвајању и трошењу средстава сталне и текуће буџетске резерве; 

- Израђује нацрте одлука о Завршном рачуну буџета и израђује периодичне обрачуне; 

- Обавља све рачуноводствено-финансијске послове за потребе Фонда за прихват и 

смештај избеглица; 

- Обавља и друге послове  по налогу претпостављеног  и  начелника Општинске управе. 

 

Услови: 

ССС – IV  степен -   економска школа; 

Радно искуство: 5 година; 

Положен стручни испит за рад у Органима државне управе 

 

3. ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКИ ПОСЛОВИ  ТРЕЗОРА  

 

Звање: Сарадник  

     

              број службеника :  3 
 

Опис послова:  
- Прати прилив на консолидованом рачуну трезора локалне власти и захтеве за извршење 

издатака, 

- Прати средства на консолидованом рачуну трезора локалне власти на који се уплаћују 

примања и са којег се врше плаћања из буџета, 

- Врши обраду плаћања и евидентирања примања, 

- Води пословне књиге, 

- Припрема финансијске извештаје, 

- Припрема и израђује нацрт Завршног рачуна Буџета општине, 
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- Врши контролу расхода, које обухвата управљање процесима одобравања, преузимања 

обавеза, проверу пријема добара и услуга и одобравање плаћања на терет буџетских 

средстава, 

- Врши књижења из Буџета локалне власти, 

- Врши евиденцију поднетих рачуна директних или индиректних корисника Буџета, 

- Прати кретање масе средстава у јавним предузећима на нивоу трезора и доставља 

извештаје Министарству, 

- Обавља послове контроле за све трансакције које се тичу индиректних и директних 

корисника буџетских средстава, 

- Даје упутства и инструкције јавним предузећима чији је оснивач општина, за израду 

њихових програма пословања, 

- Прати реализацију програма пословања јавних предузећа и саставља све извештаје у вези 

са пословањем тих предузећа и доставља их Законом прописаним надлежним органима, 

- Припрема обрасце прописане од надлежних министарстава, 

- Води регистар измирења новчаних обавеза (РИНО) за директне буџетске кориснике и 

буџетске фондове и надгледа регистар индиректних корисника 

- Обавља и друге послове из своје надлежности по налогу непосредног руководиоца, шефа 

одељења, начелника Општинске управе и председника општине. 

 

Услови:  

Стечено високо образовање из области економских наука  на академским студијама 

првог степена (основне академске студије, основне струковне студије) у обиму од најмање 

180 ЕСПБ бодова, односно на студијама у трајању до 3 године; 

Радно искуство: 3 године; 

Положен стручни испит за рад у Органима државне управе. 

 

4. ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКИ ПОСЛОВИ ЗА ДИРЕКТНЕ 

 КОРИСНИКЕ БУЏЕТА 

 

Звање: Млађи саветник  

     

              број службеника :  2 
 

Опис послова:  
- Врши обрачун зарада, накнада зарада и других личних примања радника органа управе; 

- Врши обрачун зарада, накнада зарадаи других личних примања радницима месних 

заједница; 

- Врши обрачун накнада скупштинских одбора и комисија; 

- Врши обрачун накнада одборницима Скупштине општине Деспотовац; 

- Врши обрачун дневница за службена путовања и обрачун накнада за превоз радника; 

- Врши обрачун накнада по основу уговора о делу или уговора о привременим и 

повременим пословима за директне буџетске кориснике и месне заједнице 

-  Обавља и друге послове  по налогу непосредног руководиоца, начленика Општинске 

управе и председника Општине. 

 

Услови:  

Стечено високо образовање из области економских наука на академским  студијама 

другог степена (мастер академске студије; специјалистичке струковне студије; 

специјалистичке академске студије), високо образовање на основним академским  

студијама у трајању од најмање 4 године обима 240 ЕСПБ бодова односно високо 

образовање 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. 
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5. ПОСЛОВИ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ КОНТРОЛЕ И ЕВИДЕНЦИЈЕ ЗА 

ДИРЕКТНЕ КОРИСНИКЕ БУЏЕТА 

 

Звање: Саветник  

     

              број службеника :  1 
 

Опис послова:  
- Прима, заводи и прегледа уговоре, рачуне, обрачуне, изводе и друга документа за 

орган управе, буџетске фондове и  израђује налоге за књижење и усмерава их на даљу 

обраду; 

- Подноси захтеве за плаћање трошкова индиректних буџетских корисника служби 

буџета и трезора; 

- Врши контролу законитости свих исплата директних и индиректних корисника 

буџета, прима и прегледа сва финансијска документа (уговоре, рачуне, обрачуне и слично) 

и усмерава их на конкретне извршиоце, прати прописе из области обрачуна зарада и 

осталих примања, пореских прописа, а посебно вођење рачуна о роковима подношења 

пореских и осталих пријава надлежним институцијама, предлаже финансијске планове за 

директне кориснике, прати реализацију прихода и расхода буџетских корисника и стварања 

услова за нормалан рад у случају неравномерног трошења појединих позиција 

(прерасподелом позиција или увећавањем из буџетске резерве), израђује завршне рачуне за 

све директне кориснике буџета, саставља консолидовани завршни рачун свих корисника 

који су укључени у консолидовани рачун трезора. 

- Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца, начелника Општинске 

управе и председника Општине. 
 

Услови:  

Стечено високо образовање из области економских наука на академским  студијама 

другог степена (мастер академске студије; специјалистичке струковне студије; 

специјалистичке академске студије), високо образовање на основним академским  

студијама у трајању од најмање 4 године обима 240 ЕСПБ бодова односно високо 

образовање у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом 

образовању; 

Радно искуство: 3 године; 

Положен стручни испит за рад у Органима државне управе. 

 

6. ЛИКВИДАТОР 

 

Звање: Виши референт 

     

              број службеника :  1 
 

Опис послова:  
- Припрема захтеве за плаћање и трансфер средстава за све директне буџетске 

кориснике са налозима за пренос, носи их на реализацију и врши ликвидацију рачуна;  

- Прима административне забране, отвара картице за доспеле кредите и евидентира 

њихову отплату; 

- Врши књижења отплатних рата за станове изграђене средствима Фонда за солидарну 

стамбену изградњу; 

- Доставља статистичке извештаје о извршеним исплатама за рад; 

- Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца, начелника Општинске 

управе и председника Општине. 

 

Услови:  

ССС – IV степен -   економска школа; 

Радно искуств: 5 година; 

  Положен стручни испит за рад у Органима државне управе. 
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7. ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКИ ПОСЛОВИ ЗА ДИРЕКТНЕ БУЏЕТСКЕ 

КОРИСНИКЕ И БУЏЕТСКЕ ФОНДОВЕ 

 

Звање: Сарадник 

     

              број службеника :  1 
 

Опис послова:  
- Води евиденцију о свим задужењима по основу склопљених уговора и донетих 

решења од стране органа управе и буџетских фондова; 

- Врши раскњижавање извршених уплата, по основу свих задужења према органу и 

буџетским фондовима; 

- Попуњава налоге за плаћање рачуна, ситуација и др за буџетске фондове, носе их на 

реализацију и врши ликвидацију рачуна; 

- Води све пословне књиге за буџетске фондове; 

- Врши књижење свих пословних промена на рачунима Органа управе и буџетских 

фондова; 

- Води књиговодство основних средстава и ситног инвентара Органа управе; 

- Подноси захтеве и попуњава налоге за плаћање рачуна, ситуација, решења и др за 

буџетске фондове и по потреби за директне буџетске кориснике и даје на реализацију и 

ликвидацију истих, фактурише рачуне по основу уговора о закупу пословних просторија, 

по основу уговора за учешће у заједничким трошковима и евидентира уплате, врши израду 

завршних рачуна за буџетске фондове, пружа помоћ у изради консолидованог завршног 

рачуна општине Деспотовац, врши попис обавеза за директне буџетске кориснике и за 

буџетске фондове и, пружа помоћ у изради финансијских планова за буџетске фондове и 

директне буџетске кориснике; 

- Обавља и друге  послове по налогу непосредног руководиоца, начелника Општинске 

управе и председника Општине. 

 

Услови:  

 Стечено високо образовање економске струке на академским студијама првог 

степена (основне академске студије, основне струковне студије) у обиму од најмање 180 

ЕСПБ бодова, односно на студијама у трајању до 3 године; 

 Радно искуство: 3 године;  

 Положен стручни испит за рад у органима државне управе. 

 

8. ПОСЛОВИ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 

Звање: Саветник  

     

              број службеника :  1 
 

Опис послова:  
- Прати наплату потраживања по извршеним доставама решења о утврђивању обавезе 

самодоприноса, опоменама и тужбама ради наплате дугова по овом основу;  

- Израђује налоге за књижење и књижи пословне промене на рачунима месних 

заједница; 

- Израђује завршне рачуне месних заједница и доставља их месним заједницама; 

- Прати стање средстава на рачунима месних заједница и о томе их редовно извештава; 

- Доставља извештаје трезору и подноси захтеве за плаћање директном кориснику 

буџетских средстава 

- Ликвидира рачуне и друга документа по којима се врши исплата и припрема налоге за 

пренос 

- Израђује потребне статистичке и друге извештаје; 

- На захтев месних заједница израђује и доставља периодичне извештаје о финансијском 

пословању месних заједница; 
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- Води све пословне књиге везане за пословање месне заједнице; 

- Води регистар измирења новчаних обавеза (РИНО) за месне заједнице 

- Води евиденцију закључених уговора о закупу државне имовине коју користе месне 

заједнице и прати њихову реализацију; 

- Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца, начелника Општинске 

управе и председника Општине.  

 

Услови: 

Стечено високо образовање из области економских наука на академски студијама 

другог степена (мастер академске студије; специјалистичке струковне студије; 

специјалистичке академске студије), високо образовање на основним академским  

студијама у трајању од најмање 4 године обима 240 ЕСПБ бодова односно високо 

образовање 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. 

 
II ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ,  СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, 

УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНАРСТВО  И  ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

8. ШЕФ  ОДЕЉЕЊА  

 

Звање: Самостални саветник  

     

                      број службеника :  1 
 

Опис послова:  
- Представља одељење, руководи радом одељења и организује ефикасно, благовремено, 

стручно и законито обављање послова и задатака из делокруга рада одељења; 

- Даје упутства  радницима за обављање задатака и послова; 

- Стара се о стручном усавршавању радника у току рада и правилном коришћењу 

средстава за рад; 

- Подноси извештај Скупштини општине, председнику Општине и начелнику 

Општинске управе  о извршавању задатака, спровођењу прописа и стању у одређеној 

области; 

- Организује припремање обавештења, објашњења и одговара на питања одборника,  

председника Општине,  Скупштине општине и Општинског већа;  

- Даје информације и обавештења за јавно објављивање података из делокруга одељења; 

- Води управни  поступак,  предузима све управне радње и доноси решења у управном     

поступку; 

- Обавља и друге послове по налогу председника Општине и начелника Општинске 

управе.  

