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СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
1

На основу члана 35. став 7. Закона о
планирању и изградњи (“Службени гласник РС»,
бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12,
42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13- УС, 132/14, 145/14,
83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21 ), члана 32. став 1.
тачка 5) Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС», бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 др. закон 47/18 и 111/21- др. закон ) и члана 39. став
1. тачка 7) Статута Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18-исправка
и 10/19),
Скупштина Града Пожаревца, на седници
одржаној 15. јуна 2022. године, донела је

ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ „ПОЖАРЕВАЦ 6“
Члан 1.
Овом одлуком доноси се План генералне
регулације „Пожаревац 6“ (у даљем тексту: План).
Члан 2.
План је израдио Институт за архитектуру и
урбанизам Србије, Булевар краља Александра број
73/II, Београд.
Члан 3.
Границом Плана обухваћен је део града
Пожаревца, у оквиру катастарске општине
Пожаревац. Укупна површина обухвата је 1037, 62
ha.
Граница Плана приказана је на графичким
прилозима.
На северној страни граница Плана генералне
регулације се од западног темена катастарске
парцеле 20890 креће ка југу и поклапа се са западном
границом катастарских парцела 20890, 20891, 20892,
20893, 20894, 20895, 20897/2, 20898, 20899, 20900,
сече 21263, до северне границе катастарске парцеле
20925, одакле креће према западу, поклапајући
се са северним границама катастарских парцела

20923, 20922, 20921, 20920, 20919, 20918, 20917,
20916, 20915, сече к. п. некатегорисаног пута 21286,
наставља ка западу, поклапајући се са северним
границама катастарских парцела 4909, 4908/2,
4908/1, 4907/1, 4905, 4904, 4903, 4902, 4901/2,
4901/1, 4900/2, 4900/1, 4899/2, 4899/1 и делом
северне границе катастарске парцеле 4887, а затим је
сече по јужној регулационој линији новопланиране
саобраћајнице уз гробље, захватајући део к.п. 5013.
Одатле граница Плана иде ка југу поклапајући се са
новопланираном источном регулационом линијом
новопланиране саобраћајнице која се пружа уз
источну међу катастарске парцеле 5038, до међе
са к.п. 5011 постојећег некатегорисаног пута, где
скреће ка западу дуж северне границе парцеле 5011
до њеног темена, сече катастарску парцелу 5083/1, те
наставља југозападно до међе к.п. 5083/9 и 5083/11,
затим скреће према југу уз источну границу к.п.
5083/9 до југоисточног темена наведене парцеле.
Граница затим наставља ка југу, до кривине на којој
се одваја под правим углом и потом прати источну
регулациону линију новопланиране саобраћајнице
која чини део планираног саобраћајног прстена
око града, до кривине на којој скреће ка истоку,
поклапајући се са новопланираном северном
регулационом линијом постојећег некатегорисаног
пута на к.п. 5165/1, до скретања ка југу где пресеца
наведену саобраћајницу и источном границом
катастарске парцеле 5343/3 спушта се ка југу, сече
к.п. некатегорисаног пута 5338, и прати наведену
парцелу по јужној граници до к.п. 5341, затим
према југу иде источном међом к.п. 5951/1 и 5951/2,
све до међе катастарских парцела 5951/2 и 5341,
а затим наставља ка југозападу поклапајући се са
новопланираном северозападном регулационом
линијом продужетка Улице Светислава Урошевића,
до раскрснице где граница скреће на југ, сече Улицу
Светислава Урошевића под правим углом до тромеђе
катастарских парцела 5895/1, 5895/2 и 6080/1 и иде
ка југу, по спољашњим, претежно источним међама
катастарских парцела 6080/1, 6077/1, 6077/2, 6076/3,
6076/2, 6076/4, 6076/1, 6074/1, 6074/2, 6072/2,
6072/1, 6071/3, 6071/1, 6071/4, 6071/2, 6062/1,
6062/3, 6062/2, 6214/6, 6214/7, 6214/8, 6214/4, 6215,
6217, 6218/1, 6220, 6221/1, 6221/2, 6222, 6223, 6224,
6225, 6226, 6227, 6228, 6722, 6721, до четворомеђе
катастарских парцела 6622, 6710, 6719 и 6721.
Одатле скреће на запад где се креће по јужним
међама катастарских парцела 6720 и 6721, и иде све
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до међе катастарских парцела 6719 и 6720, где скреће
ка југу поклапајући се са новопланираном источном
регулационом линијом Улице Црвеног крста до
новопланиране Улице Радоја Домановића. Граница
затим скреће ка западу до Улице Хајдук Вељкове,
идући новопланираном јужном и југозападном
регулационом линијом наведене саобраћајнице, све
до раскрснице улица Салаковачке, Хајдук Вељкове
и Улице борова. Одатле се креће ка југу и поклапа
се са новопланираном источном регулационом
линијом Салаковачке улице, где после укрштања са
Слободарском улицом граница Плана под правим
углом сече Селаковачку улицу. Потом се поклапа
са западним међама к.п. 8069/1, 8069/2, 8069/3,
8069/4, 8312, 8313 и делом к.п. 8314, а затим под
правим углом пресеца к.п. 6114/3 и даље се пружа
ка југу по источној регулацији новопланиране улице
до међе к.п. 8572 и 8571/1. Ту под правим углом
пресеца к.п. 8582/1 и даље прати западну регулацију
новопланиране саобраћајнице, која прати западну
међу к.п. 8570/5, а затим пресеца ту саобраћајницу
под правим углом ка истоку и наставља источном
регулацијом новопланиране саобраћајнице која
прати к.п. 8066/4 до међе са к.п. 9195/1, пресеца
је и потом се пружа ка истоку, поклапајући се
са претежно јужним међама к.п. 9195/1, 9194/3,
9194/4, 9193/2, 9166, 9163/1, 9163/2, 6114/3, 9161/1,
3415/5, до међе к.п. 3415/5 и 3415/8, где граница
скреће према северу, поклапајући се са источним
међама к.п. 3415/8 и 21254, које представљају
границу између катастарских општина Пожаревац,
Трњане, Набрђе и Братинац, до северне тромеђе
између К.О. Пожаревац, Братинац и Бубушинац.
Од те тачке граница се креће ка западу, северном
међом к.п. 21254, до међе са к.п. 21259, где скреће
ка југу, пратећи источну међу напоменуте парцеле,
а потом скреће ка западу под правим углом пресеца
напоменуту парцелу и иде ка северном темену к.п.
20890, потом наставља северном међом поменуте
парцеле, и враћа се до западног темена те исте
парцеле, које представља и почетну тачку.
Члан 4.
Планирано грађевинско подручје износи
око 1037,62 хa колико износи и укупна површина
обухвата Плана.
Грађевинско подручје је подељено на три
просторне целине у оквиру којих су површине
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јавних намена дате на графичким прилозима „План
регулације и нивелације и решење саобраћајних
површина“ – карта 03.1, карта 03.2. и – карта 03.3.
Целина I обухвата МЗ „Булевар“ претежна
намена ове целине је рурално становање (са
пољопривредним површинама), затим подручје
посебне намене - војни комплекс и заштитно
зеленило уз реку.
Целина II обухвата МЗ „Парк“ претежнa
намена ове целине је шумско зеленило и рурално
становање (са пољопривредним површинама), у
мањој мери производна делатност, парк и заштитно
зеленило уз реку.
Целина III обухвата МЗ „Чачалица“, намене
заступљене у овој целини су рурално становање
(са пољопривредним површинама), производне
делатности и становање ниске спратности.
Табеларним приказом Биланс површина
планираних намена, планирана површина земљишта
јавне намене износи 185,87 ха, а површина земљишта
осталих намена износи 851,75 ха.
Члан 5.
Спровођење плана се врши директном
применом плана на основу датих параметара
из правила уређења и грађења и индиректно –
прописаном обавезом разраде подручја израдом
плана детаљне регулације и урбанистичких
пројеката.
Границе обухвата подручја обавезне разраде
израдом плана детаљне регулације и урбанистичких
пројеката, приказане су у графичком прилогу „
Начин спровођења плана“ – карта 11.
Члан 6.
Приликом
спровођења
планског
документа у делу регулације јавних површина,
по указаној потреби неопходна је израда пројекта
препарцелације у складу са издатим условима
органа јединице локалне самоуправе надлежног
за послове урбанизма, у циљу успостављања
правилних регулација које могу незнатно одступати
од решења датих Планом.
Члан 7.
Саставни део ове одлуке је:
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ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
„ПОЖАРЕВАЦ 6“
ТЕКСТУАЛНИ ДЕО :

реда

I ОПШТИ ДЕО
I.1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ
I.1.1. Правни основ
I.1.2. Плански основ – извод из плана вишег
I.2. ОБУХВАТ ПЛАНА
I.2.1. Граница Плана
I.2.2. Граница грађевинског подручја
I.3. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

II ПЛАНСКИ ДЕО – ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
II.1. КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЦЕЛИНЕ –
ПОДЕЛА И КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА
II.1.1. Подела на карактеристичне целине
II.1.2. Концепција уређења простора
II.1.3. Планирана претежна намена простора
II.1.4. Компатибилне намене
II.1.5. Биланс површина
II.1.6. Попис парцела и опис локација за
јавне површине, садржаје и објекте
II.2. ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
ПРОСТОРА
II.2.1. Појмовник
II.2.2. Општа правила регулације
II.2.3. Општа правила нивелације
II.3. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ
ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
II.3.1. Површине посебне намене
II.3.2. Саобраћајне површине и објекти
II.3.3. Јавне зелене површине
II.3.4. Инфраструктурне мреже и објекти
II.4. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ
ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА
II.5. УСЛОВИ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ И
ОДНОШЕЊЕ ОТПАДА
II.6. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ
КУЛТУРНИХ ДОБАРА И КУЛТУРНОГ
II.7. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ
ПРИРОДНИХ ДОБАРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
II.8. ОСТАЛИ УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ
И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ
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II.8.1. Заштита од ратних разарања
II.8.2. Заштита од елементарних непогода
II.8.3. Заштита од техничко-технолошких
несрећа (пожара, експлозија...)
II.9. ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИ УСЛОВИ
II.10. ПОСЕБНИ УСЛОВИ
ПРИСТУПАЧНОСТИ
II.11. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ
ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ И УПОТРЕБА
ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА
ЕНЕРГИЈЕ
III ПЛАНСКИ ДЕО – ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
III.1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
III.1.1. Врста и намена објеката
III.1.2. Услови за парцелацију,
препарцелацију и формирање грађевинске парцеле
III.1.3. Положај објеката на парцели
III.1.4. Висина објеката
III.1.5. Услови за изградњу других објеката
на истој грађевинској парцели
III.1.6. Услови за обнову и реконструкцију
објеката
III.1.7. Услови за ограђивање
III.1.8. Обезбеђивање приступа парцели и
простора за паркирање возила
III.1.9. Правила архитектонског обликовања
III.2. ПОСЕБНА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
III.2.1. Становање ниске спратности
III.2.2. Рурално становање (са
пољопривредним површинама)
III.2.3. Производне делатности
III.2.4. Шума
IV СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПЛАНА
IV.1. ЛОКАЦИЈЕ ЗА ДАЉУ РАЗРАДУ
IV.2. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

1:5000

ГРАФИЧКИ ДЕО
карта 1 – Граница Плана и постојећа намена

карта 2 – План намене 1:5000
карта 3 (03.1, 03.2, 03.3) – План регулације
и нивелације и решење саобраћајних површина
1:2500
прилози: Раскрснице- тачке пресека осовина
и Темене тачке саобраћајница
карта 4 – Водоводна мрежа 1:5000
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карта 5 – Канализациона мрежа 1:5000
карта 6 – Електроенергетска мрежа 1:5000
карта 7 – Електронска комуникациона
мрежа 1:5000
карта 8 – Топловодна мрежа 1:5000
карта 9 – Гасоводна мрежа 1:5000
карта 10 (10.1, 10.2, 10.3) – Синхрон план
инфраструктуре 1:2500
карта 11 – Начин спровођења плана 1:5000
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА (посебна
књига):
Одлука о изради плана
Извод из планских докумената вишег реда
Услови надлежних органа, организација и
јавних предузећа
Подлоге
Извештај о обављеном раном јавном увиду
Извештај о обављеној првој стручној
контроли нацрта плана
Извештај о обављеној другој стручној
контроли нацрта плана
Извештај о обављеној трећој стручној
контроли нацрта плана
Извештај о обављеној четвртој стручној
контроли нацрта плана
Извештај о обављеном јавном увиду
Извештај о стратешкој процени утицаја –
посебан елаборат
Члан 8.
Саставни део ове одлуке је Извештај о
стратешкој процени утицаја Плана генералне
регулације „Пожаревац 6“ на животну средину, на
који је прибављена сагласност Одељења за локални
економски развој, пољопривреду и заштиту животне
средине Градске управе Града Пожаревца број 14501-199/2021 од 18. октобра 2021. године.
Члан 9.
Један примерак Плана чува се трајно у архиви
Градске управе Града Пожаревца, а два примерка
налазе се у Одељењу за урбанизам и грађевинске
послове Градске управе Града Пожаревца.
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Члан 10.
План генералне регулације „Пожаревац 6“
евидентираће се у Централном регистру планских
докумената, који води министарство надлежно за
послове просторног планирања и урбанизма.
Члан 11.
Након доношења, текстуални део Плана
објављује се у „Службеном гласнику Града
Пожаревца“. План се у целости објављује и у
електронском облику и доступан је јавности путем
интернета.
Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Пожаревца“.
У Пожаревцу, 15. јуна 2022. године
Број 011-06-75/2022-1

		

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић дипл. инж.
електротехнике и рачунарства
с.р.
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На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14 и 83/2018,
31/2019, 37/2019-др.закон, 9/2020 и 52/2021), члана 32. став 1. тачка 5) Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18) и члана 39.
став 1. тачка 7) Статута града Пожаревца („Сл. гласник града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18
исправка и 10/19), Скупштина града Пожаревца, на седници одржаној 15.6.2022.године, донела је

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ПОЖАРЕВАЦ 6“
I

ОПШТИ ДЕО

I.1.

ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ

I.1.1.
-

I.1.2.

Правни основ
Правни основ за израду и доношење овог Плана чине:
Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС,
24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019др.закон, 9/2020 и 52/2021);
Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког
планирања („Сл. гласник РС“ бр. 32/19); и
Одлука о изради Плана генералне регулације „Пожаревац 6“ („Сл. гласник града
Пожаревца“ бр. 8/15).

Плански основ – извод из плана вишег реда
Плански основ за израду и доношење овог Плана чинe:

-

Генерални урбанистички план Пожаревца („Сл. гласник града Пожаревца“ бр. 13/14);
Просторни план града Пожаревца („Сл. гласник града Пожаревца“ бр. 10/12);
Просторни план подручја посебне намене Костолачког угљеног басена („Сл. гласник РС“,
бр. 1/13 и 20/18);
Регионални просторни план за подручје Подунавског и Браничевског управног округа
(„Сл. гласник РС“, бр. 8/15); и
Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута IБ
реда, аутопут Е-75 Београд-Ниш (Петља „Пожаревац“) –Пожаревац (Обилазница) – Велико
Градиште – Голубац („Сл. гласник РС“, бр. 7/2021).
Изводи из планова вишег реда су саставни део документационе основе овог плана.

I.2.

ОБУХВАТ ПЛАНА

I.2.1.

Граница Плана

Границом Плана обухваћен је део града Пожаревца, у оквиру катастарске општине
Пожаревац. Укупна површина обухвата је 1037, 62 ha.
Граница Плана приказана је на графичким прилозима.
На северној страни граница Плана генералне регулације се од западног темена катастарске
парцеле 20890 креће ка југу и поклапа се са западном границом катастарских парцела 20890,
20891, 20892, 20893, 20894, 20895, 20897/2, 20898, 20899, 20900, сече 21263, до северне границе
катастарске парцеле 20925, одакле креће према западу, поклапајући се са северним границама
катастарских парцела 20923, 20922, 20921, 20920, 20919, 20918, 20917, 20916, 20915, сече к. п.
некатегорисаног пута 21286, наставља ка западу, поклапајући се са северним границама
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катастарских парцела 4909, 4908/2, 4908/1, 4907/1, 4905, 4904, 4903, 4902, 4901/2, 4901/1, 4900/2,
4900/1, 4899/2, 4899/1 и делом северне границе катастарске парцеле 4887, а затим је сече по јужној
регулационој линији новопланиране саобраћајнице уз гробље, захватајући део к.п. 5013. Одатле
граница Плана иде ка југу поклапајући се са новопланираном источном регулационом линијом
новопланиране саобраћајнице која се пружа уз источну међу катастарске парцеле 5038, до међе са
к.п. 5011 постојећег некатегорисаног пута, где скреће ка западу дуж северне границе парцеле 5011
до њеног темена, сече катастарску парцелу 5083/1, те наставља југозападно до међе к.п. 5083/9 и
5083/11, затим скреће према југу уз источну границу к.п. 5083/9 до југоисточног темена наведене
парцеле. Граница затим наставља ка југу, до кривине на којој се одваја под правим углом и потом
прати источну регулациону линију новопланиране саобраћајнице која чини део планираног
саобраћајног прстена око града, до кривине на којој скреће ка истоку, поклапајући се са
новопланираном северном регулационом линијом постојећег некатегорисаног пута на к.п. 5165/1,
до скретања ка југу где пресеца наведену саобраћајницу и источном границом катастарске парцеле
5343/3 спушта се ка југу, сече к.п. некатегорисаног пута 5338, и прати наведену парцелу по јужној
граници до к.п. 5341, затим према југу иде источном међом к.п. 5951/1 и 5951/2, све до међе
катастарских парцела 5951/2 и 5341, а затим наставља ка југозападу поклапајући се са
новопланираном северозападном регулационом линијом продужетка Улице Светислава
Урошевића, до раскрснице где граница скреће на југ, сече Улицу Светислава Урошевића под
правим углом до тромеђе катастарских парцела 5895/1, 5895/2 и 6080/1 и иде ка југу, по
спољашњим, претежно источним међама катастарских парцела 6080/1, 6077/1, 6077/2, 6076/3,
6076/2, 6076/4, 6076/1, 6074/1, 6074/2, 6072/2, 6072/1, 6071/3, 6071/1, 6071/4, 6071/2, 6062/1, 6062/3,
6062/2, 6214/6, 6214/7, 6214/8, 6214/4, 6215, 6217, 6218/1, 6220, 6221/1, 6221/2, 6222, 6223, 6224,
6225, 6226, 6227, 6228, 6722, 6721, до четворомеђе катастарских парцела 6622, 6710, 6719 и 6721.
Одатле скреће на запад где се креће по јужним међама катастарских парцела 6720 и 6721, и иде све
до међе катастарских парцела 6719 и 6720, где скреће ка југу поклапајући се са новопланираном
источном регулационом линијом Улице Црвеног крста до новопланиране Улице Радоја
Домановића. Граница затим скреће ка западу до Улице Хајдук Вељкове, идући новопланираном
јужном и југоизападном регулационом линијом наведене саобраћајнице, све до раскрнице улица
Салаковачке, Хајдук Вељкове и Улице борова. Одатле се креће ка југу и поклапа се са
новопланираном источном регулационом линијом Салаковачке улице, где после укрштања са
Слободарском улицом граница Плана под правим углом сече Селаковачку улицу. Потом се
поклапа са западним међама к.п. 8069/1, 8069/2, 8069/3, 8069/4, 8312, 8313 и делом к.п. 8314, а
затим под правим углом пресеца к.п. 6114/3 и даље се пружа ка југу по источној регулацији
новопланиране улице до међе к.п. 8572 и 8571/1. Ту под правим углом пресеца к.п. 8582/1 и даље
прати западну регулацију новопланиране саобраћајнице, која прати западну међу к.п. 8570/5, а
затим пресеца ту саобраћајницу под правим углом ка истоку и наставља источном регулацијом
новопланиране саобраћајнице која прати к.п. 8066/4 до међе са к.п. 9195/1, пресеца је и потом се
пружа ка истоку, поклапајући се са претежно јужним међама к.п. 9195/1, 9194/3, 9194/4, 9193/2,
9166, 9163/1, 9163/2, 6114/3, 9161/1, 3415/5, до међе к.п. 3415/5 и 3415/8, где граница скреће према
северу, поклапајући се са источним међама к.п. 3415/8 и 21254, које представљају границу између
катастарских општина Пожаревац, Трњане, Набрђе и Братинац, до северне тромеђе између К.О.
Пожаревац, Братинац и Бубушинац. Од те тачке граница се креће ка западу, северном међом к.п.
21254, до међе са к.п. 21259, где скреће ка југу, пратећи источну међу напоменуте парцеле, а
потом скреће ка западу под правим углом пресеца напоменуту парцелу и иде ка северном темену
к.п. 20890, потом наставља северном међом поменуте парцеле, и враћа се до западног темена те
исте парцеле, које представља и почетну тачку.
-

