
2013.
ГОДИНА  VIII БРОЈ 9 ДЕСПОТОВАЦ, 24.09.2013. године

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

Увидом у  скупштинску документацију уочена је техничка грешка у
Одлуци о повећању капитала и утврђивању удела у капиталу Комунално
стамбеног предузећа ''Стан'' ЈП Деспотовац, објављена у ''Службеном гласнику
Општине Деспотовац'', број 8/2013 од 10.09. 2013. године, тако што је у првом
ставу  Одлуке  погрешно укуцана цифра,   па се даје

И С П Р А В К А

1. У отправку Одлуке  о повећању капитала и утврђивању удела  у капиталу
Комунално стамбеног предузећа ''Стан'' Деспотовац, коју је донела Скупштина
општине Деспотовац, број: 41-1/2013-01 од 09.09. 2013. године,  утврђено је
увидом у изворник исте,  да је  у првом ставу дошло је до техничке грешке и
уместо цифре: ''9.870.767,43'', треба да стоји: ''9.870.676,43'', па се овим
техничка грешка отклања.

2. Ову исправку објавити у ''Службеном гласнику Општине Деспотовац''.

Број: 41-2/2013-01 од 24.09.2013. године

СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Гордана Јаблановић, дипл.прав.,с.р.
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Република Србија
ОПШТИНА ДЕСПОТОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број 112-88/2013-09
06.09.2013.г.
Деспотовац

На основу члана 30. и 49.Статута општине Деспотовац  председник
општине Деспотовац, доноси

О Д Л У К У
о стављању ван снаге Одлуке број 112-30/2008-02 од 04.06.2008. године

1. Ставља се ван снаге Одлука број 112-30/2008-02 од 04.06.2008.године о
помоћницима председника општина.

2. Ову одлукa ступа на снагу даном доношења а објавиће се у ''Службеном
гласнику општине Деспотовац''.

О б р а з л о ж е њ е

С обзиром да је у члану 58.ст.3. Закона о локалној самоуправи дефинисано
јасно и прецизно  ко поставља и разрешава помоћнике председника општине,
било је неопходно донети одлуку из диспозитива.

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ДЕПОТОВАЦ

Дејан Ненадовић, дипл.социолог с.р.
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С А Д Р Ж А Ј:

1. Исправка Одлуке  о повећању капитала и утврђивању удела  у капиталу
Комунално стамбеног предузећа ''Стан'' Деспотовац 1

2. Одлука о стављању ван снаге Одлуке број 112-30/2008-02 од 04.06.2008.
године 2

Оснивач:
Скупштина општине Деспотовац

Уредник:
Гордана Јаблановић, дипл.прав.

Секретар Скупштине општине Деспотовац

Издаје и штампа:
Општинска управа – Стручна служба  органа Општине,

Деспотовац, ул. Милосава  Здравковића Ресавца  бр. 4

Тел/факс (035) 611-006
Email: sodespotovac@ptt.rs
Web: www.despotovac.rs