 

Услови: 

 Стечено високо образовање из области правних, грађевинских или архитектонских 

наука на академским студијама другог степена (мастер академске студије; 

специјалистичке струковне студије; специјалистичке академске студије), високо 

образовање на основним академским  студијама у трајању од најмање 4 године обима 240 

ЕСПБ бодова односно  високо образовање стечено у складу са прописима који су важили до 

ступања на снагу Закона о високом образовању; 

Радно искуство: 5 година;  

Положен стручни испит за рад у Органима државне управе. 
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А.  ИМОВИНСКО-ПРАВНИ  И СТАМБЕНО КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ 

 

  1.   ИМОВИНСКО-ПРАВНИ И СТАМБЕНО КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ 

 

Звање: Самостални саветник  

     

                      број службеника :  1 
 

Опис послова:  
- 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 и друге послове по налогу непосредног руководиоца и начелника Општинске 

управе. 
 

Услови: 
 Стечено високо образовање из области правних наука на академским студијама другог 

степена (мастер академске студије; специјалистичке струковне студије; специјалистичке 

академске студије), високо образовање на основним академским студијама у трајању од 

најмање 4 године обима 240 ЕСПБ бодова односно  високо образовање стечено у складу са 

прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању;  

Радно искуство: 5 година; 

Положен стручни испит за рад у Органима државне управе. 

 

2. ИМОВИНСКО-ПРАВНИ И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ И ПОСЛОВИ 

САВЕТНИКА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА 

 

Звање: Самостални саветник  

     

                      број службеника :  1 
 

Опис послова:  
- 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; 
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- 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 академским студијама другог 

степена (мастер академске студије; специјалистичке струковне студије; специјалистичке 

академске студије), високо образовање на основним академским студијама у трајању од 

најмање 4 године обима 240 ЕСПБ бодова односно високо образовање стечено у складу са 

прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању; 

Радно искуство: 5 година; 

Положен стручни испит за рад у Органима државне управе. 

 

3. АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКИ И ДРУГИ ПОСЛОВИ ЗА ИМОВИНСКО-

ПРАВНЕ И СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 

 

Звање: Виши референт 

     

                      број службеника :  1 
 

Опис послова: 

- Обавља све административно-техничке послове за имовинско-правну област; 

- Предузима све административно-техничке послове у области:  исељења лица из станова 

и заједничких просторија у стамбеним зградама које се користе без правног основа;  

враћања утрина и пашњака  селима на коришћење;  

- Води евиденцију непокретности  на  којима општина  има право јавне својине и 

коришћења и стара се о упису у јавне књиге о евиденцији непокретности и правима на 

њима и др.; 

- Обавља све административно-техничке послове за Комисију за враћање земљишта;  

- Води Регистар инвеститора као јединствену евиденцију, посебно за физичка и правна 

лица, о издатим грађевинским дозволама; 

- Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и начелника Општинске 

управе. 
 

Услови: 
  ССС – IV степен, стручне спреме – гимназија, правни техничар; 

Радно искуство- 5 година; 

 Положен стручни испит за рад у Органима државне управе. 

Б. ПОСЛОВИ ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНАРСТВО  

 

4. ПОСЛОВИ ЗА УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ 

ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ 

 

Звање: Самостални саветник  

     

                      број службеника :  1 
 

Опис послова:  
- Обавља управно - правне и  нормативно - правне послове у области: просторног и 

урбанистичког планирања; издавања локацијских услова; информација о локацији; увођења 

информационог система у свој делокруг рада; прикључење објекта на инфраструктуру; 
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упис права својине на изграђеном објекту; 

       -  Обезбеђује планску документацију; 

       -  Прати и анализира стање и предлаже мере и решења за изградњу и уређење простора,  

а по потреби учествује у изради нормативних аката из области  просторног и урбанистичког  

планирања; 

- Води управни поступак, предузима све управне радње и доноси решења у управном     

поступку; 

-  Одговоран је за примену Закона и других прописа о изградњи објеката; 

-  Обавља послове  на изради ГИС-а; 

- Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и начелника Општинске 

управе. 

 

Услови: 

  Стечено високо образовање из области грађевинских или архитектонских наука на 

академским студијама другог степена (мастер академске студије; специјалистичке 

струковне студије;специјалистичке академске студије), високо образовање на основним 

академским студијама у трајању од најмање 4 године обима 240 ЕСПБ бодова односно  

високо образовање стечено у складу са прописима који су важили до ступања на снагу 

Закона о високом образовању.   

Радно искуство: 5 година;  

Положен стручни испит за рад у Органима државне управе. 

 

5. ПОСЛОВИ ЗА УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И ОЗАКОЊЕЊЕ 

 

Звање: Млађи саветник  

     

                      број службеника :  1 
 

Опис послова:  
       - Обавља управно - правне и нормативно - правне послове у области: просторног и 

урбанистичког планирања; потврда урбанистичко - техничких докумената; увођења 

информационог система у свој делокруг рада; накнадног издавања грађевинске и употребне 

дозволе у поступку озакоњења;  

         -  Обезбеђује планску документацију; 

       -  Прати и анализира стање и предлаже мере и решења за изградњу и уређење простора,  

а по потреби учествује у изради нормативних аката из области  просторног и урбанистичког  

планирања; 

    -  Доставља податке и даје тумачења за потребе Скупштине општине, Општинског већа и  

других  органа; 

     -  Одговоран је за примену Закона и других прописа о изградњи објеката; 

     -  Обавља послове  на изради ГИС-а; 

     -  Издавање уверења, потврда и докумената из службене евиденције; 

    - Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и начелника Општинске 

управе. 

 

Услови: 

  Стечено високо образовање из области грађевинских или архитектонских наука на 

студијама другог степена (мастер академске студије; специјалистичке струковне 

студије;специјалистичке академске студије), високо образовање на основним студијама у 

трајању од најмање 4 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. 
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6. ПОСЛОВИ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И СПРОВОЂЕЊЕ ОБЈЕДИЊЕНЕ 

ПРОЦЕДУРЕ 

 

Звање: Сарадник 

     

                      број службеника :  1 
 

Опис послова:  
- Обавља управно - правне послове у области: издавање грађевинске и употребне 

дозволе; издавање посебне грађевинске дозволе за припремне радове; издавање привремене 

грађевинске дозволе; измене грађевинске дозволе услед промена у току грађења, односно 

услед промене инвеститора; издавања решења о одобрењу за извођење радова за које се не 

издаје грађевинска дозвола; потврђивања пријема документације поводом пријаве почетка 

извођења радова, пријава завршетка израде темеља и објекта у конструктивном смислу а по 

већ издатим решењима о одобрењу за изградњу, на основу вежећег Закона о планирању и 

изградњи; подношење захтева за издавање сагласности на техничку документацију; 

- Води управни поступак, предузима све управне радње и доноси решења у управном 

поступку; 

- Спроводи поступак обједињене процедуре; 

-  Одговоран је за примену Закона и других прописа о изградњи објеката; 

- Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и начелника Општинске 

управе. 

 

Услови: 

  Стечено високо образовање из области грађевинских наука на академски студијама 

првог степена (основне академске студије, основне струковне студије), у обиму од најмање 

180 ЕСПБ бодова, односно на студијама у трајању до 3 године;  

Радно искуство: 3 године;  

Положен стручни испит за рад у Органима државне управе. 

 

7. ПОСЛОВИ ЗА ГЕОДЕЗИЈУ, ОБЈЕДИЊЕНУ ПРОЦЕДУРУ И ОЗАКОЊЕЊЕ 

 

Звање: Сарадник  

     

                      број службеника :  1 
 

Опис послова:  

- Води евиденцију о комуналним објектима; 

- Припрема податке и одговарајуће подлоге са условима за израду урбанистичких 

планова, идејних решења, техничке документације и других аката; 

- Врши геодетско снимање терена; 

- Врши израду ситуационих и катастарско топографских планова; 

- Врши обрачун накнада за уређивање грађевинског земљишта, 

- Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и начелника 

Општинске управе. 

 

Услови: 

  Стечено високо образовање из области геодезије на академски студијама првог 

степена (основне академске студије, основне струковне студије), у обиму од најмање 180 

ЕСПБ бодова, односно на студијама у трајању до 3 године;  

Радно искуство: 3 године;  

Положен стручни испит за рад у Органима државне управе. 
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8. ПОСЛОВИ РЕГИСТРАТОРА РЕГИСТРА ОБЈЕДИЊЕНИХ ПРОЦЕДУРА И 

АДМИНИСТРАТИВНО ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ 

 

Звање: Виши референт 

     

                      број службеника :  1 
 

Опис послова:  
 - Уноси све неопходне податке и ажурира Регистар обједињених процедура на нивоу 

Општине, 

 - Омогућава доступност података о току сваког појединачног предмета, 

 - Остварује сарадњу са Централним регистром обједињених процедура, 

 - Омогућава преузимање у централну евиденцију, свих података, аката и документације 

садржаних у Регистру општине, 

 - У роковима и на начин прописан законом и Правилником подноси пријаве за 

привредни преступ као и прекршајне пријаве против имаоца јавних овлашћења и 

одговорног лица ималаца јавних овлашћења, ако су испуњени Законом прописани услови, 

 - Предузима друге радње неопходне за несметано и правилно функционисање Регистра, 

 - Обавља све административно техничке послове везане за област урбанизма и 

грађевинарства, 

 - Даје потребна обавештења и информације странкама везаних за област урбанизма и 

грађевинарство, 

 - Помаже странкама у поступку подношења и попуњавања захтева и других образаца, а 

у циљу остваривања њихових права, 

 - Води службену евиденцију о издатим локацијским дозволама, 

 - Води статистику и доставља потребне податке Заводу за статистику, као и друге 

евиденције за потребе послова урбанизма и грађевинарства, 

 - Обавља и остале административно техничке послове по налогу непосредног 

руководиоца и начелника Општинске управе. 

 

Услови: 

 ССС – IV степен, грађевинске или архитектонске школе; 

Радно искуство- 5 година; 

Положен стручни испит за рад у органима државне управе. 