У оквиру границе Плана налазе се следеће катастарске парцеле, све КО Пожаревац:
целе: 3415/5, 3415/8, 4888/1, 4888/2, 4889/1, 4889/2, 4890, 4891, 4892, 4893/1, 4893/2, 4894,
4895, 4896, 4897, 4898/1, 4898/2, 4899/1, 4899/2, 4900/1, 4900/2, 4901/1, 4901/2, 4902, 4903,
4904, 4905, 4906, 4907/1, 4907/2, 4908/1, 4908/2, 4909, 4965, 4966, 4967, 4968, 4969/1, 4969/2,
4969/3, 4970, 4971/1, 4971/2, 4971/3, 4971/4, 4972, 4973, 4974/1, 4974/2, 4975, 4976/1, 4976/2,
4977, 4978, 4979, 4980, 4981, 4982, 4983/1, 4983/2, 4983/3, 4984/1, 4984/2, 4985, 4986, 4987,
4988/1, 4988/2, 4989, 4990, 4991, 4992, 4993, 4994, 4995, 4996, 4997/1, 4997/2, 4997/3, 4997/4,
4997/5, 4998/1, 4998/2, 4999, 5000/1, 5000/2, 5001, 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008,
5009, 5010, 5011, 5012, 5014, 5015, 5016, 5017, 5018, 5019, 5020, 5021, 5022, 5023, 5024,
5025, 5026, 5027, 5028/1, 5028/2, 5029/1, 5029/2, 5029/3, 5030/1, 5031/1, 5031/2, 5032, 5033/1,
5033/2, 5034, 5035, 5040, 5041, 5042, 5043/1, 5043/2, 5043/3, 5044/1, 5044/2, 5045, 5046, 5047,
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5048, 5049/1, 5049/2, 5050, 5051, 5052/1, 5052/2, 5053, 5054, 5055/1, 5056, 5057, 5058, 5059,
5060, 5061, 5062, 5063, 5064, 5065, 5066, 5067, 5068, 5069/1, 5069/2, 5070, 5072, 5073, 5074,
5075, 5076, 5077, 5078, 5085, 5139, 5140, 5141, 5142, 5143, 5144, 5145, 5146, 5147, 5148,
5149/1, 5149/2, 5150, 5151, 5152, 5153, 5154, 5155, 5156, 5157, 5158, 5159/1, 5159/2, 5160/1,
5160/2, 5161, 5162, 5163, 5166, 5167/1, 5167/2, 5168, 5169, 5170, 5171, 5172, 5173, 5174,
5175, 5176, 5177, 5179/1, 5179/2, 5180/1, 5180/2, 5181/1, 5181/2, 5182, 5183, 5232/1, 5274/1,
5274/2, 5275, 5276/1, 5276/2, 5277/1, 5277/2, 5277/3, 5277/4, 5278/1, 5278/2, 5279/1, 5279/2,
5284, 5288/1, 5288/2, 5289, 5290, 5291/1, 5291/2, 5291/3, 5291/4, 5291/5, 5294, 5295, 5296,
5297, 5304, 5305, 5306, 5307, 5308, 5309, 5310, 5311/1, 5311/2, 5311/3, 5312/1, 5312/2, 5312/3,
5313, 5314, 5315, 5316, 5317/1, 5317/2, 5317/3, 5317/4, 5318, 5319, 5320/1, 5320/2, 5320/3,
5320/4, 5321, 5322, 5323, 5324, 5326, 5327/1, 5327/2, 5328, 5329, 5330, 5331/1, 5331/2, 5332/1,
5332/2, 5333/1, 5333/2, 5334/1, 5334/2, 5335, 5336, 5337/1, 5337/2, 5339/1, 5339/2, 5339/3,
5339/4, 5339/5, 5340, 5341, 5342/1, 5342/2, 5343/1, 5343/2, 5633, 5664, 5665, 5666, 5667,
5668/1, 5668/2, 5669/1, 5669/2, 5670/1, 5670/2, 5671, 5699/1, 5700, 5701, 5702, 5703, 5704,
5705, 5706, 5707, 5708, 5709, 5710, 5711, 5712, 5713, 5714, 5715, 5716, 5717, 5718/1, 5718/2,
5719/1, 5719/2, 5720/1, 5720/2, 5720/3, 5756/1, 5756/2, 5756/3, 5757/1, 5757/2, 5757/3, 5758/1,
5758/2, 5759/1, 5759/2, 5760, 5761, 5762, 5763, 5764, 5765, 5766, 5767, 5768, 5769, 5770,
5771, 5772/1, 5772/2, 5772/3, 5773/1, 5773/2, 5774, 5775/1, 5775/2, 5775/3, 5775/4, 5776/1,
5776/2, 5777, 5778, 5779, 5780, 5781, 5782, 5783, 5784, 5785, 5786, 5787, 5788, 5790/1,
5790/2, 5790/3, 5791, 5792, 5793, 5794/1, 5794/2, 5794/3, 5795, 5796, 5797, 5798/1, 5798/2,
5799, 5800/1, 5800/2, 5801, 5802, 5803, 5804, 5805, 5806, 5807, 5808, 5809, 5810/1, 5810/2,
5811, 5812/1, 5812/2, 5813, 5814, 5815, 5816, 5817, 5818, 5819, 5820, 5821, 5822/1, 5822/2,
5823/1, 5823/2, 5824, 5825, 5826, 5827, 5828/1, 5828/2, 5829, 5830, 5831, 5832, 5833/1, 5833/2,
5834, 5835, 5836, 5837, 5838, 5839/1, 5839/2, 5840, 5841, 5842, 5843, 5844, 5845, 5846, 5847,
5848, 5849, 5850, 5851, 5852, 5853, 5854, 5855, 5856, 5857, 5858, 5859, 5860/1, 5860/2, 5861,
5862, 5863, 5864/1, 5864/2, 5865/1, 5865/2, 5865/3, 5865/4, 5866, 5867, 5868/1, 5868/2, 5868/3,
5869/1, 5869/2, 5870, 5871, 5872, 5873, 5874, 5875, 5876, 5877, 5878, 5879/1, 5879/2, 5880/1,
5880/2, 5881/1, 5881/2, 5882, 5883, 5884/1, 5884/2, 5884/3, 5885, 5886, 5887, 5888, 5889, 5890,
5891, 5892, 5893, 5894, 5895/3, 5896, 5897/1, 5897/2, 5898, 5899, 5900/1, 5900/2, 5901, 5902,
5903, 5904, 5905/1, 5905/2, 5906, 5907, 5908, 5909, 5910, 5911, 5912, 5913/1, 5913/2, 5914,
5915, 5916, 5917, 5918, 5919, 5920, 5921, 5922, 5923, 5924, 5925, 5926, 5927, 5952, 5953,
5954, 5955, 5956/1, 5956/2, 5957/1, 5957/2, 5958, 5959, 5960, 5961, 5962/1, 5962/2, 5962/3,
5963, 5964/1, 5964/2, 5964/3, 5964/4, 5965, 5966, 5967, 5968, 5969, 5970, 5971, 5972/1, 5972/2,
5973, 5974/1, 5974/2, 5975, 5976/1, 5976/2, 5977, 5978/1, 5978/2, 5978/3, 5979, 5980, 5981,
5982, 5983, 5984, 5985, 5986/1, 5986/2, 5987/1, 5987/2, 5988, 5989, 5990, 5991, 5992/1, 5992/2,
5992/3, 5993, 5994, 5995, 5996, 5997, 5998, 5999/1, 5999/2, 6000, 6001, 6002, 6003, 6004,
6005/1, 6005/2, 6006/1, 6006/2, 6006/3, 6006/4, 6006/5, 6008/1, 6008/2, 6009, 6010, 6011/1,
6011/2, 6012, 6013, 6014/1, 6014/2, 6015, 6016, 6017, 6018, 6019, 6020, 6021, 6022, 6023,
6024/1, 6024/2, 6025, 6026/1, 6026/2, 6027/1, 6027/2, 6028, 6029, 6030/1, 6030/2, 6031, 6032,
6033, 6034, 6035, 6036/1, 6036/2, 6036/3, 6037/1, 6037/2, 6038, 6039, 6040, 6041, 6042, 6043,
6044, 6045, 6046, 6047, 6048, 6049, 6050, 6051/1, 6051/2, 6052, 6053, 6054/1, 6054/2, 6055,
6056, 6057/1, 6057/2, 6058, 6059, 6060, 6061/1, 6061/2, 6061/3, 6229/1, 6229/2, 6229/3, 6230,
6231/1, 6231/2, 6232, 6233, 6234, 6235, 6236, 6237, 6238, 6239, 6240, 6241, 6242/1, 6242/2,
6242/3, 6242/4, 6243, 6244, 6245, 6246, 6247, 6248, 6249, 6250, 6251, 6252, 6253, 6254, 6255,
6256, 6257/1, 6257/2, 6258/1, 6258/2, 6259, 6260, 6261, 6262, 6263, 6264/1, 6264/2, 6265, 6266,
6267, 6268, 6269, 6270, 6271/1, 6271/2, 6272, 6273, 6274, 6275, 6276, 6277, 6278/1, 6278/2,
6279, 6280/1, 6280/2, 6281/1, 6281/2, 6281/3, 6282, 6283, 6284, 6285, 6287, 6288/1, 6288/2,
6289, 6290/1, 6290/2, 6291, 6292/1, 6292/2, 6293, 6294, 6295, 6296, 6297, 6298, 6299, 6300,
6301, 6302, 6303/1, 6303/2, 6304, 6305, 6306, 6307, 6308, 6309, 6310, 6311, 6312, 6313/1,
6313/2, 6314, 6315, 6316, 6317, 6319, 6320, 6321, 6318/1, 6318/2, 6322/1, 6322/2, 6323/1,
6323/2, 6323/3, 6323/4, 6324, 6325, 6326, 6327, 6328, 6329/1, 6329/2, 6330, 6331, 6332, 6333,
6334/1, 6334/2, 6335/1, 6335/2, 6335/3, 6336, 6337, 6338/1, 6338/2, 6339, 6340, 6341, 6342,
6343, 6344/1, 6344/2, 6345, 6346, 6347, 6348, 6349, 6350, 6351, 6352, 6353, 6354, 6355,
6356/1, 6356/2, 6357, 6358, 6359, 6360, 6361/1, 6361/2, 6361/3, 6362, 6363/1, 6363/2, 6364,
6365, 6366, 6367, 6368, 6369, 6370, 6371, 6372, 6373, 6374, 6375, 6376, 6377, 6378, 6379,
6380, 6381, 6382/1, 6382/2, 6383, 6384, 6385, 6386, 6387, 6388, 6389, 6390/1, 6390/2, 6391,
6392, 6393, 6394, 6395, 6396, 6397, 6398, 6399, 6400/1, 6400/2, 6401, 6402/1, 6402/2, 6403,
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6404, 6405/1, 6405/2, 6405/3, 6405/4, 6406/1, 6406/2, 6407/1, 6407/2, 6408/1, 6408/2, 6409,
6410, 6411/1, 6411/2, 6412, 6413, 6414, 6415/1, 6415/2, 6416, 6417, 6419, 6420/1, 6420/2, 6421,
6422/1, 6422/2, 6423/1, 6423/2, 6423/3, 6424/1, 6424/2, 6425, 6426, 6427, 6428/1, 6428/2,
6428/3, 6428/4, 6429, 6430/1, 6430/2, 6431, 6432, 6433, 6434, 6435, 6436/1, 6436/2, 6437/1,
6437/2, 6438, 6439, 6440, 6441, 6442, 6443, 6444/1, 6444/2, 6445, 6446, 6447, 6448, 6449,
6450, 6451, 6452, 6453, 6454, 6455, 6456/1, 6456/2, 6457, 6458, 6459, 6460, 6461/1, 6461/2,
6462/1, 6462/2, 6463/1, 6463/2, 6464, 6465, 6466, 6467, 6468/1, 6468/2, 6469/1, 6469/2, 6470/1,
6470/2, 6470/3, 6471, 6472, 6473, 6474, 6475, 6476, 6477, 6478, 6479/1, 6479/2, 6480, 6481,
6482, 6483, 6484, 6485/1, 6485/2, 6486, 6487, 6488, 6489, 6490, 6491, 6492/1, 6492/2, 6493,
6494/1, 6494/2, 6495, 6496, 6497/1, 6497/2, 6498/1, 6498/2, 6499, 6500, 6501/1, 6501/2, 6502,
6503, 6504/1, 6504/2, 6505, 6506, 6507, 6508/1, 6508/2, 6508/3, 6509/1, 6509/2, 6510, 6511,
6512, 6513/1, 6513/2, 6514, 6515, 6516, 6517, 6518, 6519/1, 6519/2, 6519/3, 6520, 6521, 6522,
6523, 6524, 6525, 6526, 6527, 6528/1, 6528/2, 6529, 6530, 6531, 6532, 6533, 6534, 6535, 6536,
6537/1, 6537/2, 6538, 6539, 6540, 6541/1, 6541/2, 6542/1, 6542/2, 6542/3, 6542/4, 6542/5,
6542/6, 6542/7, 6542/8, 6543, 6544, 6545, 6546, 6547, 6548, 6549, 6550, 6551, 6552/1, 6552/2,
6552/3, 6552/4, 6552/5, 6552/6, 6553, 6554, 6555, 6556, 6557, 6558, 6559, 6560, 6561, 6562,
6563, 6564, 6565/1, 6565/2, 6566, 6567, 6568, 6569, 6570/1, 6570/2, 6571, 6572, 6573, 6574,
6575, 6576/1, 6576/2, 6577, 6578, 6579, 6580, 6581, 6582, 6583, 6584, 6585, 6586, 6587, 6588,
6589, 6590, 6591, 6592/1, 6592/2, 6593, 6594, 6595, 6596, 6597/1, 6597/2, 6598/1, 6598/2, 6599,
6600, 6601, 6602, 6603, 6604, 6605, 6606/1, 6606/2, 6607, 6608, 6609, 6610/1, 6610/2, 6611,
6612/1, 6612/2, 6612/3, 6613/1, 6613/2, 6614, 6615/1, 6615/2, 6616, 6617, 6618, 6619, 6620,
6621, 6622, 6623, 6624, 6625, 6626, 6627, 6628, 6629, 6630/1, 6630/2, 6631, 6632, 6633,
6634/1, 6634/2, 6635, 6636/1, 6636/2, 6637, 6638, 6639, 6640, 6641, 6642, 6643, 6644/1, 6644/2,
6645/1, 6645/2, 6646, 6647, 6648, 6649, 6650/1, 6650/2, 6651, 6652, 6653, 6654, 6655/1, 6655/2,
6655/3, 6656, 6657, 6658, 6659, 6660, 6661, 6662, 6663, 6664/1, 6664/2, 6665, 6666, 6667,
6668, 6669, 6670, 6671, 6672, 6673, 6674, 6675, 6676, 6677, 6678/1, 6678/2, 6679/1, 6679/2,
6680, 6681/1, 6681/2, 6682, 6683, 6684, 6685, 6686, 6687/1, 6687/2, 6687/3, 6688, 6689, 6690,
6691/1, 6691/2, 6691/3, 6692/1, 6692/2, 6692/3, 6693/2, 6696/1, 6703, 6705, 6706, 6708/1,
6709/2, 6710, 6712, 6715, 6716, 6717, 8069/1, 8069/2, 8069/3, 8069/4, 8070/1, 8070/2, 8071,
8072, 8073, 8074, 8075/1, 8075/2, 8076, 8077/1, 8077/2, 8078, 8079, 8080, 8081, 8082, 8083,
8084, 8085, 8086, 8087, 8088, 8089, 8090, 8091/1, 8091/2, 8092, 8093, 8094/1, 8094/2, 8095,
8096, 8097/1, 8097/2, 8098/1, 8098/2, 8098/3, 8098/4, 8098/5, 8098/6, 8098/7, 8098/8, 8098/9,
8098/10, 8098/11, 8099, 8100, 8101, 8102, 8103, 8104, 8105, 8106, 8107, 8108, 8109, 8110,
8111/1, 8111/2, 8112, 8113, 8114, 8115, 8116/1, 8116/2, 8117, 8118, 8119, 8120/1, 8120/2,
8120/3, 8121, 8122, 8123, 8124/1, 8124/2, 8125/1, 8125/2, 8126/1, 8126/2, 8127, 8128/1, 8128/2,
8129, 8130/1, 8130/2, 8131/1, 8131/2, 8132, 8133, 8134/1, 8134/2, 8134/3, 8134/4, 8135/1,
8135/2, 8136, 8137, 8138, 8139/1, 8139/2, 8139/3, 8139/4, 8140/1, 8140/2, 8140/3, 8140/4,
8140/5, 8141/1, 8141/2, 8141/3, 8142, 8143/1, 8143/2, 8144, 8145, 8146, 8147, 8148, 8149, 8150,
8151/1, 8151/2, 8152, 8153/1, 8153/2, 8154, 8155/1, 8155/2, 8156/1, 8156/2, 8157, 8158, 8159,
8160/1, 8160/2, 8161, 8162, 8163, 8164, 8165, 8166, 8167/1, 8167/2, 8168, 8169, 8170, 8171,
8172, 8173, 8174/1, 8174/2, 8175, 8176, 8177/1, 8177/2, 8178/1, 8178/2, 8179/1, 8179/2, 8180/1,
8180/2, 8181, 8182, 8184, 8185/1, 8185/2, 8186, 8187, 8188, 8189, 8190, 8191, 8192/1, 8192/2,
8193, 8194, 8195/1, 8195/2, 8196, 8197, 8198, 8199, 8200/1, 8200/2, 8200/3, 8201, 8202, 8203/1,
8203/2, 8204, 8205/1, 8205/2, 8206, 8207, 8208, 8209, 8210, 8211, 8212, 8213, 8214/1, 8214/2,
8215/1, 8215/2, 8216/1, 8216/2, 8217, 8218, 8219/1, 8219/2, 8219/3, 8219/4, 8220, 8221/1,
8221/2, 8222, 8223, 8224, 8225, 8226/1, 8226/2, 8227, 8228, 8229, 8230, 8231, 8232, 8233,
8234, 8235, 8236, 8237, 8238, 8239, 8240, 8241, 8242, 8243/1, 8243/2, 8244, 8245, 8246/1,
8246/2, 8247, 8248, 8249, 8250, 8251, 8252, 8253, 8254, 8255, 8256, 8257/1, 8257/2, 8257/3,
8258, 8259, 8260/1, 8260/2, 8261, 8262, 8263, 8264, 8265, 8266/1, 8266/2, 8267, 8268, 8269,
8270, 8271, 8272, 8273, 8274, 8275, 8276/1, 8276/2, 8277, 8278, 8279, 8280, 8281/1, 8281/2,
8282, 8283, 8284, 8285, 8286, 8287, 8288, 8289, 8290, 8291/1, 8291/2, 8292, 8293, 8294, 8295,
8296, 8297, 8298, 8299, 8300, 8301/1, 8301/2, 8302, 8303, 8304/1, 8304/2, 8304/3, 8305, 8306/1,
8306/2, 8306/3, 8307, 8308, 8309/1, 8309/2, 8309/3, 8310, 8311/1, 8311/2, 8312, 8313, 8314,
8315, 8316, 8317, 8318/1, 8318/2, 8318/3, 8501, 8502/1, 8502/2, 8503, 8504, 8505, 8506/1,
8506/2, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8520, 8521,
8522, 8523, 8524, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530/1, 8530/2, 8531/1, 8531/2, 8532, 8533,
8534, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543/1, 8543/2, 8543/3, 8543/4, 8543/5,
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8543/6, 8543/7, 8543/8, 8543/9, 8544/1, 8544/2, 8544/3, 8545, 8546, 8547/1, 8547/2, 8548/1,
8548/2, 8549, 8550, 8551, 8552/1, 8552/2, 8553, 8554, 8555, 8556/1, 8556/2, 8556/3, 8557/1,
8557/2, 8557/3, 8558, 8559, 8560, 8561/1, 8561/2, 8561/3, 8561/4, 8562, 8563, 8564/1, 8564/2,
8564/3, 8564/4, 8565, 8566/1, 8566/2, 8567/1, 8567/3, 8567/4, 8567/5, 8567/7, 8568, 8569/3,
8569/4, 8569/5, 8569/6, 8569/7, 8569/8, 8570/3, 8571/1, 8571/2, 8581/2, 8581/3, 8582/1, 8657,
8658/1, 8658/2, 8659, 8660/1, 8660/2, 8661, 8662, 8663, 8664, 8665, 8666, 8667, 8668/1, 8668/2,
8669/1, 8669/2, 8670, 8671, 8672, 8673, 8674/1, 8674/2, 8675, 8676, 8677, 8678, 8679, 8680,
8681, 8682, 8683, 8684, 8685, 8686, 8687, 8688, 8689, 8690, 8691/1, 8691/2, 8691/3, 8692,
8693, 8694, 8695, 8696, 8697, 8698/1, 8699, 8700, 8701, 8702, 8703, 8704, 8705, 8706, 8707,
8708, 8709, 8710, 8711, 8712, 8713, 8714, 8715, 8716, 8717, 8718, 8719, 8720, 8721, 8722,
8723/1, 8723/2, 8724, 8725, 8726, 8727, 8728, 8729, 8730/1, 8730/2, 8730/3, 8731/1, 8731/2,
8732, 8733/1, 8733/2, 8734, 8735/1, 8735/2, 8736/1, 8736/2, 8736/3, 8737, 8738, 8739, 8740,
8741, 8742, 8743/1, 8743/2, 8744/1, 8744/2, 8745, 8746/1, 8746/2, 8747/1, 8747/2, 8748/1,
8748/2, 8749/1, 8749/2, 8749/3, 8749/4, 8750/1, 8750/2, 8751, 8779, 8780, 8781, 8782/1, 8782/2,
8783, 8784/1, 8784/2, 8785/1, 8785/2, 8785/3, 8785/4, 8786, 8787/1, 8787/2, 8788, 8789, 8790,
8791, 8792/1, 8792/2, 8793/1, 8793/2, 8793/3, 8794, 8795, 8796, 8797, 8798, 8799, 8800, 8801,
8802, 8803, 8804, 8805, 8806, 8807/1, 8807/2, 8808, 8809/1, 8809/2, 8810/1, 8810/2, 8811, 8812,
8813/1, 8813/2, 8814/1, 8814/2, 8815, 8816, 8817, 8818, 8819, 8820/1, 8820/2, 8821/1, 8821/2,
8822, 8823, 8824, 8825, 8826, 8827, 8828, 8829, 8830, 8831, 8832, 8833, 8834/1, 8834/2, 8835,
8836, 8837/1, 8837/2, 8838, 8839/1, 8839/2, 8840, 8841, 8842/1, 8842/2, 8843, 8844, 8845/1,
8845/2, 8846/1, 8846/2, 8847, 8848, 8849/1, 8849/2, 8850, 8851, 8852/1, 8852/2, 8853, 8854,
8855, 8856, 8857, 8858, 8859, 8860, 8861, 8862, 8863, 8864, 8865, 8866, 8867, 8868, 8869,
8870/1, 8870/2, 8871, 8872, 8873, 8874/1, 8874/2, 8875, 8876, 8877/1, 8877/2, 8878, 8879,
8880/1, 8880/2, 8881, 8882, 8883, 8884, 8885, 8886, 8887, 8888, 8889, 8890, 8891/1, 8891/2,
8892, 8893, 8894, 8895/1, 8895/2, 8896, 8897, 8898, 8899, 8900, 8901, 8902, 8903, 8904/1,
8904/2, 8905, 8906, 8907, 8908, 8909, 8910, 8911/1, 8911/2, 8912, 8913, 8914, 8915/1, 8915/2,
8916, 8917, 8918, 8919, 8920, 8921, 8922, 8923/1, 8923/2, 8924, 8925, 8926, 8927, 8928,
8929/1, 8929/2, 8930/1, 8930/2, 8930/3, 8930/4, 8931, 8932, 8933, 8934/1, 8934/2, 8934/3, 8935,
8936/1, 8936/2, 8937, 8938, 8939, 8940, 8941, 8942/1, 8942/2, 8943, 8944, 8945, 8946, 8947,
8948, 8949, 8951/1, 8951/2, 8951/3, 8951/4, 8951/5, 8952, 8953, 8954, 8955, 8956, 8957/1,
8957/2, 8957/3, 8958, 8959, 8960/1, 8960/2, 8960/3, 8960/4, 8961, 8962, 8963, 8964/1, 8964/2,
8965, 8966, 8967/1, 8967/2, 8968/1, 8968/2, 8968/3, 8968/4, 8969/1, 8969/2, 8970, 8971, 8983,
8984, 8985/1, 8985/2, 8986, 8987, 8988/1, 8988/2, 8989, 8990, 8991, 8992, 8993, 8994, 8995/1,
8995/2, 8995/3, 8995/4, 8995/5, 8996, 8997, 8998/1, 8998/2, 8998/3, 8999, 9000, 9001/1, 9001/2,
9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011, 9012, 9013, 9014, 9015/1, 9015/2,
9016/1, 9016/2, 9017/1, 9017/2, 9018, 9019/1, 9019/2, 9019/3, 9020/1, 9020/2, 9021, 9022, 9023,
9024/1, 9024/2, 9024/3, 9037, 9038, 9039, 9040, 9041, 9042, 9043/1, 9043/2, 9044, 9048, 9049,
9050, 9051, 9052, 9057, 9058, 9059, 9060, 9082, 9083, 9084, 9085, 9086, 9087/1, 9087/2,
9087/3, 9088, 9089, 9090, 9091, 9093, 9094/1, 9094/2, 9094/3, 9095/1, 9095/2, 9095/3, 9097,
9098, 9099, 9100, 9101, 9102, 9103, 9104, 9105, 9106/1, 9106/2, 9107, 9108, 9109, 9110, 9111,
9112, 9113, 9114, 9115, 9116, 9117, 9118, 9119, 9120/1, 9120/2, 9121, 9122, 9123/1, 9123/2,
9124, 9125, 9126, 9127, 9128, 9129, 9130, 9131, 9132, 9133, 9134, 9135, 9136, 9137, 9138,
9139, 9140, 9141, 9142, 9143, 9144/1, 9144/2, 9145, 9146, 9147, 9148/1, 9148/2, 9149/1, 9149/2,
9150, 9151, 9152, 9153, 9157/2, 9158/3, 9158/4, 9159, 9160, 9161/1, 9161/2, 9162, 9163/1,
9163/2, 9164, 9165/1, 9165/2, 9165/3, 9166, 9167/1, 9167/2, 9167/3, 9168, 9169, 9170, 9171,
9172/1, 9172/2, 9173, 9174, 9175, 9176, 9177, 9178, 9179, 9180, 9181, 9182, 9183/1, 9183/2,
9184, 9185, 9186/1, 9186/2, 9187, 9188, 9189, 9190, 9191, 9192, 9193/1, 9193/2, 9194/1, 9194/2,
9194/3, 9194/4, 9324/2, 9325/2, 9327/2, 9328, 9329, 9330, 9331, 9332/1, 9332/2, 9333/1, 9333/2,
9333/3, 9333/4, 9333/5, 9333/6, 9334/1, 9334/2, 9335, 9336/1, 9336/2, 9337/1, 9337/2, 9338,
9339/1, 9339/2, 9340/1, 9340/2, 9341/1, 9341/2, 9341/3, 9342, 9343/1, 9343/2, 9344, 9345, 9346,
9347/1, 9347/2, 9347/3, 9348/1, 9348/2, 9348/3, 9349/1, 9349/2, 9349/3, 9350/2, 20890, 20891,
20892, 20893, 20894, 20895, 20896, 20897/1, 20897/2, 20898, 20899, 20900, 20915, 20916,
20917, 20918, 20919, 20920, 20921, 20922, 20923, 20924, 20925, 20926, 20927, 20928, 20930,
20931, 20932, 20933, 20934, 20935, 20936, 20937, 20938, 20939, 20940, 20941, 20942, 20943,
20944, 20945, 20946, 20947, 20948, 20949, 20950, 20951, 20952, 20953, 20954, 20955, 20956,
20957, 20958, 20959, 20960, 20961, 20962, 20963, 20964, 20965, 20966, 20967, 20968, 20969,
20970, 20971, 20972, 20973, 20974, 20975, 20976, 20977, 20978, 20979, 20980, 20981, 20982,
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20983, 20984, 20985, 20986, 20987, 20988, 20989, 20990, 20991, 20992, 20993, 20994, 20995,
20996, 20997/1, 20997/2, 20997/3, 20997/4, 20997/5, 20997/6, 20997/7, 20997/8, 20997/9,
20997/10, 20997/11, 20997/12, 20997/13, 20997/14, 20997/15, 20997/16, 20997/17, 20997/18,
20997/19, 20997/20, 20997/21, 20997/22, 20997/23, 20997/24, 20997/25, 20997/26, 20997/27,
20998/1, 20998/2, 20999, 21000, 21001, 21003, 21004, 21005, 21006, 21007, 21008, 21009,
21010, 21011, 21012, 21013, 21014, 21015, 21016, 21017, 21018, 21019, 21020, 21021, 21022,
21023, 21024, 21025, 21026, 21027, 21028, 21029, 21030, 21031, 21032, 21033, 21034, 21035,
21036, 21037, 21038, 21039, 21040, 21041, 21042, 21043, 21044, 21045, 21046, 21047, 21048,
21049, 21050, 21051, 21052, 21053, 21054, 21055, 21056, 21057, 21058, 21059, 21060, 21061,
21062, 21063, 21064, 21065, 21066, 21067, 21068, 21069, 21070, 21071, 21072, 21073, 21074,
21075, 21076, 21077, 21078, 21079, 21080, 21081, 21082, 21083, 21084, 21085, 21086, 21087,
21088, 21089, 21090, 21091, 21092, 21093, 21095, 21096, 21097, 21098, 21099, 21100, 21101,
21102, 21103, 21104, 21105, 21106, 21107/1, 21107/2, 21108, 21109, 21110, 21111, 21112,
21113, 21114, 21115, 21116, 21117, 21118, 21119, 21120, 21121, 21122, 21123, 21124, 21125,
21126, 21127, 21128, 21129, 21130, 21131, 21132, 21133, 21134, 21135, 21136, 21137, 21138,
21139, 21140, 21141, 21142, 21143, 21144, 21145, 21146, 21147, 21148, 21149, 21150, 21151,
21152, 21153, 21154, 21155, 21156, 21157, 21158, 21159, 21160, 21161, 21162, 21163, 21164,
21166, 21167, 21168, 21169, 21170, 21171, 21172, 21173, 21174, 21175, 21176, 21177, 21178,
21179, 21180, 21181, 21182, 21183, 21184, 21185, 21186, 21187, 21188, 21189, 21190, 21191,
21192, 21193, 21194, 21195, 21196, 21197, 21198, 21199, 21200, 21201, 21202, 21203, 21204,
21205, 21206, 21207, 21208, 21209, 21210, 21211, 21212, 21213, 21214, 21215, 21216, 21217,
21218, 21219, 21220, 21221, 21222, 21223, 21224, 21225, 21226, 21227, 21228, 21229, 21230,
21231, 21232, 21233, 21234, 21235, 21236, 21237, 21238, 21239, 21240, 21241, 21242, 21243,
21244, 21245, 21246, 21247, 21248, 21249, 21250, 21251, 21252, 21253, 21254, 21255, 21256/1,
21256/2, 21264, 21265, 21266, 21267, 21268, 21269, 21270, 21271, 21272, 21273, 21274, 21275,
21277, 21278, 21279, 21280, 21281, 21282, 21283, 21284, 21285; и
делови: 4887, 4888/3, 5013, 5036/1, 5036/2, 5037/1, 5037/2, 5037/3, 5071, 5079, 5080, 5081,
5083/1, 5083/2, 5083/3, 5083/4, 5134, 5135, 5136/1, 5136/2, 5137, 5164/1, 5165/1, 5280/1, 5338,
5895/1, 6063, 6114/1, 6114/3, 6693/1, 6694, 6695, 6696/2, 6697, 6704, 6707, 6708/2, 6709/1,
6711, 6713, 6714/1, 6714/2, 6718/1, 6718/2, 6719, 8066/4, 8496/1, 8496/2, 8497/1, 8497/2, 8498,
8499/1, 8499/2, 8500/1, 8500/2, 8500/3, 8500/4, 8567/2, 8567/6, 8569/1, 8569/2, 8570/1, 8570/2,
8570/5, 8572, 8575/1, 8575/2, 8579, 8580/1, 8580/2, 8581/1, 8581/4, 8582/2, 9195/1, 9320, 9321,
9322, 9323, 9324/1, 9325/1, 9326, 9327/1, 9350/1, 9351, 9352, 9353/1, 9353/2, 9354/1, 9354/2,
9355/1, 9355/2, 9356/1, 9356/2, 9357/1, 9357/2, 9357/3, 9358, 9359, 9360, 9361, 9362/1, 9362/2,
9363, 21259, 21263, 21286.