 

В. ПОСЛОВИ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

9. ПОСЛОВИ ПРИПРЕМЕ И ПРАЋЕЊА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

Звање: Саветник 

     

                      број службеника :  1 
 

Опис послова:  
- Обавља управно-правне и  нормативно-правне послове у области: израде и 

реализације програма, планова и пројеката одрживог развоја и заштите животне средине 

као и акционих и санационих планова у области еколошког образовања, заштите и 

управљања јавним и заштићеним добрима, у складу са стратешким документима; 

организације и спровођења општих мера заштите становништва од заразних болести у 

области сузбијања штетних организама (комарци, крпељи, глодари); заштите биљног и 

животињског света, контроле њихових популација, као и спровођења мера и организације 

послова зоохигијене; доношења локалног плана управљања отпадом и хемикалијама; 

издавања дозвола за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање инертног и 

неопасног отпада на територији општине; утврђивања услова и мера заштите животне 

средине у просторним и урбанистичким плановима и другим актима за уређење простора и 

изградњу објеката и постројења; оцене и давања сагласности на стратешку процену утицаја 
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на животну средину; спровођења поступка процене утицаја пројеката на животну средину; 

утврђивање услова за рад нових и постојећих постројења и издавања, ревизије, продужења 

и престанак важности интегрисаних дозвола; заштите биолошке разноврсности, дивљих 

биљних и животињских врста и аутохтоних екосистема, заштите природе, очувања, 

коришћења и развоја природних добара посебне вредности; проглашења стања 

угрожености и увођења посебних мера у случају прекорачења граничних вредности емисије 

и непосредне опасности по животну средину и здравље становништва; утврђивања статуса 

и подручја угрожене животне  средине, режима санације и ремедијације за подручје од 

локалног значаја; планирања и координације едукативних активности у области заштите 

животне средине; других послова у овој области у складу са законом; 

- Врши припрему документације за обављање програмских задатака утврђених планом и 

програмом; 

- Врши праћење и подноси извештаје у свим фазама реализације програмских задатака; 

- Води управни поступак, предузима све управне радње и доноси решења у управном  

поступку; 

- Покреће иницијативу и предузима мере за решавање насталих оперативних проблема 

при реализацији програмских задатака; 

- Организује израду базе података о програмима, пројектима и другим активностима из 

области заштите животне средине и енергетске ефикасности као и потребним и 

расположивим финансијским средствима за њихово остваривање; 

- Све друге послове за заштиту животне средине у складу са позитивним прописима; 

- Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и начелника Општинске 

управе. 

 

Услови: 

  Стечено високо образовање из области заштите животне средине,или технологије 

на академским студијама другог степена (мастер академске студије; специјалистичке 

струковне студије; специјалистичке академске студије), високо образовање на основним 

академским студијама у трајању од најмање 4 године обима 240 ЕСПБ бодова односно 

високо образовање стечено у складу са прописима који су важили до ступања на снагу 

Закона о високом образовању; 

Радно искуство: 3  године;  

Положен стручни испит за рад у Органима државне управе. 

 

10. ОПЕРАТИВНО-ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ НА ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

Звање: Млађи сарадник 

     

                      број службеника :  1 
 

Опис послова:  
- Обавља све административно-техничке послове   из области заштите животне средине.  

- Прати на терену све послове везане за заштиту животне средине: акције пошумљавања 

и озелењивања површина, чишћење дивљих депонија и водотокова и др.; 

- Организује послове зоохигијене - уклањање паса луталица; 

- Обавља и остале административне-техничке  и теренске послове по налогу  

непосредног руководиоца и начелника Општинске управе. 

 

Услови:  

Стечено високо образовање из области заштите животне средине,на  академским 

студијама првог степена (основне академске студије, основне струковне студије) у обиму 

од најмање 180 ЕСПБ бодова, односно на студијама у трајању до 3 године.  

Радно искуство; 1 година, 

Положен стручни испит за рад у Органима државне управе. 
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III ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 
 

1.    ГРАЂЕВИНСКИ   ИНСПЕКТОР   

  

Звање: Самостални саветник 
                                број службеника: 1 

Опис посла:  

 - Врши послове инспекцијског надзора у области грађевинарства, техничких 

норматива и норми квалитета који се односе на пројектовање, грађење и реконструкцију 

грађевинских објеката, као и на извођење појединих грађевинских радова на тим објектима. 

Врши контролу грађевинских радова на објектима. Контролише да ли инвеститор има 

потребну документацију за градњу. Води поступак и доноси решење о обустављању градње 

или рушењу. Предузима мере за отклањање недостатака утврђених контролом, као и мере 

кажњавања прекршиоца. Врши инспекцијски надзор над изградњом објеката за које 

општински орган издаје одобрење за изградњу. Врши инспекцијски надзор у оквиру својих 

овлашћења, по пријавама и на захтев странака. Присуствује и спроводи административна 

извршења решења надлежних органа о уклањању привремених објеката и монтажних 

објеката са јавних површина.  

- Саставља потребне извештаје о свом раду са предлогом мера за превазилажење 

негативних појава у вршењу надзора. 

- Обавља и друге послове по налогу  начелника Општинске управе.  

Услови: 

Стечено високо образовање из области Грађевинских или Архитектонских наука на 

академским студијама другог степена (мастер академске студије; специјалистичке 

струковне студије; специјалистичке академске студије), високо образовање  на основним 

акдемским студијама у трајању од најмање 4 године обима 240 ЕСПБ бодова односно 

високо образовање стечено у складу са прописима који су важили до ступања на снагу 

Закона о високом образовању; 

Радно искуство: 5 година;  

Положен стручни испит за рад у Органима државне управе, положен испит за 

инспектора. 

 

2.   ПОСЛОВИ КОМУНАЛНОГ, САОБРАЋАЈНОГ  И  ИНСПЕКТОРА 

ЗА ПУТЕВЕ 

 

Звање: Самостални саветник 
                                број службеника: 3 

Опис посла:  

 

- Врши надзор над применом прописа о одржавању чистоће, заштити комуналних 

објеката, држању домаћих животиња, врши контролу прописа који се односе на заштиту 

водовода и канализације, гробља, пијаце, привременом постављању објеката, естетском 

изгледу града и села, контролише предузећа и организације из области комуналних 

делатности, контролише исправност и инсталације које врше снабдевање водом и одвођење 

кишне и фекалне канализације и др.; 

- Врши обилазак терена, решава захтеве и пријаве, води евиденцију о раскопаним јавним 

површинама, изриче мандатне казне и подноси захтеве за покретање прекршајних и 

кривичних поступака; 

- Стара се о заштити комуналних објеката; 

- Врши инспекцијски надзор на примени позитивних прописа из области саобраћаја; 

- Прати прописе који регулишу превоз у друмском саобраћају и област локалних и 

некатегорисаних путева и врши надзор над извршавањем истих, 
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- Контролише исправност вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације, 

- Стара се о исправности саобраћајних и јавних површина у граду и селима, као и 

уклањању хаварисаних и нерегистрованих моторних возила са јавних и зелених површина, 

- Врши надзор и контролу јавног превоза путника и ствари (линијски, ванлинијски и 

аутотакси превоз), који обављају предузећа, друга правна лица и предузетници, 

- Налаже извршење одређених обавеза и предузима мере и друге радње утврђене 

Законом и другим прописима за отклањање недостатака, 

- Припрема потребне анализе и информације из ове области, 

- Контролише употребу и одржавање локалних, сеоских и пољских путева и предузима 

све мере за правилну употребу и одржавање; 

Обавља и друге сличне послове по налогу начелника Општинске управе.  

 

Услови: 

 Стечено високо образовање из области правних, технолошких наука (смер: 

текстилно инжењерство) и саобраћајних наука на академским студијама другог степена 

(мастер академске студије; специјалистичке струковне студије; специјалистичке 

академске студије), високо образовање  на основним академским  студијама у трајању од 

најмање 4 године обима 240 ЕСПБ бодова односно високо образовање стечено у складу са 

прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању;  

Радно искуство: 5  година; 

Положен стручни испит за рад у Органима државне управе, положен испит за 

инспектора. 
 

3.  ПОСЛОВИ КОМУНАЛНОГ И ИНСПЕКТОРА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

Звање: Самостални саветник 
                                број службеника: 1 

 

Опис посла:  

- Врши инспекцијски надзор над применом Закона и других прописа у области заштите 

животне средине из надлежности Општине (заштита ваздуха, заштита од буке, заштита од 

производње, стављање у промет и складиштење опасних материја). 

- Врши преглед пословних просторија, уређај и опреме за обављање одређених 

делатности.  

- Доноси решења о испуњености услова из области заштите животне средине за 

обављање одређених делатности.  

- Сарађује са другим инспекцијским органима у поступку заштите животне средине. 

- Припрема нацрте аката у поступку заштите животне средине.  

- Припрема нацрте аката и прописа у области заштите животне средине.  

- Прати, контролише и проучава организациона, технолошка и техничка решења битна за 

заштиту и унапређење животне средине, 

- Врши надзор над применом прописа о одржавању чистоће, заштити комуналних 

објеката, држању домаћих животиња, врши контролу прописа који се односе на заштиту 

водовода и канализације, гробља, пијаце, привременом постављању објеката, естетском 

изгледу града и села, контролише предузећа и организације из области комуналних 

делатности, контролише исправност и инсталације које врше снабдевање водом и одвођење 

кишне и фекалне канализације и др.; 

- Врши обилазак терена, решава захтеве и пријаве, води евиденцију о раскопаним јавним 

површинама, изриче мандатне казне и подноси захтеве за покретање прекршајних и 

кривичних поступака; 

- Стара се о заштити комуналних објеката; 

- Обавља и друге послове прописане Законом и другим прописима из надлежности 

Општине  начелника Општинске управе. 
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Услови: 

 Стечено високо образовање из области технолошких наука (смер: биохемијско 

инжењерство и биотехнологија) на академским студијама другог степена (мастер 

академске студије; специјалистичке струковне студије; специјалистичке академске 

студије), високо образовање на основним академским  студијама у трајању од најмање 4 

године обима 240 ЕСПБ бодова односно високо образовање стечено у складу са прописима 

који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању; 

Радно искуство: 5  година; 

Положен стручни испит за рад у Органима државне управе, положен испит за 

инспектора. 

 

4. КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР  
 

Звање: Саветник број службеника: 1 
 

Опис посла:  

- Врши надзор над применом прописа о одржавању чистоће, заштити комуналних 

објеката, држању домаћих животиња, врши контролу прописа који се односе на заштиту 

водовода и канализације, гробља, пијаце, привременом постављању објеката, естетском 

изгледу града и села, контролише предузећа и организације из области комуналних 

делатности, контролише исправност и инсталације које врше снабдевање водом и одвођење 

кишне и фекалне канализације и др.; 

- Врши обилазак терена, решава захтеве и пријаве, води евиденцију о раскопаним 

јавним површинама, изриче мандатне казне и подноси захтеве за покретање прекршајних и 

кривичних поступака; 

- Стара се о заштити комуналних објеката; 

- Налаже извршење одређених обавеза и предузима мере и друге радње утврђене 

Законом и другим прописима за отклањање недостатака, 

- Припрема потребне анализе и информације из ове области, 

- Обавља и друге сличне послове по налогу начелника Општинске управе.  
 

Услови: 

Стечено високо образовање из области правних наука на академским студијама 

другог степена (мастер академске студије; специјалистичке струковне студије; 

специјалистичке академске студије), високо образовање на основним академским 

студијама у трајању од најмање 4 године обима 240 ЕСПБ бодова односно високо 

образовање стечено у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о 

високом образовању;  

Радно искуство; 3 године, 

Положен стручни испит за рад у Органима државне управе, положен испит за 

инспектора. 

 

5. ПРОСВЕТНИ  ИНСПЕКТОР 

 

Звање: Самостални саветник број службеника: 1 

 

Опис посла:  

- Обавља послове просветног инспекциског надзора у основним и средњим школама. 

- Контролише поступање у школама у погледу придржавања закона и других прописа и 

општих аката. Врши увид у наменско коришћење средстава којима располаже школа. 