У случају неподударности списка катастарских парцела са обухватом Плана у оквиру
границе дате на графичким прилозима, важи обухват из графичких прилога.

I.2.2.

Граница грађевинског подручја

Грађевинско подручје обухвата све површине планиране за уређење, изградњу или
заштиту. Цео обухват Плана генералне регулације спада у грађевинско подручје.

I.3.

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

Планско подручје обухвата источни појас периферног дела града, који се протеже дуж реке
Млаве и између излазних саобраћајних праваца ка Великом Градишту (на северу) и Петровцу на
Млави (на југу). У највећој мери у целини су заступљене пољопривредне неизграђене површине.
У оквиру предметне целине издвајају се посебни делови - површина под војним земљиштем на
северу, мање производне површине на југу и западу и спорадично размештено породично
становање.
Планско подручје карактерише велико учешће неизграђених површина у којима
доминирају пољопривредне површине (око 67% од укупне површине). Велики део
пољопривредних површина је запуштен и обрастао у шипражје или шуму. Дуж источне границе,
уз реку Млаву, заступљено је неуређено зеленило.
На Планском подручју налазе се два типа становања: приградско породично становање
ниске спратности и рурално становање (становање обухвата свега 2,65% свих површина плана).
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Породично становање је последица спонтаног насељавања дуж јужног излазног правца из града, уз
улицу која се надовезује на улицу Пожаревачки партизански одред, док је рурално становање
тачкасто размештено по читавој површини планског подручја. Такође, и зона породичног
становања није стриктно те намене, већ има и местимичног удела пољопривредних делатности.
Производне делатности су смештене у западном делу Плана, уз спомен парк „Чачалица“ –
две фабрике намештаја (једна у функцији и једна у стечају) и на југу, фарма пилића смештена на
граници између катастарских општина Пожаревац и Салаковац, на излазу на државни пут према
Петровцу на Млави.
У северном делу планског подручја се налази и површина из категорије посебне намене –
војни комплекс - стрелиште Могила.
У оквиру Плана налазе се и: културно-историјско спомен обележје „Сојин салаш“, на југу
уз излаз на државни пут ка Петровцу на Млави и у централном делу Плана остаци римског гробља
и извор „Минине воде“.
У обухвату планског подручја нема објеката јавних служби, заштићених непокретних
културних добара, као ни комуналних објеката. С обзиром да је углавном неизграђено, планско
подручје има недовољно развијену саобраћајну мрежу и низак ниво комуналне опремљености.
Табела 1. Преглед површина по наменама – постојеће стање
Постојећа намена
површине посебне намене - војни комплекс
инфраструктурне површине и објекти
пешачке и колске саобраћајане површине
шума
вода и водно земљиште (река)
становање ниске спратности
рурално становање
пољопривредне површине
производне делатности
УКУПНО

Површина (ha)
27,47
0,09
10,56
248,84
18,53
4,25
11,43
707,78
8,67
1.037,62

Постојеће стање је анализирано на основу подлога добијених од градске управе града
Пожаревца и података из пописа становништва 2011. године, услова јавних предузећа, органа и
организација и теренског истраживања.
Подлоге прибављене за потребе израде Плана су:
- дигиталне ортофото подлоге резолуције 10 cm, у tif и ecw формату;
- ДКП – дигитални катастарски план непокретности у размери 1: 1000 и 1: 2500, у dwg и
shp формату;
- топографски план у размери 1: 1000, израђен од самосталне радње за обављање
геодетских послова „Geo Gis“ из Београда;
- катастарски план за у размери 1: 1000, добијен од Републичког геодетског завода.
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II

ПЛАНСКИ ДЕО – ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

II.1.

КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЦЕЛИНЕ – ПОДЕЛА И КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА

II.1.1. Подела на карактеристичне целине
Подела на карактеристичне просторне целине у овом Плану извршена је према просторним
детерминантама – улазним саобраћајним правцима у град и административној подели на месне
заједнице „Булевар“, „Парк“ и „Чачалица“. Целине се не разликују значајано по претежној намени
(шума и дисперзно распоређено рурално становање са пољопривредним површинама), али се у
оквиру њих јављају различите специфичне намене. Границе између целина се делимично
поклапају са границама између поменутих месних заједница, на основу којих им је одређен назив.
У оквиру њих дефинисани су блокови, са додељеним ознакама у складу са нумерацијом
карактеристичних целина.
Планско подручје је подељено на три целине:
Целина 1 - МЗ „Булевар“ обухвата северни део Плана до улице Светислава Урошевића на
југу. Претежна намена ове целине је рурално становање (са пољопривредним површинама),
подручје посебне намене - војни комплекс и заштитно зеленило уз реку.
Целина 2 - МЗ „Парк“ се налази јужно од улице Светислава Урошевића до саобраћајног
правца који се пружа од Чачалице до југоисточне границе Плана. Претежна намена ове целине је
шумско зеленило и рурално становање (са пољопривредним површинама), у мањој мери
производна делатност, парк и заштитно зеленило уз реку.
Целина 3 - МЗ „Чачалица“ обухвата део јужно од саобраћајног правца који се пружа од
Чачалице до југоисточне границе Плана. Намене заступљене у овој целини су рурално становање
(са пољопривредним површинама), производне делатности и становање ниске спратности.
Табела 2. Подела на карактеристичне целине и блокове
Целина

P (ha)
1

2

3
УКУПНО

Намене

Рурално становање (са пољопривредним површинама)
450,18 Површина посебне намене - војни комплекс
Река са заштитним зеленилом
Рурално становање (са пољопривредним површинама)
Шума
372,56
Парк
Река са заштитним зеленилом
Рурално становање (са пољопривредним површинама)
Становање ниске спратности
218,05
Шума
Производне делатности
1037,62

Блокови у
саставу
целина
1.1, 1.2, 1.3

2.1, 2.2
3.1, 3.2, 3.3,
3.4, 3.5, 3.6,
3.7, 3.8, 3.9,
3.10, 3.11,
3.12, 3.13, 3.14

II.1.2. Концепција уређења простора
Генералним урбанистичким планом Пожаревца дефинисана су генерална урбанистичка
решења са основним наменама површина и генералним правцима коридора за саобраћајну и
комуналну инфраструктуру.
Основни циљеви Плана су утврђивање правила просторног уређења, изградње и заштите
простора, којима се обезбеђују квалитетнији животни услови, очување природних и створених
вредности, заштита животне средине и културног наслеђа, утврђивање површина јавне и осталих
намена, обезбеђење услова за економски и пољопривредни развој, унапређење комуналних
објеката и система, унапређење инфраструктурних система, побољшање саобраћајне
инфраструктуре и изградња нових саобраћајница, а нарочито заштита и унапређење зелених
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површина, заштитног зеленила, парк шуме, повећање привлачности амбијента у складу са јавним
вредностима и интересима.
План се ради синхронизовано са још пет планова генералне регулације за територију у
обухвату ГУП-а Пожаревца (ПГР „Пожаревац 2“ – ПГР „Пожаревац 6“), те се цела територија
ГУП-а сагледава и планира интегрално, а планска решења су међусобно усклађена.
Најзначајнији елементи и принципи концепције уређења простора у обухвату Плана су:
- заштита зелених површина и отворених простора, њихово очување, уређење и
активирање, сагласно природним географско - климатским потенцијалима подручја и
реке Млаве;
- повећање парковских површина уз могућност спорта и рекреације у природи; и
- уважавање постојеће изграђености и реална процена потреба и могућности даље
изградње руралног становања са пољопривредним површинама и производних
делатности.
С обзиром да се Планом предвиђа задржавање највећег дела постојећих површина, рурално
становање (са пољопривредним површинама) остаје претежна намена на нивоу Планског подручја.
Концепција овог Плана подразумева, између осталог, и развој спорта и рекреације у
природи повећањем површина под зеленилом и парковских површина сагласно природним
географско - климатским потенцијалима подручја и реке Млаве. У мањем обиму су предвиђене
површине за развој производних делатности.
Површина посебне намене - војни комплекс (стрелиште „Могила“) задржава се у својој
првобитној намени.