Контролише испуњеност прописаних услова за почетак рада школа и обављања делатности. 

Предузима мере ради остваривања права и обавеза ученика и родитеља, наставника 
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односно сарадника и директора. Контролише испуњеност прописаних услова за превремени 

упис деце и поништава упис ученика у школу ако је обављен супротно закону. Забрањује 

спровођење радњи у школи које су супротне закону. Контролише испуњеност прописаних 

услова за спровођење испита. Решењем налаже отклањање неправилности и недостатке у 

одређеном року. Решењем налаже извршење прописане мере која није извршена. Подноси 

пријаву надлежном органу, за учињено кривично дело или привредни преступ, односно 

захтев за покретање прекршајног поступка. Обавештава и други орган ако постоје разлози 

за предузимање мера за које је тај орган надлежан.  

- Обавља и друге послове у складу са законом по налогу начелника Општинске управе. 
 

Услови: 
Стечено високо образовање из области правних наука на  основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године 

или специјалистичким студијама на факултету, најмање 5 година радног искуства у области 

образовања и васпитања и положен стручни испит у области образовања,  односно лиценцом за 

наставника, васпитача и стручног сарадника, положен испит за инспектора, најмање три 

године радног искуства у струци и положен стручни испит за рад у Органима државне управе 

 Радно искуство: 5 година. 

 

6.  КОМУНАЛНИ РЕДАР 

 

Звање: Виши референт број службеника: 1 

 

Опис посла:  

- Врши обилазак терена и о уоченим неправилностима које се односе на одржавању 

чистоће, уређење и заштиту комуналних објеката, држање домаћих животиња, заштиту 

водовода и канализација, гробља, пијаца, естетском изгледу насеља, о заузећу јавних 

површина, начину и условима организовања промета робе и вршењу услуга, сачињава 

службену белешку и предаје у надлежности комуналној инспекцији; 

- Обавља и друге послове по налогу  начелника Општинске управе. 

 

Услови: 

  ССС - IV  степен, средње усмерено образовање, гимназија; 

Радно искуство: 5 година; 

  Положен стручни испит за рад у Органима државне управе. 

 
    IV ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ПОСЛОВЕ ОРГАНА ОПШТИНЕ 

 

1. ШЕФ ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ПОСЛОВЕ ОРГАНА 

ОПШТИНЕ 

 

Звање: Млађи саветник 

 

број службеника: 1 

( у складу са чл. 197 став 3. Закона о запосленима 

у аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе) 

 

Опис посла:  

- Представља одељење, руководи радом одељења и организује ефикасно, благовремено, 

стручно и законито обављање послова и задатака из делокруга рада одељења; 
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- Даје упутства  радницима за обављање задатака и послова; 

- Стара се о стручном усавршавању радника у току рада и правилном коришћењу 

средстава за рад; 

- Подноси извештај Скупштини општине, председнику Општине и начелнику 

Општинске управе  о извршавању задатака, спровођењу прописа и стању у одређеној 

области; 

- Организује припремање обавештења, објашњења и одговара на питања одборника,  

председника Општине,  Скупштине општине и Општинског већа;  

- Даје информације и обавештења за јавно објављивање података из делокруга 

одељења; 

-. Обавља послове за потребе органа општине; 

- Обавља и друге послове по налогу начелника Општинске управе и председника 

општине. 
   

Услови:  

Стечено високо образовање из области правних наука на академским студијама 

првог степена (основне академске студије, основне струковне студије) у обиму од најмање 

180 ЕСПБ бодова, односно на студијама у трајању до 3 године;  

Радно искуство: 3 године; 

Положен стручни испит за рад у Органима државне управе. 

 
А) МАТИЧНО ПОДРУЧЈЕ ДЕСПОТОВАЦ 

 

                2. МАТИЧАР ЗА МАТИЧНО ПОДРУЧЈЕ ДЕСПОТОВАЦ И ПОСЛОВИ  

БИРАЧКОГ СПИСКА 

Звање: Млађи саветник број службеника: 1 

( у складу са чл. 197 став 3. Закона о запосленима 

у аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе) 

 

Опис посла:  

- Врши послове уписа у матичну књигу рођених, матичну књигу венчаних и матичну 

књигу умрлих, који се воде за матично подручје Деспотовац. Издаје изводе или уверења на 

основу матичних књига и књиге држављана. Води посебну евиденцију о изводима који се 

издају на међународном обрасцу. Од првог до петог у месецу доставља извештај Заводу за 

статистику о подацима из матичних књига. Приликом сваког уписа у матичне књиге, 

доставља извештај о упису надлежним органима. Саставља записник о пријави за 

закључење брака и закључује брак. Саставља записник о признавању очинства и 

материнства, записник о одређивању личног имена детета, као и смртовницу; 

- Координира радом матичара и заменицима матичара; 

- Обавља послове грађанских стања; 

- Води бирачки списак, прати и уноси одговарајуће промене и обезбеђује сталну 

ажурност бирачког списка;  

- Подноси захтеве надлежним органима и службама за достављање података потребних 

за ажурирање бирачког списака. Од матичара прикупља дневне писмене извештаје о 

чињеницама битним за бирачки списак; 

- По потреби издаје потврде о бирачком праву; 

- Води управни поступак из свог делокруга послова; 

- Обавља и друге послове по налогу шефа Одељења и начелника Општинске управе. 
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Услови:     

Стечено високо образовање на академским студијама првог степена (основне 

академске студије, основне струковне студије) у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова 

односно на студијама у трајању до три године;  

  Положен посебан стручни испит за матичара;  

            овлашћење за обављање послова матичара;  

 Положен стручни испит за рад у Органима државне управе; 

  Радно искуство – 1 година. 

 

3. ЗАМЕНИК МАТИЧАРА ЗА МАТИЧНО ПОДРУЧЈЕ ДЕСПОТОВАЦ И 

ПОСЛОВИ   БИРАЧКОГ СПИСКА 

 

Звање: Млађи саветник 

 

број службеника: 1 

( у складу са чл. 197 став 3. Закона о запосленима 

у аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе) 

 

Опис посла:  

- Издаје изводе и уверења на основу матичне књиге рођених, матичне књиге венчаних, 

матичне књиге умрлих и књиге држављана. Води посебну евиденцију о изводима који се 

издају на међународном обрасцу. Од првог до петог у месецу доставља извештај Заводу за 

статистику о подацима из матичних књига. 

- Обавља послове матичара у случају његове одсутности и спречености да обавља своју 

дужност; 

- Води управни поступак из свог делокруга послова; 

- Обавља и друге послове по налогу шефа Одељења и начелника Општинске управе. 

- Води бирачки списак, прати и уноси одговарајуће промене и обезбеђује сталну 

ажурност бирачког списка.  

- Подноси захтеве надлежним органима и службама за достављање података потребних 

за ажурирање бирачког списака. Од шефова Месних канцеларија прикупља дневне писмене 

извештаје о чињеницама битним за бирачки списак.  

- По потреби издаје потврде о бирачком праву. 
  

Услови:     

Стечено високо образовање на академским студијама првог степена (основне 

академске студије, основне струковне студије) у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова 

односно на студијама у трајању до три године;  

  Положен посебан стручни испит за матичара;  

            овлашћење за обављање послова матичара; 

 Положен стручни испит за рад у Органима државне управе; 

 Радно искуство – 1 година. 

 
4. ЗАМЕНИК МАТИЧАРА ЗА МАТИЧНО ПОДРУЧЈЕ ДЕСПОТОВАЦ – ПОСЛОВИ 

МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ 

 

Звање: Виши референт 

 

број службеника: 3 

 

Опис посла:  

- Издаје изводе и уверења на основу матичне књиге рођених, матичне књиге венчаних, 

матичне књиге умрлих и књиге држављана. Води посебну евиденцију о изводима који се 

издају на међународном обрасцу. Од првог до петог у месецу доставља извештај Заводу за 
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статистику о подацима из матичних књига; 

 Обавља послове матичара у случају његове одсутности и спречености да обавља своју 

дужност;  

- Обавља административно стручне послове за потребе месне канцеларије и друге 

послове по налогу шефа Одељења и начелника Општинске управе. 

 

Услови:     

Стечено високо образовање на академским студијама првог степена (основне 

академске студије, основне струковне студије) у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова 

односно на студијама у трајању до три године;  

  Положен посебан стручни испит за матичара;  

            овлашћење за обављање послова матичара;  

           Положен стручни испит за рад у Органима државне управе; 

  Радно искуство – 5 година. 

 
Б) МАТИЧНО ПОДРУЧЈЕ РЕСАВИЦА 

 

5. МАТИЧАР ЗА МАТИЧНО ПОДРУЧЈЕ РЕСАВИЦА - ПОСЛОВИ  МЕСНЕ 

КАНЦЕЛАРИЈЕ 

 

Звање: Млађи сарадник 

 

број службеника: 1 

 

Опис посла:  

- Води матичне књиге рођених, венчаних и умрлих, поступа по пресудама и разводу 

брака, о промени презимена у законском року; 

- Сачињава извештаје о рођењу, венчању и смрти, сачињава записнике о признавању 

очинства; 

- Даје податке за бирачке спискове и друге потребе; 

- Издаје изводе из матичних књига, прима странке и даје обавештења о матичним 

књигама; 

- Обавља послове око закључења брака, врши упис матичних бројева, сачињава 

смртовнице, издаје уверења и потврде о држављанству, оверава податке о држављанству за 

личне карте и матичне бројеве, води регистар матичних књига, поступа по замолницама у 

вези држављанства.  

- Обавља све административно-стручне послове за потребе Месне канцеларије, а 

обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и начелника Општинске 

управе. 

 

Услови:     

Стечено високо образовање на академским студијама првог степена (основне 

академске студије, основне струковне студије) у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова 

односно на студијама у трајању до три године;  

  Положен посебан стручни испит за матичара;  

            овлашћење за обављање послова матичара;  

           Положен стручни испит за рад у Органима државне управе; 

  Радно искуство – 1 година. 
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6. ЗАМЕНИК МАТИЧАРА ЗА МАТИЧНО ПОДРУЧЈЕ РЕСАВИЦА – ПОСЛОВИ 

МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ 

 

Звање: Виши референт 

 

број службеника: 1 
 

Опис посла:  

- Издаје изводе и уверења на основу матичне књиге рођених, матичне књиге венчаних, 

матичне књиге умрлих и књиге држављана. Води посебну евиденцију о изводима који се 

издају на међународном обрасцу. Од првог до петог у месецу доставља извештај Заводу за 

статистику о подацима из матичних књига. 

 Обавља послове матичара у случају његове одсутности и спречености да обавља своју 

дужност;  

- Обавља административно стручне послове за потребе месне канцеларије и друге 

послове по налогу шефа Одсекa, шефа Одељења и начелника Општинске управе. 
 

Услови:     
Стечено високо образовање на академским студијама првог степена (основне 

академске студије, основне струковне студије) у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова односно 

на студијама у трајању до три године;  

  Положен посебан стручни испит за матичара;  

            овлашћење за обављање послова матичара;  

           Положен стручни испит за рад у Органима државне управе; 

  Радно искуство – 5 година. 

 

В) МАТИЧНО ПОДРУЧЈЕ СТЕЊЕВАЦ 
 

7. МАТИЧАР ЗА МАТИЧНО ПОДРУЧЈЕ СТЕЊЕВАЦ - ПОСЛОВИ  МЕСНЕ 

КАНЦЕЛАРИЈЕ 

 

Звање: Виши референт 

 

број службеника: 1 
 

Опис посла:  

- Води матичне књиге рођених, венчаних и умрлих, поступа по пресудама и разводу 

брака, о промени презимена у законском року; 

- Сачињава извештаје о рођењу, венчању и смрти, сачињава записнике о признавању 

очинства; 

- Даје податке за бирачке спискове и друге потребе; 

- Издаје изводе из матичних књига, прима странке и даје обавештења о матичним 

књигама; 

- Обавља послове око закључења брака, врши упис матичних бројева, сачињава 

смртовнице, издаје уверења и потврде о држављанству, оверава податке о држављанству за 

личне карте и матичне бројеве, води регистар матичних књига, поступа по замолницама у 

вези држављанства.  

- Обавља све административно-стручне послове за потребе Месне канцеларије, а обавља 

и друге послове по налогу непосредног руководиоца и начелника Општинске управе. 
 

Услови:     
Стечено високо образовање на академским студијама првог степена (основне 

академске студије, основне струковне студије) у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова односно 

на студијама у трајању до три године;  

  Положен посебан стручни испит за матичара;  

            овлашћење за обављање послова матичара;  

           Положен стручни испит за рад у Органима државне управе; 

  Радно искуство –5 година. 
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8. ЗАМЕНИК МАТИЧАРА ЗА МАТИЧНО ПОДРУЧЈЕ СТЕЊЕВАЦ – ПОСЛОВИ 

МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ 

 

Звање: Виши референт 

 

број службеника: 1 
 

Опис посла:  

- Издаје изводе и уверења на основу матичне књиге рођених, матичне књиге венчаних, 

матичне књиге умрлих и књиге држављана. Води посебну евиденцију о изводима који се 

издају на међународном обрасцу. Од првог до петог у месецу доставља извештај Заводу за 

статистику о подацима из матичних књига. 

 Обавља послове матичара у случају његове одсутности и спречености да обавља своју 

дужност;  

- Обавља административно стручне послове за потребе месне канцеларије и друге 

послове по налогу шефа Одсекa, шефа Одељења и начелника Општинске управе. 
 

Услови:     
Стечено високо образовање на академским студијама првог степена (основне 

академске студије, основне струковне студије) у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова односно 

на студијама у трајању до три године;  

  Положен посебан стручни испит за матичара;  

            овлашћење за обављање послова матичара;  

           Положен стручни испит за рад у Органима државне управе; 

  Радно искуство – 5 година. 

 

Г) МАТИЧНО ПОДРУЧЈЕ ПЛАЖАНЕ 
 

9. МАТИЧАР ЗА МАТИЧНО ПОДРУЧЈЕ ПЛАЖАНЕ - ПОСЛОВИ  МЕСНЕ 

КАНЦЕЛАРИЈЕ 

 

Звање: Виши референт 

 

број службеника: 1 
 

Опис посла:  

- Води матичне књиге рођених, венчаних и умрлих, поступа по пресудама и разводу 

брака, о промени презимена у законском року; 

- Сачињава извештаје о рођењу, венчању и смрти, сачињава записнике о признавању 

очинства; 

- Даје податке за бирачке спискове и друге потребе; 

- Издаје изводе из матичних књига, прима странке и даје обавештења о матичним 

књигама; 

- Обавља послове око закључења брака, врши упис матичних бројева, сачињава 

смртовнице, издаје уверења и потврде о држављанству, оверава податке о држављанству за 

личне карте и матичне бројеве, води регистар матичних књига, поступа по замолницама у 

вези држављанства.  

- Обавља све административно-стручне послове за потребе Месне канцеларије, а обавља 

и друге послове по налогу непосредног руководиоца и начелника Општинске управе. 
 

Услови:     
Стечено високо образовање на академским студијама првог степена ( основне 

академске студије, основне струковне студије) у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова односно 

на студијама у трајању до три године;  

  Положен посебан стручни испит за матичара;  

            овлашћење за обављање послова матичара;  

           Положен стручни испит за рад у Органима државне управе; 

  Радно искуство – 5 година. 
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10. ЗАМЕНИК МАТИЧАРА ЗА МАТИЧНО ПОДРУЧЈЕ ПЛАЖАНЕ – ПОСЛОВИ 

МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ 

 

Звање: Млађи сарадник 

 

број службеника: 1 
 

Опис посла:  

- Издаје изводе и уверења на основу матичне књиге рођених, матичне књиге венчаних, 

матичне књиге умрлих и књиге држављана. Води посебну евиденцију о изводима који се 

издају на међународном обрасцу. Од првог до петог у месецу доставља извештај Заводу за 

статистику о подацима из матичних књига. 

 Обавља послове матичара у случају његове одсутности и спречености да обавља своју 

дужност;  

- Обавља административно стручне послове за потребе месне канцеларије и друге 

послове по налогу шефа Одсекa, шефа Одељења и начелника Општинске управе. 
 

Услови:     
Стечено високо образовање на академским студијама првог степена (основне академске 

студије, основне струковне студије) у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова односно на 

студијама у трајању до три године;  

 Положен посебан стручни испит за матичара;  

Овлашћење за обављање послова матичара;  

Положен стручни испит за рад у Органима државне управе; 

Радно искуство – 1 година. 

 

Д) МАТИЧНО ПОДРУЧЈЕ ВЕЛИКИ ПОПОВИЋ 
 

11. МАТИЧАР ЗА МАТИЧНО ПОДРУЧЈЕ ВЕЛИКИ ПОПОВИЋ - ПОСЛОВИ  

МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ 

 

Звање: Виши референт 

 

број службеника: 1 
 

Опис посла:  

- Води матичне књиге рођених, венчаних и умрлих, поступа по пресудама и разводу 

брака, о промени презимена у законском року; 

- Сачињава извештаје о рођењу, венчању и смрти, сачињава записнике о признавању 

очинства; 

- Даје податке за бирачке спискове и друге потребе; 

- Издаје изводе из матичних књига, прима странке и даје обавештења о матичним 

књигама; 

- Обавља послове око закључења брака, врши упис матичних бројева, сачињава 

смртовнице, издаје уверења и потврде о држављанству, оверава податке о држављанству за 

личне карте и матичне бројеве, води регистар матичних књига, поступа по замолницама у 

вези држављанства.  

- Обавља све административно-стручне послове за потребе Месне канцеларије, а обавља 

и друге послове по налогу непосредног руководиоца и начелника Општинске управе. 
 

 

Услови:     

Стечено високо образовање на академским студијама првог степена (основне 

академске студије, основне струковне студије) у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова односно 

на студијама у трајању до три године;  

  Положен посебан стручни испит за матичара;  

            овлашћење за обављање послова матичара;  

           Положен стручни испит за рад у Органима државне управе; 

  Радно искуство – 5 година. 
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12. ЗАМЕНИК МАТИЧАРА ЗА МАТИЧНО ПОДРУЧЈЕ ВЕЛИКИ ПОПОВИЋ – 

ПОСЛОВИ МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ 

 

Звање: Виши референт 

 

број службеника: 1 

 

Опис посла:  

- Издаје изводе и уверења на основу матичне књиге рођених, матичне књиге 

венчаних, матичне књиге умрлих и књиге држављана. Води посебну евиденцију о изводима 

који се издају на међународном обрасцу. Од првог до петог у месецу доставља извештај 

Заводу за статистику о подацима из матичних књига. 

 Обавља послове матичара у случају његове одсутности и спречености да обавља своју 

дужност;  

- Обавља административно стручне послове за потребе месне канцеларије и друге 

послове по налогу шефа Одсекa, шефа Одељења и начелника Општинске управе. 

 

Услови:     

Стечено високо образовање на академским студијама првог степена ( основне 

академске студије, основне струковне студије) у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова 

односно на студијама у трајању до три године;  

  Положен посебан стручни испит за матичара;  

            овлашћење за обављање послова матичара;  

           Положен стручни испит за рад у Органима државне управе; 

  Радно искуство – 5 година. 

 

13. КУРИР – ПОМОЋНИ РАДНИК МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ 

 

 Намештеник пета врста радних места 

 

број намештеника: 4 

 
Опис посла:  

- Обавља послове доставне службе грађанима за насељена места на подручју месне 

канцеларије за потребе органа Општинске управе и других органа, организација и установа; 

-Обавља послове одржавања хигијене радних просторија месне канцеларије као и 

послове грејања у зимском периоду за потребе месне канцеларије, обавља све помоћне 

послове за потребе месне заједнице; 

- Обавља и друге послове за потребе месне канцеларије и месне заједнице по  налогу 

непосредног руководиоца и начелника Општинске управе. 
 

Услови:  

I степен-Стечено основно образовање. 

 

14. ИЗВРШИЛАЦ  ЗА ПОСЛОВЕ  ОРГАНА ОПШТИНЕ  

 

Звање: Сарадник 

 

број службеника: 1 

 

Опис посла:  

- Обавља правно техничке послове у вези са припремањем,  радом и 

функционисањем заседања органа општине; 

- Израђује и учествује у изради извештаја, информација, анализа, закључака и 

других аката за потребе органа општине; 

- Прати, проучава и анализира примедбе, предлоге и иницијативе, одборничких 

група, одборника и месних заједница; 

- Даје стручна мишљења органима општине; 
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- У припреми материјала за седнице  сарађује  са представницима општинске управе, 

установама и месним заједницама; 

- Обрађује и сачињава акта усвојена на седници Скупштине, Општинског већа и 

председника општине, доставља их на потпис  и врши припрему за објављивање у 

''Службеном гласнику општине Деспотовац'' и доставља усвојена акта на извршење 

надлежним органима; 

- Пружа стручну помоћ одборницима Скупштине општине, члановима Општинског 

већа и председнику општине; 

- Припрема и правно-технички обрађује нацрте нормативних аката које доносе 

органи општине;  

- Правно обрађује и доставља одговоре надлежним органима приликом покретања 

поступка уставности и законитости нормативних аката донетих од стране Скупштине и 

њених органа; 

- Сређује са  другим радницима  предлоге и донете одлуке и друге акте органа 

општине; 

- Обавља и друге стручне послове по налогу непосредног руководиоца и 

председника општине.  

 

Услови:  

Стечено високо образовање из области правних наука на академским студијама 

првог степена (основне академске студије, основне струковне студије), у обиму од најмање 

180 ЕСПБ бодова односно на студијама у трајању до три године;  

Радно искуство: 3 године; 

Положен стручни испит за рад у Органима државне управе. 