II.1.3. Планирана претежна намена простора
План намене приказан је на графичком прилогу – карта 2 „План намене“ Р – 1:5000.

II.1.3.1 Површине и објекти јавне намене
Површине јавне намене одређују се за уређење или изградњу објеката јавне намене или
јавних површина за које је предвиђено утврђивање јавног интереса. Објекти јавне намене су
објекти намењени за јавно коришћење и могу бити у јавној својини или у другим облицима
својине, у складу са Законом о планирању и изградњи.
У површине и објекте јавне намене у обухвату овог плана спадају:
-

површине посебне намене - војни комплекс;
пешачке и колске саобраћајне површине и бициклистичке стазе;
инфраструктурне површине и објекти;
зелене површине:
- парк;
- заштитно зеленило уз реку; и
водa и водно земљиште.

На графичким прилозима – карта 2 „План намене“, Р – 1:5000 и карта 3 „План регулације,
нивелације и парцелације и решење саобраћајних површина“, Р – 1:2500, приказане су површине
планиране за јавне намене.

II.1.3.2 Површине осталих намена
Површине осталих намена одвојене су од површина јавне намене регулационим линијама и
у њих спадају:
- становање ниске спратности;
- рурално становање (са пољопривредним површинама);
- шума и
- производне делатности.
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Врсте и намене објеката који се могу градити на површинама остале намене, дате су детаљно у
поглављу III.1.1. „Врста и намена објеката“, у оквиру правила грађења и приказане на графичком
прилогу – карта 2 „План намене“, Р – 1:5000.

II.1.4. Компатибилне намене
У оквиру претежних намена датих овим планом, у даљој разради планом детаљне
регулације или урбанистичким пројектом може се утврдити промена и прецизно дефинисање
планираних намена, у складу са табелама 3.1. и 3.2. „Компатибилне намене“.

Х

Х

Х

Х

Х

О

Х

Х

Х

парк

Х

Х

заштитно зеленило уз реку

Х

вода и водно земљиште

пешачке и колске
саобраћајне површине
инфраструктурне
површине и објекти
површина посебне
намене- војни комплекс

компатибилна
намена
површина посебне наменевојни комплекс
инфраструктурне површине и
објекти
пешачке и колске саобраћајне
површине

парк

планирана намена
вода и водно
земљиште
заштитно зеленило уз
реку

Табела 3.1. Компатибилне намене – површине јавних намена

Х

Х

О

Х
Х

Х

О

О

Х

Х

О

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

становање ниске спратности

Х

Х

Х

Х

Х

Х

рурално становање (са пољ.
површинама)

Х

Х

Х

Х

Х

Х

производне делатности

Х

Х

Х

Х

Х

Х

шума

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

О

рурално становање
п(са пољ. површинама)
становање ниске
спратности

производне делатности

компатибилна
намена
површина посебне наменевојни комплекс
инфраструктурне површине и
објекти
пешачке и колске саобраћајне
површине

шума

планирана намена

Табела 3.2. Компатибилне намене – површине осталих намена.

Х

Х

О

О

О

О

О

О

О

парк

О

О

О

О

заштитно зеленило уз реку

Х

Х

Х

Х

вода и водно земљиште

Х

Х

Х

Х

О

О

рурално становање (са пољ.
површинама)

О

О

производне делатности

Х
О

шума
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рурално становање
п(са пољ. површинама)
становање ниске
спратности

становање ниске спратности

компатибилна
намена

планирана намена

производне делатности
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О

О
Х

Х

О

О

О – компатибилно, планирана намена може да се промени у компатибилну намену
X – није компатибилно, планирана намена не може да се промени у некомпатибилну намену

Мањи комерцијални и услужни садржаји могу бити као пратећа компатибилна намена у
оквиру стамбених зона (у оквиру објеката или као посебни објекти). Под мањим комерцијалним
садржајима подразумева се трговина на мало, док се у услужне делатности убрајају услуге
смештаја и исхране (смештајни и угоститељски објекти) и остале услужне делатности.
Садржаји попут аутоперионица, аутомеханичарских, аутоелектричарских и вулканизерских
радњи, као и простори за прославе, дозвољени су у зонама становања као компатабилна намена, уз
обавезу решавања паркирања за све кориснике и посетиоце на сопственој парцели, уз поштовање
услова заштите животне средине, а посебно заштите од буке, и уз обавезну израду урбанистичког
пројекта.
У оквиру подручја са производним делатностима као компатабилна намена дозвољавају се
мањи комерцијални садржаји.

II.1.5.

Биланс површина

Табела 4. Биланс површина по наменама
Намена
површина посебне намене - војни комплекс
инфраструктурне површине и објекти
пешачке и колске саобраћајне површине
зелене површине – парк
зелене површине – заштитно зеленило уз реку
вода и водно земљиште
Укупно површине јавне намене
становање ниске спратности
рурално становање (са пољоп. површ.)
производне делатности
шума
Укупно површине осталих намена
УКУПНО

II.1.6.

Површина(ha)
постојеће стање планирано стање
27,47
28,14
0,09
10,56
/
/
18,53
56,65
4,25
719,21
8,67
248,84
980,97
1037,62

0,09
35,05
23,10
80,96
18,53
185,87
32,20
693,55
12,00
114,00
851,75
1037,62

Попис парцела и опис локација за јавне површине, садржаје и објекте

Положај парцела за јавне површине утврђен је регулационим линијама. Регулационе линије
– границе парцела, одређене су растојањем од осовина саобраћајница и појединачним детаљним
тачкама.
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Табела 5. Попис катастарских парцела за површине јавне намене.
Намена
Површина посебне
намене- војни комплекс
Инфраструктурне
површине и објекти
Зелене површине- парк

Зелене површинезаштитно зеленило уз
реку

Вода и водно земљиште

Број кат. парц.
- целе: 5163, 5166, 5167/1, 5167/2, 5168, 5169, 5170, 5171, 5172, 5173, 5174, 5175,
5176, 5177, 5179/1, 5179/2, 5180/1, 5180/2, 5181/1, 5181/2, 5182, 5183, 21007
(КО Пожаревац);
- делови: 5164/1, 5165/1, 21006, 21286, 21270, 21271 (све KO Пожаревац) ;
- део: 6714/2 (КО Пожаревац);
- целе: 8069/1, 8069/2, 8069/3, 8069/4, 8312, 8313, 8314, 8315, 8316, 8317, 8318/1,
8318/2, 8318/3, (КО Пожаревац);
- делови: 6114/1, 6114/3, 6694, 6695, 6696/2, 6697 (све KO Пожаревац);
- целе: 9157/2, 9159, 9160, 9161/2, 2158, 2159, 20941, 21082, 21083, 21084,
21085, 21086, 21087, 21088, 21089, 21090, 21091, 21092, 21093, 21096, 21097,
21195, 21255, 21256/2, 21283 (КО Пожаревац);
- делови: 2160, 3415/5, 9161/1, 20997/10, 20997/15, 20997/17, 20997/18, 20997/19,
20997/21, 20997/22, 20997/23, 20997/25, 20997/26, 20997/27, 21094, 21095,
21099, 21100, 21101, 21102, 21098, 21161, 21162, 21163, 21164, 21166, 21167,
21168, 21169, 21170, 21171, 21172, 21173, 21178, 21179, 21180, 21181, 21182,
21183, 21186, 21187, 21191, 21196, 21197, 21198, 21199, 21200, 21207, 21208,
21209, 21210, 21211, 21212, 21213, 21214, 21215, 21216, 21217, 21218, 21219,
21220, 21221, 21222, 21223, 21224, 21224, 21225, 21226, 21227, 21228, 21229,
21230, 21231, 21232, 21233, 21234, 21235, 21256, 21237, 21238, 21239, 21240,
21241, 21242, 21243, 21244, 21246, 21247, 21248, 21249, 21250, 21251, 21252,
21253, 21254, 21257, 21259, 21282, 21285 (све KO Пожаревац);
- Делови: 3415/5, 3415/8, 9157/2, 9160, 9161/1, 21094, 21095, 21157, 21160,
21163, 21164, 21166, 21167, 21171, 21172, 21173, 21178, 21179, 21183, 21186,
21187, 21197, 21208, 21209, 21210, 21211, 21212, 21213, 21217, 21219, 21220,
21222, 21235, 21236, 21237, 21240, 21241, 21242, 21243, 21244, 21247, 21249,
21250, 21251, 21253, 21254, 21256/1 (све KO Пожаревац).

Табела 5a. Попис катастарских парцела за површине јавне намене-саобраћајнице
парцеле
саобраћајн
ице

Број кат. парц.

делови: 20890, 20891, 20892, 20893, 20894, 20895, 20897/1, 20898, 20899, 20900,
20939, 20941, 20942, 20997/1, 20997/10, 20997/14, 20997/15, 20997/17, 20997/18,
С 1 20997/19, 20997/21, 20997/22, 20997/25, 21103, 21104, 21105, 21107/1, 21108, 21109,
21110, 21112, 21113, 21114, 21115, 21136, 21137, 21138, 21139, 21140, 21141, 21142,
21143, 21144, 21145, 21146, 21147, 21148, 21255, 21254, 21259, 21263, 21264, 21277,
21279 (све KO Пожаревац).
- делови: 4965, 4966, 4967, 4968, 4969/2, 4970, 4970, 4971/2, 4971/4, 4972, 4973,
4974/1, 4974/2, 4975, 4976/1, 4976/2, 4977, 4978, 4979, 4980, 4981, 4982, 5058, 5059,
5060, 5061, 5062, 5063, 5064, 5065, 5066, 5067, 5068, 5069/1, 5139, 5143, 5144,
5148, 5149/2, 5152, 5153, 5155, 5157, 5158, 5159/1, 5326, 5327/1, 5328, 5329, 5330,
5331/1, 5331/2, 5332/1, 5332/2, 5333/1, 5334/1, 5334/2, 5335, 5336, 5337/2, 5342/2,
С2
5342/2, 5343/2, 20989, 20990, 20991, 20992, 20993, 20994, 20996, 20997/1, 20997/2,
20997/3, 20997/4, 20997/5, 20997/10, 20997/11, 20997/21, 20999, 21001, 21003,
21005, 21006, 21008, 21009, 21010, 21011, 21012, 21013, 21014, 21015, 21016,
21017, 21018, 21019, 21020, 21021, 21022, 21023, 21024, 21025, 21026, 21027,
21267, 21271, 21286 (све KO Пожаревац).
- делови: 5232/1, 5280/1, 5304, 5306, 5307, 5308, 5309, 5310, 5311/1, 5311/2, 5311/3,
5312/3, 5326, 5952, 5953, 5955, 5956/1, 5956/2, 5957/2, 5958, 5961, 5963, 5964/1,
C 2a
5964/2, 5965, 5967, 5968, 5969, 5970, 5971, 5973, 5974/1, 21008, 21064, 21065,
21286, (све KO Пожаревац).
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Број кат. парц.
- делови: 5670/1, 5670/2, 5700, 5703, 5704, 5705, 5720/1, 5720/2, 5720/3, 5895/1, 5952,
6006/2, 6019, 6024/1, 6025, 6026/1, 6026/2, 6027/1, 6027/2, 6028, 6029, 6030/2, 6032, 6335/3,
6336, 21155, 21156, 21161, 21162, 21163, 21254,21282, 21286 (све KO Пожаревац).

С 4 - цела: 5895/3 (KO Пожаревац);
- делови: 5895/1, 6114/3, 21286 (све KO Пожаревац).
С 5 - делови: 6114/3, 9165/1, 9165/2, 9165/3, 9167/1, 9167/2, 9167/3 (све KO Пожаревац).

С6

С7

Саобраћајн
ице у
стамбеном
делу

Саобраћајн
ице у
привредној
зони

- целе: 9166, 9183/2 (KO Пожаревац);
- делови: 9165/3, 9167/3, 9168, 9168, 9170, 9171, 9172/1, 9172/2, 9173, 9174, 9175,
9176, 9177, 9178, 9179, 9180, 9181, 9182, 9183/1, 9184, 9185, 9186/1, 9186/2, 9192,
9193/2, 9194/1, 9194/2, 9194/3, 9194/4, 9195/1, 9348/1, 9348/2, 9348/3, 9349/1,
9349/2, 9349/3, 9350/1, 9350/2 (све KO Пожаревац).
- делови: 8566/1, 8566/2, 8568, 8567/7, 8569/1, 8570/3, 8571/1, 8571/2, 8582/1, 8582/2,
9188, 9189, 9190, 9191, 9191, 9192, 9193/1, 9193/2, 9320, 9321, 9322, 9323, 9324/2,
9325/1, 9325/2, 9326, 9327/2, 9333/1, 9333/2, 9333/3, 9333/4, 9334/1, 9334/2, 9335,
9336/1, 9336/2, 9337/1, 9337/2, 9338, 9340/1, 9340/2, 9341/1, 9341/2, 9341/3, 9342,
9343/1, 9343/2, 9344, 9345, 9347/1, 9347/2, 9347/3, 9351, 9354/1, 9354/2, 9355/1,
9355/2, 9356/1, 9356/2, 9357/1, 9357/2, 9357/3, 9358, 9359, 9360, 9361, 9362/1,
9362/2, 9363 (све KO Пожаревац).
- делови:
- 8570/1, 8570/3, 8570/5, 8582/1;
- 8569/1, 8569/2, 8569/5, 8569/6, 8569/7, 8569/8, 8582/1;
- 8567/6, 5882/1, 9320, 8582/1;
- 9322, 9323, 8582/1;
- 9325/1, 9325/2, 8582/1;
- 9326, 8582/1;
- 9359, 9360, 8582/1;
- 9354/1, 9355/2, 8582/1;
- 9347/1, 9350/1, 9351, 8582/1;
- 9347/2, 9347/3, 8582/1;
- 9356/1, 9357/18582/1;
- 9193/1, 9193/2, 9194/1, 9194/2, 9194/3, 9347/1, 9347/2, 9347/3, 9348/1, 9348/2,
9348/3, 9349/1, 9349/2, 9349/3, 9350/1, 9350/2;
- 9348/2, 9348/3(све KO Пожаревац).
- целе: 9133, 9184 (KO Пожаревац);
- делови: 9099, 9134, 9135, 9136, 9179, 9182 (све KO Пожаревац).

Саобраћајн - целе: 5011, 5664, 5712, 5979, 21149, 21264, 21265, 21268, 21269, 21274, 21278,
21280, (KO Пожаревац);
ице између
делови: 5013, 5071, 5164/1, 5232/1, 5338, 5699/1, 20997/24, 20997/25, 21259, 21263,
С1-С4
Саобраћајн
ице између
С4-С5
Саобраћајн
ице између
С5-С7

21266, 21270, 21273, 21277, 21279, 21286 (све KO Пожаревац).
- целе: 5765, 5771, 5786, 5829, 5851, 5896, 5901, 6059, 6243, 6255, 6277, 6366, 6386,
6421, 6429, 6450, 6507, 6554, 6559, 6608, 6696/1, 6703, 6710, 8085, 8145, 8153/1,
8193, 8228, 8292, 8741, 8742, 8751, 8786, 8816, 8920, 8940, 8941, 8942/1, 8942/2, ,
8991, 8992, 8993, 8994, 8997, 9001/1, 9001/2, 9008, 9164 (KO Пожаревац);
- делови: 6114/3, 6696/2(све KO Пожаревац).
- целе: 9001/1, 9001/2, 9008 (KO Пожаревац);
- делови: 6114/3, 8940, 8941, 8942/1, 8942/2, 8991, 8992, 8993, 8994, 8997, 9105 (све
KO Пожаревац).

У случају неподударности списка катастарских парцела за површине јавне намене дате и на
графичким прилозима, важе графички прилози.
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ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА

Општа правила уређења примењују се на целом обухвату Плана, уколико посебним
правилима није другачије одређено. За делове обухвата који ће бити предмет даље урбанистичке
разраде, општа правила уређења имају усмеравајући карактер.

II.2.1.

Појмовник

Појмови употребљени у овом плану, значајни за тумачење правила уређења и грађења и
спровођење Плана, имају следеће значење:
- Блок – простор у оквиру градског ткива ограничен по обиму постојећим или планираним
јавним саобраћајним површинама (улицама, трговима, железничком пругом), природним
границама (пољопривредно, шумско, водно земљиште и сл) или границом Плана.
- Постојећи објекат – објекат са употребном дозволом или озакоњен, који је евидентиран у
катастру непокретности;
- Фронт грађевинске парцеле – ширина грађевинске парцеле према приступној јавној
саобраћајној површини. За постојеће грађевинске парцеле неправилног облика које приступ
на јавну саобраћајну површину остварују непосредно преко приступног пута у оквиру саме
грађевинске парцеле (минималне ширине 3,5 m), ширина фронта се мери на крају
приступног пута. За грађевинске парцеле које приступ на јавну саобраћајну површину
остварују посредно, преко интерне, сукорисничке, саобраћајне површине која није јавна,
ширина фронта се мери у зони градње, односно, на крају приступне интерне саобраћајне
површине.
- Главни објекат – објекат који припада планираној намени и постављен је по правилу на
грађевинску линију;
- Други објекат – објекат који припада планираној или њој компатибилној намени и налази се
на истој грађевинској парцели као и главни објекат;
- Помоћни објекат – објекат у функцији главног објекта (гаража, остава и сл.) и налази се на
истој грађевинској парцели;
- Зелене незастрте површине у директном контакту са тлом – пејзажно-архитектонски
уређене или неуређене, озелењене, отворене (ненаткривене) површине, испод којих нема
подземних објеката и на којима нема објеката ни елемената партерног уређења површина;
- Индекс заузетости парцеле (Из) – однос габарита хоризонталне пројекције изграђеног или
планираног објекта и укупне површине грађевинске парцеле, изражен у процентима. Не
рачунају се светларници, надстрешнице које не формирају објекат ни стрехе, подземни
парклифт системи, као ни део габарита хоризонталне пројекције који излази изван граница
грађевинске парцеле, на површину јавне намене. У складу са Правилником о енергетској
ефикасности зграда („Сл. гласник РС“, бр. 61/11), у прорачун индекса заузетости парцеле не
улазе површине под стакленицима и дуплим фасадама. У прорачун индекса заузетости не
улазе ни елементи партерног и пејзажно-архитектонског уређења, отворени базени и сл. У
случају када надстрешница формира објекат простор испод надстрешнице рачуна се као
заузета површина, у складу са важећим стандардом SRPS U.C2.100 2002, изузев код
баштенских сеника површине мање од 10 m2 у основи.
- Бруто развијена грађевинска површина (БРГП) – збир површина свих надземних етажа
објекта, мерених у нивоу подова свих делова објекта – спољне мере ободних зидова (са
облогама, парапетима и оградама). Детаљан прорачун се ради на основу важећег СРПС
стандарда. У БРГП се не рачунају површине у оквиру система двоструких фасада и
стакленика. Код реконструкције и енергетске санације постојећих објеката, у БРГП се не
обрачунава код хетерогених зидова дебљина термоизолације преко 5 cm, а код хомогених
зидова дебљина зида већа од 30 cm уз постизање, услова енергетске ефикасности зграда
прописаних Правилником о енергетској ефикасности зграда.
- Нулта кота је кота терена уз објекат, на средини фасаде окренуте према улици, односно
приступној површини. На стрмом терену, са нагибом од улице наниже, нулта кота једнака је
коти нивелете улице, односно, приступне површине, на средини грађевинске парцеле.
- Висина објекта – вертикално растојање од нулте коте објекта до коте венца (највише тачке
уличног фасадног платна), на средини фасаде окренуте према улици, односно приступној
површини. Код објеката на углу, висина се мери на улици са вишом котом нивелете. Кота
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венца повученог спрата може бити највише 3 m виша од коте венца уличног фасадног
платна.
Спратност објекта – број надземних етажа објекта, не рачунајући приземље. Спратност
објекта чији поједини делови имају различит број надземних етажа је број надземних етажа
највишег дела објекта.
Подрум – подземна етажа, укопана у земљу најмање до половине своје спратне висине;
Сутерен – етажа чији је већи део површине укопан у земљу, у просеку највише до половине
своје спратне висине и чија је бар једна фасада у потпуности изнад нивоа терена. Габарит
надземног дела сутерена не сме бити већи од габарита приземља. Није дозвољено
пројектовање станова у сутерену.
Приземље – прва надземна етажа објекта. Уколико се објекат налази на стрмом терену,
приземље може бити мањим делом своје површине укопано у земљу, највише до половине
своје спратне висине.
Спрат – надземна етажа објекта, изнад приземља.
Последњи спрат – највиши спрат објекта, последњи испод конструкције крова, косог или
равног.
Таван – некористан простор између последњег спрата објекта и конструкције косог крова.
Таван не може имати назидак и може се користити само као простор за одлагање или
техничке просторије.

Појмови који су дефинисани Законом о планирању и изградњи примењују се и тумаче у
складу са наведеним законом, а одредница дата у овом појмовнику односи се на оне елементе тих
појмова који законом нису прецизирани, а значајни су за тумачење правила овог плана и његово
спровођење.

II.2.2. Општа правила регулације
Регулациона линија је линија која раздвајаја површине одређене јавне намене од површина
друге јавне или остале намене и дефинисана је растојањем од осовинске линије јавних
саобраћајница и радијусима кривина.
Регулационе линије су дефинисане на следеће начине:
регулациона линија се поклапа са линијом катастарске парцеле, у том случају регулациона
линија је дефинисана координатама међних тачака катастарске парцеле;
- положај и правац регулационе линије планира се не везујући се за тачке чије су координате
познате, када је регулациона линија у Плану дефинисана координатама преломних тачака
или регулационим котама у односу на дефинисану осовину саобраћајнице, односно друге
дефинисане праве или дужи.
Регулационе линије приказане су у графичком прилогу – карта 3 „План регулације и
нивелације и решење саобраћајних површина" Р – 1:2500.
-

Облик и површина блокова дефинисани су регулационим линијама. На графичком прилогу
карта 2. „План намене”, Р-1:5.000 дат је приказ мреже блокова у обухвату Плана.
У оквиру регулационих линија јавних саобраћајница, дозвољава се искључиво изградња
објеката инфраструктуре и уређење јавних зелених површина. Сви постојећи објекти у оквиру
регулационих линија јавних саобраћајница планирани су за уклањање, а до привођења простора
планираној намени дозвољено је искључиво њихово текуће одржавање.

II.2.3. Општа правила нивелације
Планом је дефинисана нивелација јавних површина. Висинске коте на раскрсницама улица
су базни елементи за дефинисање нивелације осталих тачака које се добијају интерполовањем.
Нивелационе коте раскрсница улица и површина јавне намене (нивелациони план) дат je на
графичком прилогу карта 3 „План регулације, нивелације и парцелације и решење саобраћајних
површина” Р-1:2500.
У даљој планској разради и при изради урбанистичко-техничке и техничке документације,
могућа су мања одступања од задатих нивелета, ако та одступања не ремете основни концепт –
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нивелациони план – и ако су узрокована техничким и функционалним решењем и прилагођавању
ажурном топографском плану.
Нивелационе коте терена раскрсница саобраћајница и површина јавне намене усклађене су
са котама терена и постојећим нивелетама изведених саобраћајница и површина јавне намене.
Утврђени су максимални подужни нагиби саобраћајница у складу са одговарајућим
условима противпожарне заштите:
-

за градске улице - до 5%;
за стамбене и приступне улице - до 10%.

Одступања су дозвољена само код постојећих саобраћајница које имају нагиб већи од
дозвољеног.
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УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ
НАМЕНЕ

Површина јавне намене јесте простор одређен за уређење или изградњу објеката јавне
намене или јавних површина за које је предвиђено утврђивање јавног интереса у складу са
посебним законом (улице, тргови, паркови и др.).
За све објекте и површине јавне намене обавезна је израда урбанистичког пројекта, сем за
површине посебне намене – војне комплексе, за које је обавезна израда планова детаљне
регулације, по посебној процедури.
Правила дата у овом поглављу важе за све објекте који припадају наведеним наменама, без
обзира на облик својине.
Парцеле планиране за јавну намену не могу се даље парцелисати, осим у случају
саобраћајних површина и зелених површина, у складу са посебним правилима за те намене,
односно у случају планирања компатибилних јавних намена. Пројекат парцелације мора да
обухвати целу парцелу која се дели, а новоформиране парцеле саобраћајних површина морају да
обухвате цео попречни профил између регулационих линија.
На графичком прилогу – карта 3 „План регулације, нивелације и парцелације и решење
саобраћајних површина“, Р – 1:2500, приказане су површине планиране за јавне намене.

II.3.1. Површине посебне намене
Од површина посебне намене на подручју Плана налази се комплекс „Могила“ војске
Републике Србије.
Од Министарства одбране - Управе за инфраструктуру добијен је допис под пов.бр.5396-6
од 21.09.2018, са посебним условима и захтевима за прилагођавање потребама одбране земље, који
су уграђени у план. Услови Министарства одбране са зонама заштите око комплекса посебне
намене и правилима за изградњу дати су, због поверљивих података, у посебном Прилогу
(Анексу) који је саставни део плана.
Око војног комплекса успоставља се зона забрањене градње од 300 m од границе
комплекса, која подразумева потпуну забрану изградње објеката.
Правила уређења и грађења за ову намену одређују се кроз израду плана детаљне
регулације по посебној процедури.

II.3.2.

Саобраћајне површине и објекти
Улична мрежа

Једини вид саобраћаја на територији Плана генералне регулације „Пожаревац 6“ је друмски
саобраћај којим је подручје повезано са централном зоном града Пожаревца, а преко њега и са
ужом и широм мрежом путева на територији државе.
Према важећој Уредби о категоризацији државних путева на територији Републике Србије
(Службени гласник РС бр.105/2013, 119/2013 и 93/2015), кроз предметно подручје не пролазе
државни путеви. Осим тога, према категоризацији путне мреже Града Пожаревца, кроз подручје
плана не пролазе ни општински путеви. Веза територије која је обухваћена границом ПГР-а
„Пожаревац 6“ са окружењем остварена је мрежом некатегорисаних путева.
Према важећој Уредби о категоризацији државних путева на територији Републике Србије
(Службени гласник РС бр.105/2013, 119/2013 и 93/2015) и на основу Референтног система мреже
државних путева Републике Србије (ЈП Путеви Србије, март 2020.), кроз предметно подручје, у
постојећем стању не пролазе државни путеви. Међутим, планским и пројектним решењем
обилазнице Пожаревца (ППППН Инфраструктурног коридора државног пута IБ реда Аутопут
Е-75 Београд-Ниш (петља „Пожаревац”) – Пожаревац (обилазница) – Велико Градиште –
Голубац) предвиђено је да реконструисани државни пут број 34 једним делом пролази и кроз
подручје предметног плана. У питању је део обилазнице (државног пута) у дужини од 193m, од
оријентационе стационаже km 10+892 до km 11+085. Реконструисани државни пут у свом
профилу, ширине 22 m, треба да садржи по две саобраћајне траке по смеру и разделни појас
ширине 3 m. Предметним планом генералне регулације обухваћен је један део попречног профила
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државног пута. Осим државног пута IБ реда бр.34, према категоризацији путне мреже Града
Пожаревца, кроз подручје плана не пролазе општински путеви. Најбројније саобраћајне везе
територије која је обухваћена границом ПГР-а „Пожаревац 6“ са окружењем остварене су мрежом
некатегорисаних путева.
Основу за формирање планског решења саобраћајних површина предметног плана
представља Генерални урбанистички план Пожаревца, уз разраду и допуну мреже проистеклу на
основу анализе постојећег стања, сагледавања потреба и планираних намена површина на
подручју. Приликом дефинисања планског решења, основно опредељење, поред поштовања плана
вишег реда, било је да се у што већој мери испоштује постојећа парцелација, регулација и
изграђеност на терену, као и да се фаворизује развој бициклистичког и пешачког саобраћаја као
еколошки најприхватљивијих видова саобраћаја. Коридори нових путних и уличних праваца у
највећој мери се поклапају са правцима већ утврђених некатегорисаних путева.
Основни задатак планираног система путне и уличне мреже је да прихвати и адекватно
опслужи локални саобраћај и то пре свега у сврху становања. Предложени систем уличне мреже
треба да пружи значајна побољшања на нивоу локалних кретања.
На основу функционалне категоризације дефинисане Генералним урбанистичким планом
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, број 13/2014) путну и уличну мрежу у
обухвату плана чине:
- улице; и
- стамбене и приступне саобраћајнице.
Према Генералном урбанистичком плану планирана је изградња нових улица:
- улица Вељка Дугошевића која представља продужетак улице Светислава Урошевића и везу
са централним подручјем Пожаревца са западне стране, односно, везу са насељем Набрђе са
источне стране, коју треба асфалтирати приближно по траси постојећег некатегорисаног
пута. Реконструисана саобраћајница, у свом профилу треба да има коловоз ширине 6 m (2х3
m) и обостране банкине ширине 1,5 m. У границама плана, предметни пут има дужину од
око 1,7 km, а завршава се постојећим мостом преко Млаве дужине 21,5 m;
- саобраћајница која представља продужетак улице Хајдук Вељкова од спомен парка
„Чачалица“ према југоистоку, по траси некатегорисаног пута у дужини од око 2,4 km, a у
наставку нова траса према југоистоку у дужини од 0,96 km. Укупна дужина
реконструисане/нове саобраћајнице износи 3,36 km. Како се ова саобраћајница завршава
окретницом на левој обали Млаве, предложена је саобраћајна веза ка југу, према државном
путу број 33, а преко територије општине Мало Црниће. Веза према државном путу, у
границама плана за целину „Пожаревац 6“ има дужину од 155 m. На целој дужини
(укључујући и источни и јужни крак), у складу са Планом генералне регулације, нова
саобраћајница има ширину коловоза од 6,5 m и обостране банкине ширине 1,5 m;
саобраћајница која се, од улуце Вељка Дугошевића пружа према северу на левој обали реке.
У односу на ГУП, овим планом је извршена мала корекција положаја трасе нове
саобраћајнице, тако да се, уместо на насипу Млаве, води удаљена од ножице насипа
најмање 1 m. Значајније одступање од трасе дефинисане ГУП-ом предложено је отприлике
на половини дужине нове трасе, да би се избегла зона меандрирања Млаве. Укупна дужина
нове саобраћајнице, која се завршава на северoзападној граници овог плана износи око 3,60
km. Прикључење ове саобраћајнице на државни пут број 34 планиран је посредно, преко
Улице Боже Димитријевића (ван граница овог плана) а затим преко планиране нове кружне
раскрснице на државном путу. Попречни профил садржи коловоз ширине 6 m, и обостране
банкине или тротоаре ширине 1,5 m.
Све остале планиране и реконструисане постојеће саобраћајнице припадају категорији
стамбених и приступних саобраћајница. Ово је најбројнија категорија саобраћајне мреже која
омогућава приступ зонама одређене намене. Нове саобраћајнице које припадају овој категорији
планиране су као допуна саобраћајне мреже вишег ранга, односно као приступ новим парковским,
стамбеним, производним или зонама друге намене.
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У границама ПГР „Пожаревац 6“ овој категорији припадају следеће важније саобраћајнице:
саобраћајница која се простире уз саму југозападну границу плана (по траси постојећег
некатегорисаног пута) и која је са остатком саобраћајне мреже Града Пожаревца повезана
преко улице Цара Душана и улице Пожаревачки партизански одред. Предметна
саобраћајница уједно се поклапа и са западном границом зоне плана у којој је претежна
намена становање. Укупна дужина ове саобраћајнице је око 1,26 km, а планирани попречни
профил садржи коловоз ширине 5,5 m и обостране тротоаре ширине 1,5 m. Због постојеће
изграђености стамбених објеката, почетни део ове саобраћајнице (у дужини од око 100 m)
је једносмеран са ширином коловоза 3,5 m и једностраним тротоаром ширине 1,5 m;
зону становања са источне стране ограничава приступна саобраћајница дужине око 1,7 km,
са коловозом ширине 5,5 m и обостраним тротоарима ширине 1,5 m, односно на дужини од
око 800 m, са једностраним тротоаром ширине 1,5 m и банкином са друге стране ширине
1m;
бројне попречне везе у оквиру стамбене зоне које омогућавају приступ изграђеним и
планираним стамбеним објектима. Како на подручју планирано становање ниских густина,
већина ових попречних веза је планирана као једносмерна, са ширином коловоза 3,5 m и
једностраним или обостраним тротоарима ширине 1,5 m. Двосмерне попречне везе имају
попречни профил са ширином коловоза 5,5 m и тротоарима ширине 1,5 m;
саобраћајница која са источне стране пролази стамбену зону се, уз јужну границу плана
продужава према истоку до нове „Улице“ (продужетак Хајдук Вељкове) планиране ГУПом. Саобраћајница има ширину коловоза од 5,5 m, а уместо тротоара банкине ширине 1 m,
имајући у виду да се пружа кроз пољопривредно земљиште;
улицу Сојин салаш на крајњем југу територије, као приступ објектима индустрије треба
проширити тако да има коловоз ширине 5,5 m и банкине ширине 1 m;
у северном делу плана, од улице Вељка Дугошевића, на граници плана, одваја се
саобраћајница која омогућава приступ војном комплексу. Укупна дужина нове
саобраћајнице износи око 1,27 km, са коловозом ширине 5,5 m, са једностраним тротоаром
ширине 1,5 m и једностраном бициклистичком стазом (двосмерном) ширине 2 m;
непосредну зону војног комплекса окружује нова саобраћајница (са коловозом 2х2,75 m)
која са унутрашње стране има тротоар (1,5 m) а са спољашње бициклистичку стазу ширине
2 m (2х1 m). Приступ овој зони омогућен је и са западне стране (центра Пожаревца)
продужетком улице Пожаревачког мира, а према истоку планирана је веза до нове „улице“
која се пружа уз реку Млаву.

Приликом трасирања нових саобраћајница, основни принцип је био поштовање постојеће
изграђености на терену и постојеће парцелације, али уз поштовање закона и прописа који
регулишу ову област (ширина коловоза, елементи попречног профила, полупречници кривина,
услови заштите од пожара и слично). Овим Планом, све нове стамбене и приступне улице су
предвиђене за двосмерни саобраћај са коловозом ширине 6 m, односно 5,5 m и тротоарима ширине
1,5 m. Саобраћајнице предвиђене за једносмерни саобраћај имају коловоз минималне ширине 3,5m
и једнострани или обострани тротоар минималне ширине 1,5 m. На саобраћајницама које пролазе
кроз претежно пољопривредно или шумско земљиште, уместо тротоара предвиђене су банкине.
Регулација постојећих колских путева се задржава по њиховим катастарским парцелама,
осим ако се планираним саобраћајним решењем не регулишу другачије.
Поред саобраћајница је планиран простор за изградњу канала за одводњавање воде са
коловоза.
Решење саобраћајних површина приказано је на графичком прилогу – карта 3 „План
регулације, нивелације и парцелације и решење саобраћајних површина“, Р – 1:2500.
Пешачки и бициклистички токови
Планом је предвиђено унапређење и повећање безбедности одвијања пешачког саобраћаја
кроз изградњу тротоара на саобраћајницама у постојећим и зонама проширења становања, као и у
зони развоја спорта и рекреације. Поред тротоара, планирана је и изградња независних пешачко
бициклистичких стаза.
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Приликом одређивања ширина тротоара и пешачких стаза треба се руководити очекиваним
интензитетом пешачких токова, при чему је, у складу са законима и прописима, минимална
ширина 1,5 m.
Положај тротоара, њихова димензија и урбана опрема која се дуж њих поставља треба да
обезбеди пуну физичку заштиту пешака од осталих учесника у саобраћају. Због повећања
безбедности одвијања пешачког саобраћаја потребно је применити следеће мере:
- јасно, физичко раздвајање различитих видова саобраћаја;
- обезбеђивање континуалних тротоара одговарајућих ширина.
Тротоари и пешачке стазе, пешачки прелази, места за паркирање и друге површине у
оквиру улица, шеталишта, паркова и игралишта по којима се крећу лица са посебним потребама у
простору су међусобно повезани и прилагођени за оријентацију и са нагибима који не могу бити
већи од 5% (1:20), а изузетно 8,3% (1:12).
Конфигурација терена предметног подручја је изузетно погодна за развој бициклистичког
саобраћаја. Планиране бициклистичке стазе су део ширег плана развоја бициклистичког
саобраћаја на територији града Пожаревца.
Ширина пешачко бициклистичких стаза износи 3,5 m на јединственом коловозу, од чега је
2 m намењено кретању бициклиста а 1,5 m кретању пешака.
У границама ПГР-а „Пожаревац 6“ бициклистичке стазе су планиране у коридорима нових
приступних саобраћајница, као и независне пешачко бициклистичке стазе. Вођење
бициклистичких стаза у коридорима саобраћајница планирано је издвојено од моторног саобраћаја
(ивичњацима) као двосмерне бициклистичке стазе ширине 2 m, а пешачи саобраћај се води са
друге стране коловоза, такође издвојено ивичњацима од моторног саобраћаја на тротоарима
минималне ширине 1,5 m. На овај начин планиране су бициклистичке стазе у регулацији
саобраћајнице која од улице Светислава Урошевића води до војног комплекса, у регулацији
саобраћајнице око зоне војног комплекса, као и према саобраћајници која се простире на левој
обали реке. Укупна дужина двосмерних бициклистичких стаза у регулацији приступних
саобраћајница износи око 4,95 km. Дужина независних пешачко бициклистичких стаза на
територији плана износи око 2,57 km, од чега се око 1,1 km води на насипу реке. Укупна дужина
бициклистичких стаза у границама подручја плана „Пожаревац 6“ износи 7,52 km. Континуитет у
вођењу бициклистичког саобраћаја предметног плана са територијом града Пожаревца остварен је
преко улица Светислава Урошевића и Пожаревачког мира (на подручју плана „Пожаревац 1“) дуж
којих је такође планирана изградња бициклистичких стаза.
Станице за снабдевање горивом
На територији плана „Пожаревац 6“ није планирана изградња станица за снабдевање
горивом.
Општа правила грађења саобраћајне инфраструктуре
Планом генералне регулације су дефинисана основна правила грађења, реконструкције и
заштите саобраћајне инфраструктуре која се непосредно примењују приликом његовог
спровођења. Специфична правила и услови дефинишу се детаљнијом планском разрадом на
основу конкретних услова на терену, а морају бити у граничним вредностима прописаним
правилима и условима овог плана.
Јавни путеви
Путну мрежу неког подручја чини систем објеката са различитим функцијама за кретање и
мировање учесника у саобраћају. Поред тога, у појасу регулације јавног пута се постављају водови
подземне и надземне инфраструктуре и обезбеђују површине за озелењавање. На основу Закона о
јавним путевима („Сл. гласник РС“, бр. 101/05 и 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13) и Закона о
путевима („Сл. гласник РС“, бр. 42/2018 и 95/2018- др.закон) мрежу путева неког простора чине
јавни и некатегорисани путеви (административна категоризација).
Сви путеви утврђени Планом генералне регулације су улице (јавни путеви у насељу који
саобраћајно повезују делове насеља) и морају се пројектовати по прописима, нормативима и
стандардима за јавне путеве и у складу са одредбама овог плана. У дужини мањој од 200 m, кроз
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подручје плана се простире и део државног пута IБ реда. Процедуре израде и усвајања пројеката,
као и само грађење саобраћајне инфраструктуре, мора се спроводити у свему према важећој
законској регулативи. Процедуре и активности на пројектовању и грађењу саобраћајне
инфраструктуре, инсталација техничке инфраструктуре и регулација водотока, морају се
обједињавати.
Појас регулације јавног пута (путно земљиште), унутар кога се изводе грађевински захвати
приликом изградње, реконструкције или одржавања јавног пута. Геометрија саобраћајних
прикључака, уливно-изливних трака и други елементи јавног пута, прецизно се утврђују
саобраћајно-техничким условима приликом израде пројектне документације.
Заштитни појас јавног пута - чини земљиште за које се одређује строго контролисани
режим коришћења (обострано) у циљу заштите функције државног пута. Заштитни појас за
државни пут првог реда има ширину од 20 m од границе појаса пута. У заштитном појасу
државног пута ван насеља, забрањена је изградња грађевинских или других објеката, као и
грађење и постављање постројења, уређаја и инсталација, осим изградње саобраћајних површина
пратећих, функционалних садржаја јавног пута, као и постројења, уређаја и инсталација који
служе потребама јавног пута и саобраћаја на њему.
Појас контролисане изградње - чини земљиште у режиму контролисане градње и заштите
животне средине (обострано). Појас контролисане изградње има ширину од 20 m од границе
заштитног појаса државног пута првог реда и у њему није дозвољено отварање рудника,
каменолома и депонија комуналног и другог отпада.
Дуж свих јавних путева потребно је обезбедити инфраструктуру за прикупљање и
контролисано одвођење атмосферских вода. Реконструкција делова путне мреже мора обухватити
све елементе попречног профила.
Правила грађења појаса регулације јавних путева
- Јавни путеви се морају градити тако да имају најмање две саобраћајне и две ивичне траке
или ивичњаке у равни коловоза, а улица тротоар и уместо ивичних трака - ивичњаке.
Ширина и број коловозних трака дефинисане су категоријом пута;
- Прикључивање прилазног на јавни пут врши се првенствено његовим повезивањем са
другим прилазним или некатегорисаним путем који је већ прикључен на јавни пут, а на
подручјима на којима ово није могуће прикључивање прилазног пута врши се непосредно
на јавни пут и то првенствено на пут нижег реда;.
- Земљани пут који се укршта или прикључује на јавни пут, мора се изградити са тврдом
подлогом или са истим коловозним застором као и јавни пут са којим се укршта, односно на
који се прикључује, у ширини од најмање 5 m и у дужини од најмање 40 m за ДП I реда, 20
m за ДП II реда и 10 m за општински пут, рачунајући од ивице коловоза јавног пута;
- Ради заштите путева од спирања и одроњавања, потребно је, ако природа земљишта
допушта, да косине усека, засека и насипа, као и друге косине у путном земљишту буду
озелењене травом, шибљем и другим растињем које не угрожава прегледност пута;
- Ограде, дрвеће и засади поред путева подижу се тако да не ометају прегледност пута и не
угрожавају безбедност саобраћаја. Ограде, дрвеће и засади поред путева се морају уклонити
уколико се, приликом реконструкције или рехабилитације пута, дође до закључка да
негативно утичу на прегледност пута и безбедност саобраћаја;
- На предлог општинских служби или превозника који обавља линијски превоз путника на
јавном путу може се изградити аутобуско стајалиште уз сагласност управљача јавног пута.
Саобраћајна површина аутобуског стајалишта на јавном путу, осим улице, мора се
изградити ван коловоза.
Однос путне и комуналне инфраструктуре
-