 

15. ПОСЛОВНИ СЕКРЕТАР 

 

Звање: Виши референт 

 

број службеника: 1 

 

Опис посла:  

- Обавља све административне, оператерске послове по налогу председника и 

заменика председника општине и начелника Општинске управе. Води евиденције о 

пријављеним посетама и заказује термине посета, уз консултације и по овлашћењу 

председника и заменика председника општине и начелника Општинске управе. Успоставља 

телефонске везе за потребе комуницирања председника и заменика председника општине. 

Обавља и друге послове по налогу председника, заменика председника општине и 

начелника Општинске управе. 

 - Рукује телефакс апаратом. Доставља телефакс поруке надлежним службама и 

појединцима.  

 - Прима и доставља важније поруке за функционере  Општине; 

 - Води  протоколе за састанке, манифестације, прославе и службене посете 

функционера и пословних пријатеља председника Општине.  

- Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца, начелника 

Општинске управе и председника општине. 

 

Услови: 

  ССС -  IV степен – економске или правно-биротехничке струке, 

Радно искуство: 5  година 

  Положен стручни испит за рад у Органима државне управе. 
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16. ПОСЛОВИ РЕФЕРЕНТА ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈУ ОРГАНА ОПШТИНЕ 

 

Звање: Виши референт 

 

број службеника: 1 

 

Опис посла:  

- Обавља послове сређивања, одлагања, коричења и друге послове у вези са  

документацијом Органа Општине; 

- Брине о коришчењу и чувању  документације Органа Општине; 

- Обавља техничке послове у вези достављања Службеног гласила општине ; 

- Обавља  послове у вези техничке припреме документације за седнице органа 

општине; 

- Води регистре документације по органима и врстама; 

- Обавља и друге послове за потребе  органа Општине по налогу непосредног 

руководиоца, начелника Општинске управе и председника Општине 

 

 Услови: 

  ССС -  IV степен – економске или правно-биротехничке струке, 

Радно искуство: 5  година 

  Положен стручни испит за рад у Органима државне управе. 

 
17. ДАКТИЛОГРАФ – ОПЕРАТЕР  

 

 Намештеник четврта врста радних места 

 

 

број намештеника: 1 

Опис посла:  

- Обавља све дактилографске послове,за потребе Председника општине ,Општинског 

већа, Скупштине општине, радних тела органа Општине и Општинске управе Деспотовац; 

-  Обрађује и уноси податке у компјутер, издаје одређене податке из компјутера,  

- Врши преписивање свих материјала, непосредним читањем, по диктату или са 

магнетофона. Сређује преписане материјале. Сређује и спаја умножене материјале;  

- Обавља послове сређивања, одлагања, коричења и друге послове у вези са  

документацијом Органа Општине; 

- Брине о коричењу и чувању  документације Органа Општине; 

- Обавља техничке послове у вези достављања службеног гласила општине ; 

- Обавља  послове у вези техничке припреме документације за седнице органа и тела 

органа општине; 

- Води регистре документације по органима, телима и врстама; 

- Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и начелника Општинске 

управе.  

 

Услови: 

  I степен – Завршена основна школа, завршен курс дактилографије и знање рада на 

рачунару  као оператер. 

Радно искуство: 6 месеци. 
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V ОДЕЉЕЊЕ ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ 
 

1. ШЕФ ОДЕЉЕЊА 
 

 

Звање: Самостални саветник 

 

број службеника: 1 

 

Опис посла:  

- Представља одељење, руководи радом одељења и организује ефикасно, благовремено, 

стручно и законито обављање послова и задатака из делокруга рада одељења; 

- Даје упутства  радницима за обављање задатака и послова; 

- Стара се о стручном усавршавању радника у току рада и правилном коришћењу 

средстава за рад; 

- Подноси извештај Скупштини општине, председнику Општине и начелнику 

Општинске управе  о извршавању задатака, спровођењу прописа и стању у одређеној 

области; 

- Организује припремање обавештења, објашњења и одговара на питања одборника,  

председника Општине,  Скупштине општине и Општинског већа;  

- Даје информације и обавештења за јавно објављивање података из делокруга 

одељења; 

- Доноси решења из надлежности одељења, 

- Обавља и друге послове по налогу начелника Општинске управе и председника 

општине. 

   

Услови: 

  Стечено високо образовање из области правних или економских наука на 

академским студијама другог степена (мастер  академске студије; специјалистичке 

струковне студије; специјалистичке академске студије), високо образовање на основним 

академским студијама у трајању од најмање 4 године обима 240 ЕСПБ бодова односно 

високо образовање стечено у складу са прописима који су важили до ступања на снагу 

Закона о високом образовању; 

Радно искуство: 5  година; 

Положен стручни испит за рад у Органима државне управе. 

 

2.ИНСПЕКТОР ТЕРЕНСКЕ КОНТРОЛЕ И ПОСЛОВИ ИЗВРШЕЊА  

 

Звање: Саветник 

 

број службеника: 1 
 

Опис посла:  

Води поступак за утврђивање решењем пореза на имовину правних и физичких лица, 

локалне комуналне таксе за правна лица и предузетнике, накнада за заштиту и 

унапређивање животне средине и других накнада, припрема нацрт решења којим се налаже 

отклањање од утврђених неправилности у поступку контроле, контролише подношење 

пореских пријава за утврђивање локалних јавних прихода решењем, учествује у изради 

методолошких упутстава у вези пореске контроле локалних јавних прихода, пружа основну 

правну помоћ и објашњења пореским обвезницима од значаја за испуњење пореске 

обавезе,припрема извештаје у вези контроле локалних јавних прихода. 

Извршава послове редовне и принудне наплате у складу са прописима.  

Покреће, води и изриче казне у првостепеном прекршајном поступку у вези са 

изворним локалним јавним приходима и подноси пријаве и  покреће прекршајни поступак 

за пореске прекршаје. 

 Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и начелника 

Општинске управе.   
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Услови: 
  Стечено високо образовање из области правних или економских наука на академским 

студијама другог степена (мастер академске студије; специјалистичке струковне студије; 

специјалистичке академске студије), високо образовање на основним академским студијама у 

трајању од најмање 4 године обима 240 ЕСПБ бодова односно високо образовање стечено у 

складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању; 

Радно искуство: 3  година; 

Положен стручни испит за рад у Органима државне управе. 

     

3. ИНСПЕКТОР КАНЦЕЛАРИЈСКЕ КОНТРОЛЕ 

 

Звање: Саветник 

 

број службеника: 1 

 

Опис посла:  

Обавља послове контроле законитости и правилности обрачунавања и 

благовремености плаћања локалних јавних прихода, контролише подношење пореских 

пријава за утврђивање локалних јавних прихода, учествује у изради методолошких 

упутстава у вези пореске контроле локалних јавних прихода, пружа основну правну помоћ 

и објашњења пореским обвезницима од значаја за испуњење пореске обавезе, учествује у 

опредељивању захтева за израду, измену и допуну софтверских подршки за пореску 

контролу јавних прихода, припрема извештаје у вези контроле локалних јавних прихода, 

припрема базу података за штампу решења, даје обавештење пореским обвезницима о 

стању њихове пореске обавезе, прима захтеве за издавање уверења о подацима из пореског 

књиговодства локалних јавних прихода, обрађује захтеве и припрема уверења. 

 

Услови:  
     Стечено високо образовање из области правних или економских наука на академским 

студијама другог степена (мастер академске студије; специјалистичке струковне студије; 

специјалистичке академске студије), високо образовање на основним академским студијама у 

трајању од најмање 4 године обима 240 ЕСПБ бодова односно високо образовање стечено у 

складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању; 

Радно искуство: 3 године; 

Положен стручни испит за рад у Органима државне управе. 

 

4.ПОСЛОВИ КАНЦЕЛАРИЈСКЕ КОНТРОЛЕ 

 

Звање: Млађи сарадник 

 

број службеника: 1 

 

Опис посла:  

Обавља послове контроле законитости и правилности обрачунавања и 

благовремености плаћања локалних јавних прихода, контролише подношење пореских 

пријава за утврђивање локалних јавних прихода, пружа основну правну помоћ и објашњења 

пореским обвезницима од значаја за испуњење пореске обавезе, припрема базу података за 

штампу решења, даје обавештење пореским обвезницима о стању њихове пореске обавезе, 

прима захтеве за издавање уверења о подацима из пореског књиговодства локалних јавних 

прихода, обрађује захтеве и припрема уверења. 

 

Услови:  
Стечено високо образовање из области економских наука на академским студијама 

првог степена ( основне академске студије, основне струковне студије ), у обиму од најмање 

180 ЕСПБ бодова, односно на студијама у трајању до 3 године; 

Радно искуство: 1 година; 

Положен стручни испит за рад у Органима државне управе. 
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5. ПОРЕСКИ АДМИНИСТРАТОР  

                  

Звање: Виши референт број службеника: 1 

 

Опис посла:  

  Рад на шалтеру, попуњавање уплатница и обавештавање обвезника о стању обавезе и 

о значају за испуњење пореске обавезе.Прима, обрађује и уноси податке из пореских 

пријава за локалне јавне приходе за које се решењем утврђује обавеза, ажурира базу 

података локалних јавних прихода.   

 Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и начелника 

Општинске управе.  

 

Услови: 

ССС -  IV степен  - економског или друштвеног смера; 

Радно искуство: 5 година; 

Положен стручни испит за рад у Органима државне управе. 

 

6. ПОРЕСКИ ЕВИДЕНТИЧАР  

               

Звање: Виши референт број службеника: 3 

 

Опис посла:  

  Врши проверу исправности књиговодствених докумената пре књижења, врши унос 

исправних књиговодствених докумената, даје обавештење пореским обвезницима о стању 

њихове пореске обавезе, прима захтеве за издавање уверења о подацима из пореског 

књиговодства локалних јавних прихода, обрађује захтеве и припрема уверења,учествује у 

изради пореског завршног рачуна за локалне јавне приходе, књижење задужења  и уплата 

по уговорима достављеним од стране Дирекције за изградњу а по питању обавеза накнаде 

за уређивање грађевинског земљишта, закупа грађевинског земљишта и комуналне таксе за 

коришћење простора на јавним површинама.Рад на шалтеру, по потреби. 

 Обавља административно техничке послове за потребе принудне наплате.  

 Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и начелника Општинске 

управе. 

 

Услови: 

  ССС -  IV степен  - економског или друштвеног смера; 

Радно искуство: 5 година; 

Положен стручни испит за рад у Органима државне управе. 

 

7. Програмер и ИТ администратор 

  

Звање: Саветник број службеника: 1 
 

Опис посла:  

- Утврђује корисничке захтеве и спроводи анализу пројектног задатка и избор процедуре 

његовог решавања; 

- Пружа стручну подршку у пројектовању модела података, модела процеса и 

корисничког интерфејса ИС; 

- Пружа стручну подршку у пројектовању логичке структуре информационих система, 

база података, извештаја , апликација и интернет портала, сајтова и презентација, као и 

алгоритамаза реализацију постављених захтева; 
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- Развија и администрира базе података, креира извештаје, израђује интерфејс и развија 

програмске апликације у изабраном клијент-сервер система за управљање базама 

података; 

- Израђује апликативне програме; 

- Дизајнира и програмира интернет портале, сајтове, презентације у изабраном 

програмском окружењу и врши интеграције са базом података; 

- Тестира програмске целине по процесима; 

- Инсталира и конфигурише хипервизоре; 

- Инсталира и конфигурише системски софтвер на серверима; 

- Инсталира и конфигурише мрежне сервисе ( Active Directory, DNS, DHCP ); 

- Инсталира и конфигурише сервер базе података, сервер електронске поште, сервер за 

штампу, сервер датотека и апликациони сервер; 

- Израђује резервне копије ( backup ) поменутих сервера; 

- Води Регистар запослених Општинске управе Деспотовац; 

- обавља и друге послове по налогу шефа Одељења  и начелника Општинске управе. 

 

Услови:  
Стечено високо образовање из области Природно-математичких наука смер 

информатика на акдемским студијама другог степена (мастер академске студије; 

специјалистичке сртуковне студије; специјалистичке академске студије), високо образовање 

на основним академским студијама у трајању од најмање 4 године обима 240 ЕСПБ бодова 

односно  високо образовање стечено у складу са прописима који су важили до ступања на 

снагу Закона о високом образовању.  

Радно искуство:3 године;  

Положен стручни испит за рад у Органима државне управе. 

 

VI СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ  
 

1.ШЕФ  СЛУЖБЕ  ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 

 

Звање: Сарадник 

 

број службеника: 1 

 

Опис посла:  

- Представља службу и руководи радом службе и организује ефикасно, благовремено, 

стручно и законито обављање послова и задатака из делокруга рада службе; 

- Даје упутства радницима за обављање задатака и послова; 

- Стара се о правилном коришћењу средстава за рад из делокруга Службе; 

- Подноси извештај Скупштини општине, председнику Општине и начелнику 

Општинске управе о извршавању задатака, спровођењу  прописа и стању у одређеној 

области; 

- Даје информације и обавештења за јавно објављивање података из делокруга Службе; 

- Припрема нацрте решења и друга акта из области радних односа, комплетира досијеа и 

води прописану евиденцију из области радних односа за све раднике; 

- Врши пријављивање и одјављивање радника код надлежних органа као и оверу 

здравтвених књижица; 

- Врши пријављивање слободних радних места, уписује податке у радним књижицама и 

издаје уверења из области радних односа радника; 

- Саставља потребне статистичке и друге извештаје, стара се о стручном образовању и 

усавршавању радника органа Општинске управе; 

- Обавља послове свих неопходних  набавки за потребе органа општине; 

- Врши анализу описа послова и радних места у органима општине и њихово правилно 

разврставање у звања; 



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 19        Деспотовац 27.12.2016. године 

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 19                                                                                              97 

 

- Припрема нацрт правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних 

места; 

- Обавља и друге послове по налогу начелника Општинске управе. 

 

Услови: 

 Стечено високо образовање правне струке на академским студијама првог степена 

(основне академске студије, основне струковне студије) у обиму од најмање 180 ЕСПБ 

бодова,  односно на студијама у трајању до три године; 

 Радно искуство: 3 године; 

 Положен стручни испит за рад у Органима државне управе. 

 

2.  ПОСЛОВИ ПРИЈЕМНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ 

 

Звање: Виши референт број службеника: 2 

 

Опис посла:  

- Прима, прегледа и заводи предмете и пошту; 

- Прима поднеске грађана и предмете од обрађивача по интерној доставној књизи, 

доставља их надлежним службама , органима и лицима;   

- Обавља послове пријема, отварања, распоређивања, класификаци и евидентирања 

поште, као и доставе поште до надлежних обрађивача у оквиру органа које покрива 

писарница. Стара се о правилном вођењу картица,  омота списа, изради извештаја о 

дневном пријему поште и кретању предмета у оквиру органа. Стара се о вођењу евиденције 

о пријему и достављању  службених гласника и стручних часописа. 

- Обавља послове отпремања поште за органе Општине, предаје пошту помоћним 

радницима из седишта органа, као и шефовима месних канцеларија, разврстава доставнице 

по урученој пошти и доставља их надлежним обрађивачима.  

- Врши оверу потписа, рукописа и преписа. 

- Обавља и друге послове из ове области и по налогу шефа Службе и начелника 

Општинске управе.  
 

Услови: 

  ССС - IV  степен, гимназија, правно-биротехничка, туристичке или техничка  

струка (машинска, рударска и електротехничка); 

Радно искуство: 5 година; 

  Положен стручни испит за рад у органима државне управе. 

 

3. ПОСЛОВИ АРХИВАРА И  АРХИВСКОГ ДЕПОА 

 

Звање: Виши референт 

 

број службеника: 2 

 

Опис посла:  

- Архивира и сређује завршене предмете; 

- Издаје преписе архивских предмета и врши и друге послове који по природи посла 

припадају архиви и архивском депоу; 

- Архивира и сређује архивски депо; 

- Води архивску књигу и чува архивску грађу према позитивним прописима; 

- Издаје архивску грађу према позитивним прописима; 

- Стара се о излучењу архивске грађе Историјском архиву; 

- Обавља и друге послове из ове области и по налогу шефа Службе и начелника 

Општинске управе.  
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Услови: 

ССС – IV – гимназија, правно-биротехничка или техничка  струка (машинска, рударска 

и електротехничка); 

Положен стручни испит за рад у органима државне управе; 

Радно искуство: 5 година.  

 
4. ЕКОНОМ – ДОМАР И ПОСЛОВИ ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ И ОДРЖАВАЊА 

ВОЗИЛА 
 

 Намештеник – четврта врста радних места број намештеника: 1 

 

Опис посла:  

 - Контролише возила и опрему приликом уласка и изласка из гараже; 

 - Врши пријем возила из саобраћаја и издавање возила за саобраћај; 

 - Попуњава путне налоге; 

 - Контролише спољашњи изглед возила приликом повратка, односно изласка возила из 

гараже; контролише евентуално оштећење возила и информацију о пријави штете од стране 

возача; извештава у случају оштећености возила, на предвиђеном формулару који доставља 

руководиоцу Одељења; прави забелешке у путном налогу у случају да возило излази са 

механичким оштећењима која не утичу на безбедност саобраћаја; 

 - Потписује путни налог о техничкој исправности возила;  

 - По потреби обавља послове возача путничког аутомобила; 

  - Стара се о одржавању уређаја и инсталација у згради Општинске управе; 

 - Врши набавку,  евиденцију пријем и контролу и расподелу канцеларијског и другог 

потрошног материјала за потребе органа општине и ситног инвентара и средстава 

неопходних за рад органа; 

 - Обавља и друге послове по шефа Службе  и начелника Општинске управе. 

 

Услови: 

КВ радник - III степен средње стручне спреме и положен испит за возача ''Б'' 

категорије; 

Радно искуство: 6 месеци. 

 
5. ПОСЛОВИ ЧУВАРА – НОЋНИ ЧУВАР 

 

 Намештеник – четврта врста радних места 
 

број намештеника: 3 

 

Опис посла:  

- Обавља послове чувања зграде и свих материјално-техничких средстава у згради 

Општинске управе Деспотовац и 

- Обавља  и друге послове по налогу шефа Службе и начелника Општинске управе 

Деспотовац. 

 

Услови: 

КВ радник – III степен средње стручне спреме – угоститељске, металске или 

електро струке; 

Радно искуство: 6 месеци. 
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6. КУРИР - ПОМОЋНИ РАДНИК: 

 

 Намештеник – четврта врста радних места 

 

број намештеника: 2 

 

Опис посла:  

- Преузима пошту из поштанског фаха ЈП ПТТ "Србија" која је намењена органима 

општине. Врши разношење поште физичким и правним лицима на територији Месне 

заједнице Деспотовац. Разносе материјал одборницима за седнице Скупштине општине, 

члановима Општинског већа и радних тела Скупштине општине; 

- По потреби разноси пошту и за потребе других органа;  

- Обавља и друге послове по налогу шефа Одсека, начелника Одељења и начелника 

Општинске управе. 

 

Услови: 

КВ  радник - III степен средње стручне спреме, погонски електричар, металске 

струке; 

            Радно искуство: шест месеци. 

 

8. ПОСЛОВИ ИТ ТЕХНИЧАРА, ПЛАНИРАЊА ОДБРАНЕ, ПРИСТУПА 

ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА И УЗБУЊИВАЊА И ПОСЛОВИ 

ЦИВИЛНЕ И ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ 

 

Звање: Млађи сарадник 

 

број службеника: 1 

( у складу са чл. 197 став 4. Закона о запосленима 

у аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе) 

 

Опис посла:  

- Врши хардверско одржавање радних станица, периферних уређаја, мрежне опреме, 

комуникационе опреме и вођење евиденције о хардверу; 

- Врши набавку радних станица, системског и корисничког софтвера за радне станице, 

периферне уређаје и потрошног материјала; 

- Врши одржавање радних станица, системског и корисничког софтвера, мрежне и 

комуникационе опреме у месним канцеларијама; 

- Припрема и израђује планове одбране који су саставни део Плана одбране Републике 

Србије, предузима мере за усклађивање припрема за одбрану правних лица у 

делатностима из своје надлежности с'одбрамбеним припремама општине и планом 

одбране Републике Србије; 

- Предузима мере за функционисање локалне самоуправе у ратном и ванредном стању, 

спроводи мере приправности и предузима друге мере потребне за прелазак на 

организацију у ратном и ванредном стању; 

- Обавља послове овлашћеног лица за пријем информација и вођење поступка у вези са 

узбуњивањем; 

- Обавља послове овлашћеног лица за поступање по захтевима о слобном приступу 

информацијама од јавног значаја; 

- Израђује и уређује Информатор о раду општине Деспотовац; 

- Израђује и уређује Службени гласник општине Деспотовац; 

- Израђује, уређује, конфигурише услуге, припрема и поставља садржаје на веб страници 

општине Деспотовац; 

- Израђује, уређује и конфигурише услуге општине Деспотовац на порталу Е-управа; 

- Пружа техничку подршку корисницима у раду са програмима и Office апликацијама; 
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- Спроводи поступак процене ризика могућих врста опасности и штетности на радном 

месту и радној околини; 

- Стара се о цивилној и противпожарној заштити у складу са прописима из ове области и 

предузима мере у циљу отклањања недостатака око спровођења противпожарне 

заштите у згради Општинске управе и месним канцеларијама; 

- Обавља и друге послове по налогу шефа Службе и начелника Општинске управе. 

 

Услови: 

IV степен средње стручне спреме рачунарског  смера; 

Радно искуство: 1 година; 

Положен стручни испит за рад у Органиа државне управе. 