У заштитном појасу јавног пута на основу члана 33. став 2 Закона о путевима („Сл. гласник
РС“, бр. 42/2018 и 95/2018- др.закон), може да се гради, односно поставља, линијски
инфраструктурни објекат: железничка инфраструктура, електроенергетски вод, нафтовод,
гасовод, објекат висинског превоза, линијска инфраструктура електронских комуникација,
водоводна и канализациона инфраструктура и слично, пo претходно прибављеној
сагласности управљача јавног пута;
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Инсталације се могу планирати на катастарским парцелама које се воде као јавно добро путеви. Траса предметних инсталација мора се пројектно усагласити са постојећим
инсталацијама поред и испод предметног пута;
Вертикално растојање од најниже горње коте коловоза до горње коте заштитне цеви износи
минимално 1,35 m;
Минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод путног канала за
одводњавање (постојећег или планираног) од коте дна канала до корње коте заштитне цеви
износи 1,00 m;
Предметне инсталације морају бити поставље минимално 3,00 m од крајње тачке попречног
профила пута (ножице насипа трупа пута или срољње ивице путног канала за одводњавање)
изузетно ивице реконструисаног коловоза уколико се тиме не ремети режим одводњавања
коловоза. На местима где није могуће задовољити ове услове мора се испројектовати и
извести адекватна заштита трупа предметног пута;
Укрштање планираних инсталација удаљити од укрштаја постојећих инсталација 10 m.
Улична мрежа

Основне услове за изградњу саобраћајне инфраструктуре у насељу представља израда
Главних пројеката за све саобраћајне капацитете уз поштовање законске регулативе (Закон о
путевима, Закон о безбедности саобраћаја на путевима, Правилник о основним условима које
јавни путеви и њихови елементи морају да испуњавају са гледишта безбедности саобраћаја), као и
Техничких прописа и стандарда из области путног инжењерства за садржаје који су обухваћени
пројектима. Да би се задовољили захтеви са аспекта организације и безебедности саобраћаја у
насељу, у планском периоду насељску мрежу треба пројектовати придржавајући се следећих
препорука:
- у постојећим, изграђеним деловима насељима, регулација улица остаје непромењена, осим
ако постоји потреба за њеном изменом, односно побољшањем саобраћајног решења,
нивелације, употпуњавања попречног профила, формирањем нове јавне површине и сл.;
- Приликом изградње и реконструкције, саобраћајнице пројектовати са ширином коловоза од
6 m, минимално 5,50 m, за двосмерни саобраћај или ширином 3,5 m за једносмерни
саобраћај, са носивошћу за средње тешки или лаки саобраћај (уколико није другачије
одређено техничком документацијом и у зависности од предвиђеног саобраћајног
оптерећењ), са једностраним нагибом и са свим пратећим елементима;
- шире регулационе мере ових саобраћајница омогућавају, у складу са будућим потребама,
организовање паркинг површина изван коловоза и/или формирање једностраних или
обостраних површина заштитног зеленила;
- прилазе парцелама са коловоза градити од бетона ширине минимално 3,0 m и радијуса 5,0m
са зацевљеном атмосферском канализацијом;
- примењивати унутрашње радијусе кривина мин. 6,0 m, односно мин. 7,0 m тамо где се
обезбеђује проточност саобраћаја због противпожарних услова;
- коловозну конструкцију дефинисати сходно рангу саобраћајнице, меродавном оптерећењу
и структури возила, у функцији садржаја попречног профила, подужних и попречних
нагиба, као и начина одводњавања застора;
- укрштања саобраћајница остварити у нивоу са семафорском или уређеном вертикалном и
хоризонталном сигнализацијом;
- одводњавање решавати гравитационим отицањем површинских вода (подужним и
попречним падом) у систему затворене канализације;
- ограде, дрвеће и засаде поред јавних путева подизати тако да не ометају прегледност јавног
пута и не угрожавају безбедност одвијања саобраћаја; и
- за паркирање возила за сопствене потребе у оквиру грађевинске парцеле мора се
обезбедити паркинг простор.
Пешачки и бициклистички саобраћај
Пешачке површине (стазе и тротоари) су саставни елемент попречног профила свих
градских саобраћајница. Оне се обавезно физички издвајају у посебне површине које су заштићене
од осталих видова моторног саобраћаја, изузев код интегрисаних улица. Ширина тротоара зависи
од намене и атрактивности околног простора и интензитета пешачких токова. Минимална ширина
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тротоара за кретање пешака је 1,5 m (два пешачка модула), а за кретање и инвалида са помагалима
3,0 m.
Развој бициклистичког саобраћаја реализовати изградњом посебних стаза (заједно са
тротоарима на јединственом трупу) са адекватном, стандардима утврђеном грађевинском
конструкцијом или, као елемент попречног профила у оквиру регулације јавне саобраћајнице.
Двосмерне бициклистичке стазе морају имати ширину најмање од 2,0 m (изузетно 1,6 m што
представља два бициклистичка модула), а уколико је то могуће, потребно их је и физички
одвојити појасом заштитног зеленила минималне ширине 1,5 m ради безбедности свих учесника у
саобраћају.
Такође, потребно је обезбедити приступ бициклистичких и пешачких стаза до постојећих
или пројектом утврђених бициклистичких и пешачких прелаза.
Паркирање
Планом није предвиђена изградња и уређење јавног простора за паркирање возила.
За паркирање возила корисника простора у оквиру грађевинске парцеле на површинама
осталих намена, мора се обезбедити паркинг место на предметној грађевинској парцели, у складу
са правилима из поглавља III.1.8. „Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање
возила“.
Минимално стандардно место за управно паркирање путничких возила је 4,80x2,30 m, али
се предлаже формирање већих паркинг места (5,0x2,5 m), имајући у виду димензије савремених
аутомобила. Паркинг место за управно паркирање аутобуса je 12,0x3,5m. Минимално место за
подужно паркирање путничких аутомобила износи 5,5x2,0 m, док је за аутобусе 16,0x3,0 m.
Димензије паркинг места код косог паркирања дате су у следећој табели:
Табела 6. Димензије паркинг места код косог паркирања
Тип возила
Путнички
аутомобил
Аутобус

α0
30
45
60
45
60

А
4,30
5,00
5,30
10,60
12,00

B
2,20
2,30
2,30
4,00
4,00

За димензије и број паркинг места за особе са инвалидитетом примењивати нормативe датe
у поглављу II.10. Посебни услови приступачности.

II.3.3. Јавне зелене површине
Зелене површине у обухвату Плана представљају добро од општег интереса које се огледа у
њиховој мултифукционалнoj улози у смислу унапређења квалитета животне средине у изграђеној
средини, позитивном утицају на становништво, очувању биодиверзитета града као и остваривању
економске добити.
Концепција организације и уређења система зелених површина постављена је Генералним
урбанистичким планом Пожаревца. На основу врста, положаја и начина повезивања са градским
функцијама успостављeнa структура јавног зеленила обухвата:
(1) самосталне градске површине: парк;
(2) повезујуће градске зелене површине: заштитно зеленило уз реку.
На предметном подручју јавне зелене површине су планиране у оквиру целине 2 и то
самосталне зелене површине - парк (у наставку спомен парка Чачалица) као и уређење постојећих
зелених површина у функцији заштите и очувања појасева приобалне вегетације уз Млаву и
зеленог коридора.
Планским решењем предвиђено је очување и унапређење различитих типова постојећих и
уређење планираних јавних зелених површина, укупне површине око 105 ha и повезивање у
систем зелених површина предметног подручја и града Пожаревца. Композиционо и просторно,
зеленило решити слободно, усклађено са наменом површине.
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Општи услови и правила за зелене површине
У циљу уређења зелених површина и озелењавања предметног простора неопходно је:
- спроводити просторне диспозиције свих типова зелених површина дефинисане овим
Планом;
- поштовати проценат заступљености зеленила у односу на тип зелених површина;
- уређивању јавних зелених површина, пре свега озелењавању, треба да претходе
геоморфолошка, педолошка, климатска и биолошка истраживања предметног подручја;
- сачувати квалитетну вегетацију затечену на терену и уклопити је у ново пејзажно уређење;
- користити искључиво садржаје који су дефинисани као дозвољени у оквиру јавних зелених
површина;
- приликом избора мобилијара водити рачуна да се задовоље естетски критеријуми у
контексту амбијенталних и споменичких вредности простора;
- за озелењавање користити лишћарске, зимзелене и четинарске дрвенасте и жбунасте врсте,
цветне врсте (трајнице, перене, руже...), травњаке, покриваче тла, пузавице и др., користити
аутохтоне врсте вегетације које припадају природној потенцијалној вегетацији,
прилагодљиве на локалне услове средине; избегавати инванзивне и алергене врсте;
- дрворедна стабла у деловима појединих јавних зелених површина треба да су школоване
саднице лишћара, минималне висине 3,5 m, стабло чисто од грана до висине од 2,5 m и
прсног пречника најмање 15 cm.
Избор садног материјала извршити у складу са условима средине и уклопити га у амбијент
и карактер, односно намену простора. Нивелационо-регулационим решењем терена и системом
попречних и подужних падова на стазама и платоима, помоћу ригола и сливника, атмосферску
воду одвести до кишне канализације или на слободне зелене површине.
У циљу формирања планираних зелених површина неопходно је уређивање земљишта у
смислу:
- припремање земљишта за подизање и уређење јавних зелених површина, које обухвата
истражне радове као што су израда геодетских и других подлога, пројeктне документације,
санирање и нивелација терена и друго;
- опремање земљишта намењеног за јавни зелену површину, које обухвата изградњу
комуналне инфраструктуре за редовни режим коришћења зелене површине (водовода, јавне
расвете и др.) у складу са пројектом; опремање обухвата постављањем основне опреме као
што су стазе и платои (пре процеса озелењавања) и постављањем мобилијара (после
процеса озелењавања);
- озелењавање земљишта намењеног за јавну зелену површину подразумева садњу садница,
заснивање травњака, цветњака, ружичњака и друге вегетације; учећше аутотхоних
дрвенастих и жбунастих врста приликом озелењавања треба да буде минимално 50%, а
могуће је користити и примерке егзота за које је потврђено да се добро адаптирају датим
условима средине;
- при осветљавању јавних зелених површина, применити одогаварујућа техничка решења у
складу са функцијом локације и потребама јавних површина, а изворе јавне расвете
потребно је усмерити ка тлу.
Обавезно је обезбеђивање озелењених паркинга са порозном подлогом. На паркинг
просторима планира се застор од рециклирајућих полиетиленских или бетонских растер елемената
са затравњеним спојницама и садња посебно однегованих дрворедних садница нижих лишћара
пречника крошњи 5,0-7,0 m, за засену паркин места. Дрвореде садити на паркинзима тако да свако
стабло ствара засену на најмање два паркинг места. Отвори за саднице дрвореда су ширине 0,751,0 m, у равни са котом подлоге, уоквирени одговарајућим ивичњацима, покривени решеткастим
заштитницима од ливеног гвожђа или застором од крупне ризле. За озелењвање могу се
користити: Acer campestre, Acer platanoides "Globosa", Carpinu betulus "Fastigiata", Tilia cordata и
друге.
Врсту техничке документације ускладити са потребним интервенцијама у складу са
Законом о планирању и изградњу.
Јавна зелена површина може да се користи само у сврху за коју је намењена. Изузетно,
јавна зелена површина може да се користи привремено за приредбе, културне манифестације, и у
личне сврхе у складу са прописима који регулишу ову материју.
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II.3.3.1 Парк
Планирано је подизање и уређење парковске површине у просторној целини 2 и
повезивања са парк шумом „Чачалица“. Неопходно је у потпуности задржати основне природне
одлике простора у смислу вегетације, орографских и других природних одлика. Садржаје одабрати
тако да се задовоље потребе различитих категорија становника и груписати их тако да се
избегавају конфликти у коришћењу простора. У функцији заштите (визуелне, бука и др.)
планирати формирање вишередних засада зеленила по ободу парка у контакној зони са
производњом. Могу се планирати: објекти у функцији одржавања парка, мањи отворени
амфитеатри за културне манифестације и јавни тоалет, при чему сви планирани објекти заједно не
смеју да заузимају више од 5% укупне површине парка. Неопходно је обезбедити:
- минимално 70% површине парка под вегетацијом (озелењено) у директном контакту са
тлом (без подземних објеката и/или подземних етажа), док осталих 30% може бити под
стазама, платоима, дечијим игралиштима и отвореним теренима;
- обезбедити минимално 50% површине парка под крошњама дрвећа (ортогонална пројекција
крошњи);
- репрезентативне и школоване саднице високе дрвенасте вегетације (листопадна и
четинарска), лисно декоративне и цветне форме листопадног и зимзеленог жбуња и
сезонско цвеће;
- травнате површине;
- вртно-архитектонске елементе (степенице, стазе, ограде, водени елементи, мобилијар и др.);
засторе на дечијим игралиштима и спортским теренима од савремених материјала, а справе
за игру деце у складу са стандардима ЕУ; садржаје за све старосне групе тематски
концентрисане (миран одмор, игра, дечије игралиште, спортски терени и др.);
- стандардну инфраструктуру и систем за наводњавање;
- ограђивање парка;
- 1-2% пада терена (стаза, платоа, спортских терена) чиме се омогућава нормална дренажа
површинских вода ка околном порозном земљишту или кишној канализацији, за шта је
неопходно обезбедити дренажне елементе (земљане риголе, риголе-каналете, канали).
Парк се примарно користи за одмор, шетњу, забаву и игру. У оквиру ове зоне налазе се
две производне делатности (фабрике намештаја – једна од 15 ha у фунцкији и друга од 10 ha у
стечају). Постојеће површине за производњу намештаја ће се пројектом реконструкције
прилагодити намени парка, тако да се уместо подизања нових, постојећи објекти искористе као
угоститељски објекти са отвореним баштама, пратећи објекти садржаја спорта и кулутре,
објекти у функцији одржавања парка, музички/уметнички павиљони и изложбени објекти,
информативни пунктови, инфраструктурни и санитарни објекти од општег интереса утврђени
на основу закона.
У парку (само на парцели 6694 и на пренамењеним површинама производње) могу да
буду подигнути нови затворени објекти уз услов да објекти укупно могу да заузму максимално
5% територије.
Градски парк може да садрже следеће зоне: а) зона са уређеним просторима за физичку
рекреацију / бициклистичке, трим стазе, мини голф, игралишта/ (капац. 5/9 пос./ha, макс.
учешће застртих површина 5% површине зоне), и б) мали део шуме (пошумљени обод) може
бити парковски уређен или интензивније рекреативно коришћен (100 пост./ha, макс. учешће
застртих површина до 60%).
Потребно је обезбедити лаку пешачку и саобраћајну приступачност из града.
Паркиралишта лоцирати на главним прилазима. Тежити да кроз шарк шуму буде обезбеђено
само пешачко кретање. Шетне стазе лоцирати на местима постојећих шумских путева и
прогала. Омогућити кружно кретање кроз парк.
Дозвољено је формирање простора за извођење паса. Формирати их независно од јавних
зелених површина, као посебне површине, у складу са потребама и дефинисати израдом Главног
пројекта пејзажног уређења парка. Простор за извођење паса треба да je лоциран на рубу парка,
изолован од осталих садржаја, посебно од дечијих игралишта и ограђен високом транспарентном
оградом. Простор опремити стандардним реквизитима за игру паса, кесама за прикупљање измета
и корпама за смеће и обeзбедити одржавање на начин адекватан коришћењу и степену загађења
(чишћење, промена земље и санирање микробиолошког загађења земљишта и јаја цревних
паразита,...).
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II.3.3.2 Део спомен парка „Чачалица“
Парцеле 6695 и 6697 према условима Регионалног завода за заштиту споменика културе
Смедерево (бр. 172/2-2016 од 11.10.2016. године) припадају Спомен парку „Чачалица“,
проглашеном за Знаменито место од великог значаја. (Спомен парк „Чачалица“ решењем, бр.
949/2 од 05.11.1973. год., Републичког завода за заштиту споменика културе Београд, утврђен је за
споменик културе. Одлуком, бр.29 од 29.03.1979. год., Владе СРС о утврђивању непокретних
културних добара од изузетног значаја и од великог значаја категоризован као знаменито место од
великог значаја за Републику Србију. НКД обухвата КП 6695, 6697, 7982,7983, 7984,7985,
7986,1740/4, КО Пожаревац, у Пожаревцу). Међутим, те парцеле су одвојене саобраћајницом од
постојећег уређеног Спомен парка „Чачалица“, неуређене су и обрасле у шипражје и шуму. Стога
су за ову зону дата правила уређења и грађења за нови парк, као и правила уређења које се односе
на Спомен парк „Чачалица“ који као простор посебних садржаја и меморијалне намене, осим
обавезе примене мера конзервације и рестаурације, подлеже и посебним мерама сталног старања,
и посебно, неговања природе, свих садржаја и карактера овог простора. Предузимање општих и
посебних мера заштите, као и свих других радова чије се извођење планира у оквиру простора
заштићених околина НКД-а, могу се изводити само у обиму и на начин како је то претходно
дефинисано Условима који су издати од стране надлежне установе службе зазштите споменика
културе.
На парцелама 6695 и 6697 није дозвољена изградња надземних и/или подземних објеката а
све непланске подигнуте објекте потребно је трајно уклонити. Дозвољено опремање спомен парка
мобилијаром и опремом у обиму који одговара основном стилу уређења. Реконструкцију спомен
парка извршити у складу са основним идејним уређењем, а за потребе реконструкције обавезно
урадити мануал валоризације постојеће вегетације.
-

Дозвољено је увођење следећих садржаја:
биљни материјал (шибље, цветне врсте, травњаци, покривачи тла, пузавице...);
површине за комуникацију (стазе, платои, степенице, рампе);
вртно-архитектонски елементи (зидови, ограде, капије, водене површине и елементи са
водом, споменици, скулптуре, перголе, настрешице, риголе-каналете, канали...);
објекти (јавни тоалет, туристички пункт);
мобилијар и опрема (клупе, столови, жардињере, корпе за отпатке, канделабри, елементи
визуелне комуникације); и
комунална инфраструктура (осветљење, водоснабдевање, канализација...).