  

9. ВОЗАЧ  - МЕХАНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА 

 

 Намештеник – четврта врста радних места 

 

број намештеника: 1 

 

Опис посла:  

- Управља моторним возилом и превози путнике за потребе органа општине; 

- Стара се о техничкој исправности возила којим управља; 

- Води евиденције о употреби моторног возила и пређеној километражи; 

- Води евиденције о потрошњи горива и мазива; 

- Води евиденције о замени делова и гума и предаји дотрајалих замењених делова и гума; 

- Свакодневно врши прегледе возила и отклања кварове и о томе обавештава шефа 

Службе; 

- Обавља прање и чишћење моторног возила; 

- Обавља све послове око регистрације возила; 

- Обавља и друге послове око управљања и одржавања возила по шефа Службе и 

начелника Општинске управе. 

 

Услови:  

КВ радник -  III степен средње стручне спреме; 

Положен испит за возача "Б" категоријe; 

Радно искуство: 1 година. 

 

10. ПОСЛОВИ  ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ 

 

 Намештеник – пета врста радних места 

 

број намештеника: 2 

 

Опис посла:  

- Стара  се  о  одржавању  хигијене  у  радним  просторијама, салама, ходницима, 

степеништу и тоалетима зграде општине.  

- Повремено врши прање завеса, прозора, врата, тепиха  и  сл. Одржава и чисти 

просторије архиве;  

- Одржава и чисти просторију где се одржавају седнице Скупштине општине 

Деспотовац; 

- Обавља и друге послове по налогу  шефа службе и начелника Општинске управе. 

 
Услови: 

I степен -Стечено основно образовање. 
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VI СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ И РЕВИЗИЈУ  
 

1. ПОСЛОВИ БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ И РЕВИЗИЈЕ 

 

Звање: Самостални саветник број службеника: 1 

 

Опис посла:  

 

- Врши инспекцију и ревизију на директним и индиректним корисницима  средстава 

Буџета Општине Деспотовац, јавним предузећима, установама, односно правним лицима 

над којима локална власт има директну или индиректну контролу над више од 50% 

капитала  или више од 50% гласова у Управном одбору, као и над другим правним лицима 

у којима локална јавна средства чине више од 50% укупног прихода; 

- Врши контролу примене закона и других позитивних прописа у области материјално-

финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава корисника 

буџетских средстава, организација, предузећа, односно правних лица прописаних законом; 

- Врши и друге послове прописане позитивним прописима. 
 

Услови: 
  Стечено високо образовање из области економских наука на академским студијама 

другог степена (мастер академске студије; специјалистичке струковне 

студије;специјалистичке академске студије), високо образовање на основним академским 

студијама у трајању од најмање 4 године обима 240 ЕСПБ бодова односно високо образовање 

стечено у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом 

образовању;   

Радно искуство: 5 година; 

Положен стручни испит за рад у Органима државне управе, положен испит за 

инспектора. 

 

ГЛАВА III 
 

ОРГАНИЗАЦИЈА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА У 

ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

 

Члан 19. 

 

1. ПРАВОБРАНИЛАЦ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

 

 Функционер        број функционера: 1 

 

Опис послова: 

-Руководи радом Правобранилаштва; доноси годишњи распоред послова и задатака, 

као и друга акта од значаја за несметани рад и функционисање органа; одлучује о правима и 

дужностима службеника; одговара за свој рад и рад Правобранилаштва Скупштини 

општине Деспотовац; предузима правне радње и користи правна средства пред судовима и 

другим надлежним органима ради остваривања заштите имовинских права и интереса 

општине Деспотовац, њених органа и организација и других правних лица чије се 

финансирање врши из буџета општине или из других средстава општине; заступа и друга 

правна лица чији је оснивач општина у погледу њихових имовинских права и интереса, 

када интерес тих лица није у супротности са функцијом коју врши правобранилац; 

предузима потребне мере ради споразумног решавања спорног односа, у складу са законом; 

даје правна мишљења у вези закључивања правних послова имовинске природе правним 

лицима чије имовинске интересе и права заступа; доставља Скупштини општине и 
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Председнику општине извештај о поступању у предметима, односно извештај о раду 

Правобранилаштва најмање једном годишње, а без одлагања на њихов захтев о поступању у 

појединим предметима, као и субјектима које заступа кад то писмено затраже. 
 

Услови: 
Држављанин Републике Србије, да испуњава опште услове за заснивање радног односа 

у државним органима; стечено високо образовање из области права на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама,специјалистичким академским студијама; специјалистичким 

струковним студијама, на основним академским студијама у трајању од најмање четири 

године; положен правосудни испит; да је достојан правобранилачке функције; најмање 10 

година радног искуства у струци после положеног правосудног испита.   

 

2. ПОСЛОВИ ПИСАРНИЦЕ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ 

ДЕСПОТОВАЦ 
   
Звање: Референт                             број службеника: 1 
 

Опис послова: 

-Ради на рачунару (куца, формира и штампа сва писмена потребна за рад 

Правобранилаштва); формира предмете по уписницима, заводи предмете по уписницима, 

архивира и сређује предмете Правобранилаштва; сређује архиву, разводи завршене 

предмете и одлаже их у архиву; врши пријем и експедовање поште, води евиденцију о 

присутности на раду запослених; обавља и друге послове које одреди Правобранилац. 
 

Услови: 

Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни 

стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, знање рада на рачунару      

(MS office пакет и интернет). 

  

ГЛАВА IV 
 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 20. 
 

 Пробни рад је обавезан за сва лица која нису заснивала радни однос у јединици 

локалне самоуправе. Пробни рад за радни однос на неодређено време траје 6 месеци. За 

радни однос на одређено време, пробни рад је обавезан само ако је радни однос заснован на 

дуже од 6 месеци и траје 2 месеца. Пробном раду не подлежу лица која су на положају и 

лица која раде на пословима из члана 70. Став 1. тач. 3) и 6) Закона о заполенима у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе. 

 

Члан 21. 
 

Пробни рад службеника прати његов непосредни руководилац, који после окончања 

пробног рада послодавцу даје писмено мишљење о томе да ли је службеник задовољио на 

пробном раду. Службенику који не задовољи на пробном раду престаје радни однос. 

Службеник на пробном раду који је радни однос засновао на неодређено  време полаже 

државни стручни испит до окончања пробног рада. 

Службенику из става 1. овог члана, који не положи државни стручни испит, престаје радни 

однос. Одредбе овог закона о пробном раду односе се и на намештенике, осим обавезе 

полагања државног стручног испита. 
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Члан 22. 
 

 У Општинској управи Деспотовац могу се примати лица са средњом школском 

спремом, као и лица са стеченим првим и другим степеном високог образовања на 

основним академским студијама обима 180 ЕСПБ и 240 ЕСПБ бодова, у својству 

приправника на одређено време. У оквиру високог степена образовања, у току календарске  

године могу се примити 2 приправника, а такође и 2 приправника у оквиру средње школске 

спреме. 

Приправнички стаж за приправнике са високим образовањем стеченим на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 

мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године 

или специјалистичким студијама на факултету, траје једну годину.Приправнички стаж за 

приправника са високим образовањем стеченим на основним академским студијама у 

обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на 

студијама у трајању до три године, траје девет месеци.Приправнички стаж за приправнике 

са стеченим средњим образовањем у четворогодишњем трајању, траје шест месеци. 

Приправнику који из оправданих разлога одсуствује с рада дуже од једног месеца 

продужава се приправнички стаж онолико колико је трајало одсуство. 

За време трајања приправничког стажа приправник приправник се оспособљава за 

вршење одређених послова, кроз практичну обуку, по програму који је утврђен Актом 

начелника Општинске управе и за време трајањаприправничког стажа остварује права, 

обавезе и одговорности из радног односа у складу са законом. 

 Приправник је дужан да до окончања приправничког стажа положи државни 

стручни испит, а уколико га не положи, престаје му радни однос. 

 Приправник који положи стручни испит може наставити са радом на неодређено 

време и бити распоређен на одговарајуће радно место, ако у Општинској управи за то 

постоје услови.  

 

Члан 23.  
 

 У Општинској управи  приправник се може примати ради стручног оспособљавања у 

својству волонтера или волонтера-практиканта. Такође у Правобранилаштво општине 

Деспотовац може бити примљен дипломирани правник, као  волонтер, ради стицања радног 

искуства и услова за полагање правосудног испита. Програм обуке правобранилачког 

волонтера утврђује Правобарнилац општине Деспотовац. 

 Правобранилачки волонтер може одређено време бити упућен на обуку у други 

орган јединице локалне самоуправе. 

 У току стручног оспособљавања приправник-волонтер или волонтер-практикант не 

прима плату, а друга права, обавезе и одговорности из радног односа утврђује се уговором 

који са њим закључује начелник Општинске управе, док у Правобранилаштву уговор 

закључује Правобранилац општине Деспотовац.   

  

Члан 24.  
 

За вођење управног поступка и одлучивање о правима и обавезама физичких и 

правних лица може бити овлашћен запослени у Општинској управи који има стечено 

високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ 

бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до 3 године, 

положен стручни испит за рад у органима државне управе и радни стаж утврђен овим 

Правилником. 
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Изузетно, начелник Општинске управе може уз сагласност радника, у циљу боље и 

рационалније организације рада привремено распоредити радника на радно место које не 

одговара његовој школској спреми, али најдуже до једне године. 

Ако радник не може да буде распоређен на пословима утврђеним овим 

Правилником, остаје нераспоређен. За време док је нераспоређен радник ће обављати 

послове и задатке које му одреди начелник Општинске управе у складу са његовом 

школском спремом и радним способностима.  

Нераспоређени радник оствариваће права и обавезе по прописима који су важили на 

дан ступања на снагу овог Правилника. 

 

Члан 25. 
 

          Матичари и заменици матичара који на дан ступања Закона о матичним књигама ( „ 

Службени гласник РС “, број 20/2009 ), немају  образовање предвиђено овим Законом и 

Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Општинске управе 

Деспотовац, настављају да обављају послове ако положе посебан стручни испит за 

матичара у року од 3 године од дана почетка примене овог Закона.    

 

Члан 26. 
  

Пословима Одељења за инспекцијске послове коoрдинира рад и организује 

обављање послова и задатака из делокруга рада одељења начелник Општинске управе 

Деспотовац. 

 

Члан 27. 
 

 Даном ступања на снагу овог Правилника, престаје да важи Правилник о 

унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Општинске управе Деспотовац  број: 

110-1/2016-04 од 27.01.2016. године са свим изменама и допунама, као и Правилник о 

систематизацији радних места у Правобранилаштву општине Деспотовац ЈП-20/2015 од 

09.02.2015. године ( „ Службени гласник општине Деспотовац “, број 6/2015). 

 

Члан 28. 
 

 Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику 

општине Деспотовац.  

 

Члан 29. 
 

 Начелник Општинске управе, у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог 

Правилника донеће решења о распоређивању радника на радна места утврђена овим 

Правилником. 

 Распоређивање службеника у Правобранилаштву општине Деспотовац, извршиће се 

најкасније у року од 15 дана од ступања на снагу Правилника, а најкасније до 31.01.2017. 

године. 

 

ОПШТИНСКО  ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 
Број:  110-6/2016-02 од  19.12.2016 године.  

 
 

                                                       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                  Никола Николић, дипл.ецц. с.р. 
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