Потребно је сачувати постојећу квалитетну вегетацију и подмладити постојећу у складу са
просторним могућностима и пејзажним уређењем. За озелењавање користити лишћарске,
зимзелене и четинарске дрвенастих и жбунасте врсте, цветне врсте (трајнице, перене, руже...),
травњаке, покриваче тла, пузавице и др. и то аутохтоне које припадају природној потенцијалној
вегетацији, прилагодљиве на локалне услове средине. Користити расаднички произведене саднице
високе дрвенасте вегетације, прсног пречника минимално 10 cm и избегавати инванзивне и
алергене врсте.
Увођење површина за комуникацију које нису постојале у овом делу спомен парка је
дозвољено под условом да не нарушава основни стил уређења. За засторе користити квалитетне и
отпорне материјале, безбедне за коришћење у свим временским условима, а пожељно је
коришћење полупорозних и порозних застора. Потребно је обезбедити 1-2% пада површина за
комуникацију и терена за рекреацију, чиме се омогућава дренажа површинских вода ка околном
порозном земљишту или кишној канализацији, за шта је неопходно обезбедити дренажне елементе
(земљане риголе, риголе-каналете, канали).
Увођење вртно-архитектонских елемената који нису постојали у спомен парку је дозвољено
под условом да не нарушавају основни стил уређења. Ограђивања и врсту ограде ускладити са
стилом пејзажног уређења спомен парка. Спомен парк је потребно опремити стандардном
инфраструктуром и системом за заливање. Инфраструктурну мрежу постављати на основу снимка
постојећег стања и валоризације вегетације, а у складу са дефинисаним минималним дистанцама
за поједине врсте инфраструктуре.
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II.3.3.3 Заштитно зеленило уз реку
Основна функција планираног заштитног зеленог појаса, у чији састав улазе постојећи
засади, јесте очување приобалне вегетације уз Млаву у природном и блиско – природном стању.
Истовремено, циљ успостављања заштитног зеленог појаса у функцији зеленог коридора јесте и
повезивање зелених површина различитих типова у јединствен систем зелених површина града
Пожаревца.
Успостављањем заштитног појаса дуж Млаве и коридора у постојећим границама
подразумева очување постојеће вегетације у максимално могућој ширини како би се задржао
природни изглед и екосистем, уклањање привремених објеката и уважавање праваца пешачког и
бивциклистичког кретања. У делу коридора који се простире у оквиру целине 2 планирано је
проширење од 30 m.
Према Генералном урбанистичком плану Пожаревца, приобаље Млаве је предвиђено као
зона у којој је пожељно лоцирати рекреативне просторе. Планира се мрежа простора за
рекреативне активности и садржаји како би се обезбедио дуготрајнији боравак у ванградском
пејзажу. Предвидети
Правила уређења и грађења за зелени коридор директно су условљена ширином,
положајем у простору и гравитационим подручјем које опслужују. Дозвољени су следећи радови:
-

-

-

садња, озелењавање и унапређење вегетације;
увођење бициклистичких стаза, надовезујући се на планирану градску мрежу
бициклистичког саобраћаја (ПГР 1), првенствено да би се обезбедило повезивање центра
града са приобаљем Млаве. Бициклистичке стазе су предвиђене уз колске саобраћајнице
или одвојено, у виду пешачко-бициклистичких стаза формираних на јавним парцелама
некатегорисаних путева, као и по делу заштитног насипа уз реку,
увођење пешачких и трим стаза, рекреативне путање;
подизање пратећих објеката (места за одмор, музички и ликовни павиљони, надстрешнице,
излетнички пунктови) на површини до 5%. Формирање излетничких пунткова уз обалу
Млаве са различитим просторима за одмор и игру деце; Излет: 15-30 јединица/ha, свака
јединица за 4-8 особа, опремљена паркингом заклоњеним визуелном баријером (евентуално
огњиштем, извором воде), простором за одлагање смећа;
постављање вртно-архитектонских елемената (мобилијар - клупе и канте за отпатке,
планирање простора видиковца, уређивање планом предвиђеног слободног простора за
одвијање различитих културних манифестација (која може бити позорница, мини-сцена
или изложбени простор).

Забрањена је промена морфолошких и хидролошких особина подручја од којих зависи
функционалност еколошког коридора, на местима укрштања еколошких коридора са елементима
инфраструктурних система који формирају баријере за миграцију врста обезбедити техничкотехнолошка решења за неометано кретање дивљих врста. Применом одговарајућих техничкотехнолошких и других решења и контролисаним коришћењем у циљу пасивног одмора, едукације
и научноистраживачког рада елиминисати или ублажити негативне утицаје на околину и
обезбедити еколошки прихватљиво коришћење ових простора.

II.3.4. Инфраструктурне мреже и објекти
Све инфраструктурне мреже планирају се у регулационом појасу саобраћајница, са
распоредом који је дефинисан за сваку инфраструктурну мрежу. Промена положаја
инфраструктурних мрежа у регулационом профилу саобраћајнице дозвољава се у случајевима
када је то неопходно због ситуације на терену, уз поштовање важећих техничких услова о
дозвољеним растојањима код паралелног полагања и укрштања инфраструктурних водова, и не
сматра се изменом Плана. Дозвољено је вршити реконструкцију и санацију постојећих
инфраструктурних инсталација истим или већим пречницима (капацитетима), у зависности од
потреба, али по постојећим трасама.
Планиране мреже и објекти инфраструктуре, приказани су на графичком прилогу – карта 4
„Синхрон план инфраструктуре“, Р – 1:2500.
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II.3.4.1 Водоводна мрежа
Основна конфигурација система - Конфигурација ПВ сада функционише на следећи
начин: (а) Главно извориште је ''Кључ'', у моравском алувиону у зони сада стабилизованог меандра
непосредно узводно од Љубичевског моста. На изворишту Кључ вода се не третира
пречишћавањем у ППВ, већ се после хлорисања испоручује потрошачима. Бунари су опремљени
пумпним агрегатима којима се вода потискује директно ка потрошачима потисним цевоводом
ø600/ø 500 mm, који представља и потисно - дистрибутивни цевовод који је повезан са
резервоаром “Тулба”, који је главни дистрибутивни резервоар за потрошаче лоциране у I
висинској зони пожаревачког система. Овај резервоар у хидрауличком смислу представља
контрарезервоар, што је врло повољно за стабилност водоводног система на подручју прве
висинске зоне, а има следеће основне карактеристике: KД/KП = 123,80/128,00 mnm, V =2.000 m3.
Потисни цевовод ø250 пумпне станице “Тулба” је главни дистрибутивни вод II висинске
зоне, са низводним условом у резервоару “Чачалица”, лоцираном на истоименом брду. Резервоар
Чачалица, који у дистрибуцији II висинске зоне има улогу контрарезервоара (истоветно улози Р
Тулба у I висинској зони), је следећих основних карактеристика: Р Чачалица: КД/КП =
176,50/180,50 mнм, V = 500 m3. И на том месту треба предвидети простор за ширење Р Чачалица са
још једном комором. У оквиру резерворског објекта на Чачалици, смештено је хидрофорско
постројење ХП Чачалица, за директан пласман воде у трећу висинску зону. На тај начин та три
резервоара – Кључ, Тулба и Чачалица - обезбеђују хидрауличку стабилност и поуздано
функционисање ПВ и омогућавају формирање три висинске зоне, које су условно у опсезима: • I
висинска зона: до 100 mнм, • II висинска зона: 100÷150 mнм, • III висинска зона: 150÷200 mнм.
Територија града која је обухваћена предметним планом припада углавном трећој
висинској зони, мањим делом другој а ослања се делимично и на прву висинску зону
водоснабдевања.
Дистрибуциона мрежа прве и друге зоне града Пожаревца је начелно прстенаста, из које се
издвајају гране системе, и развијала се упоредо са ширењем града и повећањем броја потрошача.
Највећи профили цевовода у постојећој мрежи имају вредност од 350÷600 mm, а изведени су дуж
главних праваца потрошње у систему. У делу града који је обухваћен предметним планом све
постојеће цевоводе треба реконструкцијама довести а све нове цевоводе планирати до вредности
од 150÷100 mm.
За развој Пожаревачког водовода (ПВ) важни је поштовање и следећих услова: • уколико се
на ПВ прикључује насеље које је до тада имало властити локални водовод, чије се извориште
коповима физички не уништава, то извориште треба сачувати за коришћење у евентуалним
хаваријским ситуацијама; • сви потрошачи у систему треба да имају своје водомере; и • мерним
системом у чворовима и гранама система и одговарајућим математичком моделом треба
водоводни систем учинити хидраулички осмотривим, како би се обезбедило стално праћење
потрошње у појединим деловима система и губици у мрежи, и како би се на најбржи начин
детектовале локације кварова.
Вода за технолошке потребе. Начин снабдевања водом технолошких корисника
(термоелектрана и индустрије) прописан је у ППРС: За те потребе вода се захвата из речних
система и за ту сврху се не могу користити аквифери воде која имају карактер изворишта за
снабдевање насеља. Предузећа која имају своје властите бунаре за технолошку воду могу исте и
даље користити, само уколико се не налазе у зони изворишта.
Правила грађења водоводне мреже и објеката
- Пројекте и реализацију уличне водоводне мреже и прикључака објеката на њу радити према
техничким прописима и нормативима утврђеним на нивоу комуналних служби Пожаревца.
Уколико неки технички проблем није посебно дефинисан користити доле наведене
критеријуме.
- Нове цевоводе по могућности постављати уз саобраћајнице, у зеленом појасу и дуж
тротоара.
- Дубина укопавања код водоводне мреже мора да обезбеди најмање 1,0 m слоја земље изнад
цеви.
- Најмањи пречник цевовода у јавној водоводној мрежи је 80 mm. За уличне цевоводе на
којима се уграђују противпожарни хидранти најмањи пречник цевовода у јавној водоводној
мрежи је 100 mm.
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- Дуж јавне водоводне мреже уграђују се противпожарни хидранти и то надземни, где год то
локални услови дозвољавају, тамо где не ометају саобраћај. Растојање између спољних
хидраната зависи од намене, величине и карактеристика објекта, с тим да се пожар на
сваком објекту може гасити са најмање два спољна хидранта. Дозвољено растојање између
два хидранта износи највише 80 m. У насељеним местима, у којима се налазе претежно
стамбени објекти, растојање између спољних хидраната износи највише 150 m. Растојање
хидраната од зида објекта износи најмање 5 m, а највише 80 m.
- Потребан притисак у спољној хидрантској мрежи одређује се прорачуном у зависности од
висине објекта који се штите у непосредном окружењу и других услова, али не сме бити
нижи од 2,5 бара.
- У зони високих објеката на месту прикључка хидрантске мреже на јавну водоводну мрежу
поставља се прикључак за ватрогасно возило тако да се, осим напајања ватрогасног возила
водом, вода из возила може потискивати ка објекту који се гаси. Ако је јавна мрежа
намењена за снабдевање водом за пиће, прикључак за ватрогасно возило не сме да се
користи за потискивање воде ка објекту који се гаси.
- Прикључење планираних комплекса на градски водовод потребно је извести преко
водомера у водомерном окну. Прикључак од уличне цеви до водомерног окна пројектовати
у правој линији, односно управно на уличну цев, без икаквих хоризонталних и вертикалних
прелома. Водомер поставити у водомерном окну на 1,5 m унутар регулационе линије,
односно у посебан орман-нишу уколико је водомер у објекту. Водомер поставити на мин.
30 сm од дна шахта. Димензије водомерног окна за најмањи водомер су 1x1,2x1,7 m.
Димензионисање водомера извршити на основу хидрауличког прорачуна.
- Водоводни прикључак је цевни спој од уличне водоводне мреже до затварача иза водомера.
Унутрашње водоводне инсталације су интерна инсталација водовода од затварача који се
налази у водомерном окну непосредно иза водомера. Свака зграда која се налази у улици
или граничи са улицом у којој је изграђена улична водоводна и канализациона мрежа мора
да се споји са том мрежом у року од 6 месеци.
- Склониште за водомер (шахт) мора да се одржава тако да је увек чисто, суво и приступачно
и да је водомер заштићен од мраза, оштећења и крађе. О одржавању склоништа за водомер
старају се власници зграде, односно станова, а у стамбеној згради у општинској и државној
својини предузеће коме је поверено одржавање тих зграда.
- Забрањено je: (а) Бесправно и самовољно постављање водоводног прикључка од стране
неовлашћеног лица, без одговарајуће техничке документације и сагласности ЈП. (б)
Повезивање унутрашњих водоводних инсталација спојених на јавни водовод са водоводним
инсталацијама и уређајима који добијају воду из индивидуалног изворишта. (в) Уграђивање
цевних инсталација на водоводном прикључку испред водомера. (г) Прикључивање
унутрашњих водоводних инсталација на јавни водовод преко унутрашњих водоводних
инсталација суседне или друге зграде, као и омогућавање таквог прикључења.
- Планирана проширења и изградњу водоводне мреже у новим улицама вршити у
обезбеђеним коридорима у јавним површинама. Са становишта даљег развоја, изградње и
одржавања водоводне мреже, потребно је изместити постојеће трасе водоводне мреже које
иду испод приватних парцела и објеката у нове коридоре обезбеђене у јавним површинама.

II.3.4.2 Канализациона мрежа
Концепција канализационе инфраструктуре. Полазишта за каналисање Пожаревца су:
• принцип стриктне сепарације канализација на канализацију за отпадне воде и канализацију за
атмосферске воде; • реконструкција и проширење обухвата канализације за отпадне воде градског
насеља Пожаревац и гравитирајућих насеља; • проширење кишне канализације; • уређења канала
Пожаревац – Брежане као главног одводника; • реконструкција и проширење ППОВ, са
механичким и биолошким пречишћавањем; • предузећа из индустријске зоне Пожаревца могу да
упуштају отпадне воде у градски колектор који води према ППОВ, под условом да предтретманом
исте доведу до нивоа МДК који је прописан Правилником; • предузећа која применом
пречишћавањем отпадних вода у свом кругу исте доведе до нивоа МДК који је прописан за IIб
класу, могу пречишћене воде упуштати непосредно у Брежански канал; • домаћинства која због
свог положаја не могу да се прикључе на канализационе системе обавезна су да проблем отпадних
вода реше прописним вододрживим септичким јамама.
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Канализација за отпадне воде
Концепција и конфигурација система
Систем канализациjе за отпадне воде Пожаревца је централизован и све отпадне воде се
системом колектора сакуљају и доводе до ППОВ (које није у функцији од почетка 90-тих година),
одакле се испуштају у Брежански канал. Тај канал је главни реципијент и отпадних и
атмосферских вода, и преко њега се сада тај ефлуентни садржај упушта у В. Мораву без
пречишћавања узводно од с. Брежане. Због тога тај канал има апсолутни просторни приоритет и
мора се штитити и он и непосредни коридор око њега.
Прикљученост становништва на канализацију знатно заостаје у односу на прикључење на
водовод, које је у Граду близу 100%. Канализација обухвата свих десет месних заједница Града
Пожаревца, али МЗ Бурјан, Сопот, Радна Мала, Чачалица, Васа Пелагић, Парк и Булевар нису у
потпуности прикључене на постојећи канализациони систем. Током израде ГП канализације
прикљученост на канализацију у Граду било је око 57%, а сада се оцењује да се попела на око
65%.
Постоје три главна фекална колектора којима се транспортује употребљена отпадна вода до
градског постројења за пречишћавање отпадних вода града Пожаревца: • стари градски колектор
105/70 cm, • јужни колектор пречника Ø600 mm, • западни колектор пречника Ø800 mm.
Постојећа канализациона мрежа се састоји од цевовода пречника Ø200, Ø250, Ø300, Ø350,
Ø400, Ø500, Ø600/Ø900, Ø700/Ø1050 и Ø800. Дужина постојеће мреже фекалне канализације је
око 28 km. Постојећа канализациона мрежа и део планиран за развој до 2025. где главне гране
система чине следећи колектори:
- колектор 1: Ул. Боже Димитријевића, Ø300 → код ул. Вука Караџића прелази у Ø500 →
кроз ту улицу и преко Пионирског трга → ул. Вељка Влаховића → све до ул.Партизанске,
где се улива у колектор 4;
- колектор 2: од угла ул. Тршћанске и Изворске Ø400 → до ул. Његошеве где скреће према
ул. Даворијанке Пауновић, и даље ул. Таковском, где на углу са ул. Дунавском прелази у
Ø500 → ул. Немањином до улива у колектор 4;
- колектор 3: Ø350 полази од угла ул. Јована Шербановића и Моше Пијаде → наставља до
угла са ул. Југ Богдановом где прелази у Ø400 и даље ул. Лоле Рибара до улива у колектор
4, тј. до ул. Партизанске;
- колектор 4: Ø400 полази од ЦС1 (у близини опште болнице код ул. Војводе Добрњца) →
скреће према гробљу и иде до ул. Охридске одакле се веже са ул. Партизанском, на углу са
ул. Вељка Влаховића прелази у јајасти профил Ø600/900 крећући се даље све до ЦС3 у
близини ул. Илије Гојковића;
- колектор 5: Ø300 mm полази од угла ул. Зеленгорске и Шумадијске → ул. Београдском до
угла са ул. Далматинском где прелази у Ø400 → ул. Ђурђа Бранковића где се у пресеку са
ул. Лоле Рибара улива у колектор 3;
- из ЦС 3 полази колектор јајастог профила Ø700/1050 до улива у ППОВ тј. до ЦС 4;
- у ЦС 5 уливају се: • цевовод Ø500, који полази из ул. Раде Слободе и даље ул. Змај Јована, •
колектор Ø400 који пролази ул. Змај Јована, са друге стране;
- из ЦС 5 излази колектор Ø800 који се у ул. Владимира Карића и даље поред хиподрома
усмерава на постројење ЦС4;
- ЦС 2 ''Стара'' је малог капацитета (иако се све отпадне воде из касарне и са живинарске
фарме води до ње), тако да се цевоводом Ø500 веже са ЦС 2 НОВА и даље преко
индустријске зоне на постројење ЦС 4. После ЦС 2 ''Нова'' колектор Ø500 повећава се на
Ø600;
- колектор који полази од ул. Властимира Царевца са Ø400 на пресеку са јужним колектором
прелази у Ø500, па опасујући Горњу Малу на пресеку са ул. Николе Симића прелази у
Ø600, где се прикључује на ЦС 2 ''Нова'';
- јужни колектор, Ø400 полази из ул. Алексе Ненадовића и наставља се у ул.27 априла где се
улива у колектор из напомене; и
- од ППОВ до Брежанског канала вода се одводи колектором пречника Ø700.
У постојећем канализационом систему постоји 6 црпних станица (ЦС). Локације за
постојеће и планиране нове ЦС имају приоритет са становишта заузећа простора непосредно на
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локацији и у непосредном окружењу, тако да се другим садржајима не сме ометати њихово
одржавање, ремон и замена опреме.
Часовно протицајно оптерећење канализације мења зависно од врсте корисника: највеће је
у насељима са породичним кућама (опсег од 0,5÷2 у односу на просечне вредности), у већим
зградама је опсег мањи (0,65÷1,5), а још је мања у малој привреди и привреди (0,75÷1,35).
Поред становиништва и индустрије у оквиру територије обухваћене Генералним планом
Пожаревца (градска зона Пожаревца, Забела, Љубичево, индустријска зона), на градску
канализацију Пожаревца предвиђа се прикључење корисника и у сеоским насељима Пругово
Лучица и Пољана. Отпадне воде из ових сеоских насеља, заједно са отпадним водама Љубичева су
идентификоване као један од главних узрока угоржавања квалитета изворишта воде за пиће Кључ,
тако да изградња канализације у овим насељима се може сматрати за приоритетан задатак.
Генералним пројектом је предвиђена стратегија даљег развоја канализације. Са гледишта
урбаног планирања битне су следеће чињенице: • у целости се задржава постојећа конфигурација
канализационог система, са свим наведеним колекторским правцима, • колектори се воде
коридорима који су у габариту улица, па нема посебних заузећа простора; • на неким потезима
јавиће се потреба замене колектора већим пречником, што не ствара додатне просторне захтеве,
јер се све задржава у простру постојећег уличног коридора; • предвиђа се увођење додатних ЦС на
потезима ширења мреже према ободу града, што не ствара посебне просторне захтеве, јер се те ЦС
смештају подземно, али се мора обезбедити за њих простор за приступ при одржавању, • ширење
мреже на ободне делове града обавља се по правилу цевима Ø250, ређе Ø300, а то ширење мреже
је посебно актуално у МЗ Бурјан, Сопот, Горња Мала, Чачалица, Васа Пелагић и Забела. • у МЗ
Чачалица ширење мреже повезивањем на постојећи систем цевима Ø250, у МЗ Васа Пелагић
прикључење преосталог дела насеља на постојећу канализациону мрежу - на Јужни колектор, на
коме је због спречавања загушења и изливања део након излаза из ЦС2 повећан са Ø500 на Ø600; •
у МЗ Парк ширење мреже са Ø250, а колектор у ул. Моше Пијаде пречника Ø350 због спречавања
изливања прелази у Ø500, • у МЗ Булевар који има колекторе због ширења насеља ка истоку Ø300,
Ø400, Ø500 ширење мреже са Ø250, уз могућност повећања пречника неких цеви; у насељу Забела
отпадне воде из тог комплекса упућују се дуж пута Пожаревац - Дубравица до ЦС5 одакле даље
иде на ППОВ Пожаревац, пошто није могуће гравитационо течење предвиђају се две ЦС (ЦС9 и
ЦС10).
Пошто се ППОВ задржава на истом месту, задржава се досадашња концепција довода до
тог постројења, као и концепција цевовода којим се испушта пречишћена вода у Брежански канал.
Критеријуми за реализацију канализације за отпадне воде
За даљи развој канализације за отпадне воде користе се следећи пројектни и извођачки
критеријуми и услови који су усвојени у Генералном пројекту:
- минимални пречници колектора су Ø250;
- максимални и минимални нагиби канализационих цеви условљени су брзином течења, како
би се обезбедила транспортна способност за пронос каналског садржаја без исталожавања;
најмања брзина струјања воде треба да буде 0,4 m/s при дубини пуњења канала од 2 до 3 cm
или 0,65 m/s када је канал пун до врха, јер су те брзине довољне за одржавање чврстих
честица у суспензији; уколико се ове вредности не могу постићи, морају се спроводити
одговарајуће техничке мере (чешће испирање, и др.); максимална брзина струјања је
усвојена да износи 6 m/s када је канал испуњен до врха; најмањи и највећи нагиби канала
зависе од пречника канала и износе, према ГП (прва цифра најмањи нагиб, друга највећи, у
‰): Ø250: 4/164, Ø300: 3,3/130, Ø400: 1,5/91;
- испуњеност колектора: уобичајено је да је у нормалним околностима испуњеност колектора
при меродавним рачунским протицајима 50÷70%, али варира зависно од места у мрежи
(колектори Ø250 су мање испуњени у узводним деловима);
- минимална дубине укопавања колектора за отпадне воде: најмања дубина је условљена
могућностима гравитационог прикључивања кућних инсталација на улични цевовод и
износи 2 m до темена цеви;
- забрањује се прикључивање на кишну канализацију олука и одвода кишних вода из
дворишта; и
- стриктно се морају поштовати услови о МДК ефлуената у отпадним водама које се
упуштају у канализацију за отпадне воде, јер је то предуслов за стабилан и ефективан рад
планираног ППОВ.
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Правила грађења канализације за отпадне воде
За даљи развој канализације за отпадне воде користе се следећи пројектни и извођачки
критеријуми и услови који су усвојени у Генераном пројекту:
- минимални пречници колектора су Ø250;
- максимални и минимални нагиби канализационих цеви условљени су брзином течења, како
би се обезбедила транспортна способност за пронос каналског садржаја без исталожавања.
Најмања брзина струјања воде треба да буде 0,4 m/s при дубини пуњења канала од 2 до 3 cm
или 0,65 m/s када је канал пун до врха, јер су те брзине довољне за одржавање чврстих
честица у суспензији. Уколико се ове вредности не могу постићи, морају се спроводити
одговарајуће техничке мере (чешће испирање, идр.). Максимална брзина струјања је
усвојена да износи 6 m/s када је канал испуњен до врха;
- најмањи и највећи нагиби канала зависе од пречника канала и износе, према ГП (прва
цифра најмањи нагиб, друга највећи, у ‰): Ø250: 4/164, Ø300: 3,3/130, Ø400: 1,5/91.
- испуњеност колектора: уобичајено је да је у нормалним околностима испуњеност колектора
при меродавним рачунским протицајима 50÷70%, али варира зависно од места у мрежи
(колектори Ø250 су мање испуњени у узводним деловима);
- минимална дубине укопавања колектора за отпадне воде: најмања дубина је условљена
могућностима гравитационог прикључивања кућних инсталација на улични цевовод и
износи 2 m до темена цеви;
- строго се забрањује прикључивање на канализацију за отпадне воде олука и одвода кишних
вода из дворишта; и
- стриктно се морају поштовати услови о МДК (максимално дозвољеној концентрацији)
ефлуената у отпадним водама које се упуштају у канализацију за отпадне воде, јер је то
предуслов за стабилан и ефективан рад планираног ППОВ. То важи не само на привредне
субјекте у посебним објектима, већ и за породичне послове, у кућној радиности, који у низу
случајева могу да испуштају у канализацију опасне токсичне материје, које могу да избаце
из функције ППОВ;
- забрањено je: (а) Бесправно и самовољно постављање канализационих прикључка од стране
неовлашћеног лица, без одговарајуће техничке документације и сагласности ЈП. (б)
Повезивање унутрашњих канализационих инсталација једног објекта на одводе према
кишној канализацији. (в) Прикључивање унутрашњих канализационих инсталација на
канализациону мрежу посредно, преко унутрашњих канализационих инсталација суседне
или друге зграде, као и омогућавање таквог прикључења;
- свака зграда која се налази у улици или граничи са улицом у којој је изграђена улична
водоводна и канализациона мрежа мора да се споји са том мрежом у року од 6 месеци.
Зграде које се прикључују на водовод у обавези су да се одмах повежу и са канализацијом,
уколико је реализована колекторска мрежа која то омогућава. Након тога се забрањује даље
коришћење ранијих објеката (септичких јама и дворишних санитарија);
- уколико неки објекат који има водовод одбија да се прикључи на канализацију, а за то
постоје нормални услови, ЈКП је у обавези да му искључи испоруку воде, јер се угрожава
санитација окружења.
Отпадне воде из будућих индустријских и производних комплекса, као и воде из
постојећих индустријских капацитета морају бити претходно пречишћене, па након тога
испуштене у заједнички реципијент или у јавну фекалну канализацију. Мешање индустријских
отпадних вода без предтретмана са отпадним водама из домаћинстава забрањено је због штетног
деловања на процес пречишћавања.

Кишна канализација
Стање и првци развоја
У погледу обухвата Града развој канализација за атмосферске воде заостаје за развојем
канализације за отпадне воде. Кишном канализацијом је покривено шире градске језгро, а главни
реципијент за сакупљање свих атмосферских вода је Брежански канал, и у њега се воде из кишне
канализације уводе без икаквог претходног предтретмана ефлуенета који се спирају за
саобраћајних површина (исталожавања, сепаратор масти и уља). Ради се о изразито загађујућим
ефлуентима, што је узрочник великог загађења канала. Други велики проблем је и чињеница да се
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на низу места у кишну канализацију уводе отпадне воде из појединих сервисних и производних
објеката (аутоперионице, испирање платоа око бензинских станица, итд.), што је вид додатног
загађења опасним полутантима (детерџенти, тешки метали, нафтни деривати).
У ужем језгру града постоје три подсистема одвођења кишне воде. Већи део мреже има
испуст у Брежански канал на западу, у близини Партизанске улице, други, јужни подсистем се
излива у Брежански канал код хиподрома а трећи је излив у Северни канал.
Постојећа мрежа за кишне воде у граду не задовољава пројектне критеријуме у погледу
капацитета и санитације. Због тога су предвиђене доградње нових колектора, повећавање пресека
на неким деоницама која су се показала као ''уска грла'' система, уз задржавање основне
концепције одводње која већ постоји, са Брежанским каналом као главним реципијентом. Неки од
важнијих реконструкција предвиђених Генералним пројектом (означавање колектора према ГП
кишне канализације).
На Варошком брду се планира колекторски систем кишне каналиазције. Део слива
Варошког брда се прихвата и води колектором, поред пруге - Источни ободни колектор 2, а део
слива се одводи другим колектором (Источни ободни колектор 1) до колектора у ул. Боже
Димитријевића и даље до ретензије „Звезда“. Планирана површина зе ретензију је око 1200 m2.
Источни ободни колектор 1 прима атмосферске воде са слива испод ул. Хајдук Вељкове
према ретензији „Бара“. Површина зе ретензију „Бара“ је око 6000 m2. Источни ободни колектор 2
прима атмосферске воде са слива који прикупља Источни колектор Б (у ул. Хајдук Вељкова) као и
из колектора Источни крак 5. Део низводно од постојеће ретензије „Бара“ сакупља део воде која се
прелије из поменуте ретензије као и воду која је прикупљена Источним колектором 2 и део даље
низводно преко Ул Немање Томића, Пионирског трга, Ул Вељка Влаховића до улива у ретензију
„Звезда“.
Колектор „а“ до ретензије „Чачалица“ (ул. Филипа Вишњића и Ђуре Даничића до ретензије
„Чачалица“) и Колектор „б“ до ретензије „Чачалица“ (ул. Шеста до ретензије „Чачалица“) иду до
новопројектоване ретензије „Чачачлица“, а из ње вода даље прелива у Источни крак 3, па у
Источни колектор „а“ до колектора Кнез Милошев Венац. Захтевана површина зе ретензију
„Чачалица“ је око 4600 m2.
Источни колектор „Б“ води правцем ул. Хајдук Вељкова, па у Источни ободни колектор 1
до колектора Кнез Милошев Венац и даље у Брежански канал.
Јужни слив обухвата део који се налази између ул. Цане Бабовић и Пионирског одреда
према прузи, ограничен на северу колектором који је у изградњи и део Индустријске зоне (МЗ
Васа Пелагић) и цео слив МЗ Горња Мала. Јужни канал „б“ – од угла ул. VI Личке Дивизије,
Владимира Царевца, делом ул 27. априла и даље паралелно са пругом до споја са Јужним каналом
„а“, а затим колектор поред РО 15. Октобар, РО Литас, па ул. Ђуре Ђаковића поред МИП-а до
улива у Брежански канал (низводно од Хиподрома - Излив 4). Јужни канал „а“ – од угла Ул
Властимира Царевца и VI Личке Дивизије, ул. VI Личке Дивизије, Александра Ивановића, Алексе
Ненадовића, делом ул. 27. априла, затим ул. Младена Стојановића и даље на север према прузи.
Јужни канал „а“ – има уливе тра канала из Ул Личке Дивизије, 27. марта, и Дечанске.
Реконструкција колектора Ø500 у ул. Војске Југославије. Задржава се пречник колектра, (а
уводе нове коте ревизионих окана) с тим да се један део од ул. Милоша Обилића према северу део
је Северног колектора „1“ води до новопројектоване ретензије „Касарна“, а други јужно до улива у
новопројектовани колектор у ул. Боже Димитријевића.
Правила грађења канализације за кишне воде
Пројекте уличне мреже канализације за атмосферске воде и прикључака објеката до те
мреже радити према техничким прописима и нормативима надлежне комуналне организације.
Уколико неки пројектни и извођачки проблем није довољно јасно дефинисан комуналним
нормативима и прописима, користити критеријуме који се наводе у наставку:
-

-

избор рачунске кише и отицаја за димензионисање канализације усвојити на начин како је
то усвојено у Генералном пројекту кишне канализације. Тај критеријум се често користи за
димензионисање канализације, да је меродавни повратни период релевантних величина
(кише и максималних протока и запремина) од 2 године (вероватноћа 50%);
минимални пречници у канализацији: минимални пречник цеви кишне канализације од 300
mm (кружни профил);
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максимални и минимални падови канализационих цеви (брзине у цевима). Најмањи и
највећи допуштени нагиб дна канала прописани су у односу на брзине струјања каналског
садржаја. Брзина течења воде у каналу не треба да буде мања од 0,4 m/s при дубини
пуњења канала од 2 до 3 cm, односно, 0,8 m/s када је канал пун до врха, јер су те брзине
омогућавају одржавање чврстих честица у суспензији. Уколико се ове вредности не могу
постићи неопходно је предузети одговарајуће техничке мере (чешће испирање, и др.).
Максимална брзина струјања од 6 m/s када је канал испуњен до врха. Максимални и
минимални дозвољени нагиби дна зависе од пречника колекторске цеви. Генералним
пројектом је дефинисано да се зависно од пречника усвајају минимални и максимални
падови оквирно у опсезима (прва цифра најмањи, друга највећи допуштен пад (у ‰): за
цевоводе ø300: 3,4/19; ø500: 1,8/97; ø800: 1,0/52; ø1000: 0,7/38; ø1100: 0,6/34; ø1300: 0,5/27.
Уколико то топографски услови захтевају може се критеријум изменити, уз посебан
хидраулички прорачун тог дела мреже;
ревизиона окна: Ревизиона окна се морају предвидети на свим местима промене правца
цеви, промене пречника цеви, промене нагиба дна, укрштања цеви;
пуњење цеви/колектора: При меродавном протоку колектори могу да буду испуњени у
целости (100%);
минималне и максималне дубине укопавања. Минималне дубине укопавања кишних
колектора се прописују као заштита од смрзавања, и тада је не мања од 0,8 m од темена
цеви (ако је колекторске цев изван саобраћајне површине, односно у опсегу 1,0÷1,5 m
уколико је на коловозу, зависно од планираног осовинског оптерећења. Максимална
дубина укопавања зависи од топографских, геолошких и хидрогеолошких услова, као и
технологије извођења, али колекторски ров не би требало да буде дубљи од око 6 m.
Имајући то у виду дефинисане су следеће границе укопавања: најмања: 0,8 m до темена
цеви, максимална: 6 m до дна рова. Ниво подземних вода на неким деловима Града је
оквирно око 5 m, па дубину укопавања одабрати тако да цевовод буде изнад опсега
подземних вода;
спајање канала. Подручје Града највећим делом лоцирано на равном терену са веома
малим нагибима, дозвољава се спајање канала у окнима тако да се поклапају коте дна
канала, мада то није најповољнија шема спајања;
тамо где међусобни положај колектора кишне канализације и канализације за отпадне воде
то омогућава дозвољено је да се канализација за кишне воде само делимично, везом
ограниченог капацитета, повеже са колектором за отпадне воде, али само на тај начин да се
само мали део кишних вода, оних које испирају коловоз (или које настају прањем улица),
прелива у колектор за отпадне воде. Смисао те мере је да се најзапрљаније воде са улица и
саобраћајница, оне које настају на узлазној грани хидрограма отицаја, уведу у
канализацију за отпадне воде и усмере према ППОВ, како би се смањило загађење које
изазива кишна канализација изливањем у Бражански канал; и
канал Пожаревац - Брежане је објекат који мора да има потпуну просторну заштиту, јер је
то једини реципијент за одвођење отпадних и атмосферских вода са подручју Пожаревца.
Укупна дужина канала износи 9924 m. Стационажа km 0+000 је на месту улива у Велику
Мораву код с. Брежана, а km 9+924 у урбаном подручју Пожаревца код спортског центра.
Задржава се његова реконструкција у граду, са бетонираном кинетом минор корита канала
димензија 200x100 cm ради заштите подземља од инфилтрације загађујућих супстанци, док
је евакуација великих вода предвиђена је у необложеном мајор кориту, које је
димензионисано на максимални протицај од 17 m3/s. Задржава се и по потреби коригује у
приближно истим габаритима и на истом месту кинетирани део канала, све до улива у В.
Мораву. На делу кроз СЦ Пожаревац на стационажи од km 9+595 – km 9+807 канал је
изграђен као затворени бетонски канал квадратног попречног пресека димензија 200 · 200
cm и такво решење се задржава и даље. Приоритет има потпуно уредно одржавање канала
и читавог коридора дуж његовог тока.

II.3.4.3 Електроенергетска мрежа
Подручје Плана генералне регулације града Пожаревца напаја се електричном енергијом из
трафостанице 110/35 kV "Пожаревац 1" инсталисане снаге 2 x 31,5 MVA путем дистрибутивне
мреже напона 35 kV, 10 kV и 0,4 kV.
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изграђеном

Према постојећој документацији унутар и у непосредној близини Плана генералне
регулације „Пожаревац 6” налазе се трасе далековода:
- 110 kV бр. 102АБ/2 ТС Пожаревац-ТС Петровац (на заједничким стубовима) ;
- 400 kV бр. 404/1 ТС Смедерево 3 - РП Дрмно, који су у власништву „Електромрежа
Србије” АД и једним својим делом укрштају се са обухватом предметног плана.
План генералне регулације „Пожаревац 6“ обухвата 5 постојећих трафостаница 10/0,4 kV
које се напајају из ТС 35/10 kV „Бусије“ и ТС 35/10 kV „Пожаревац 3“.
За одређивање максималног једновремнеог оптерећења за посматрано подручје коришћени
су подаци о намени и величини појединих просторних целина и искуствених параметара о
специфичном оптерећењу и то:
- за становање 40W/м2;
- за остале објекте 40-120 W/м2.
На основу датих критеријума и урбанистичких показатеља уз сагледавање постојећих
изграђених капацитета дошло се до податка о потребном броју од 4 нове ТС 10/0,4 kV.
Постојеће капацитете ТC 10/0,4 kV реконструисати и повећати капацитете а у зависности
од реализације појединих потрошача електричне енергије.
Планиране трафостанице изградити као слободностојеће монтажно бетонске и као стубне
трафостанице. Предметне трафостанице изградити на слободним и зеленим површинама.
У зависности од добијених техничких услова за прикључење нових потрошача на
дистрибутивну мрежу планирати изградњу нових трафостаница 10/0,4kV са прикључним 10kV
водовима и изградњу нисконапонске мреже 0,4kV.
На напонском нивоу 0,4kV предвиђена је реконструкција постојеће нисконапонске мреже,
која подразумева замену дрвених стубова армирано-бетонским, као и проводника од AlČe ужета
самоносивим кабловским снопом
Графичком документацијом у прилогу, на посматраном подручју Плана генералне
регулације дато је постојеће стање и планирана градња дистрибутивне електроенергетске мреже и
објеката.
Општи услови градње електромреже и објеката
Правила за 400 kV и 110 kV
С обзиром на ту будућу изградњу, свака градња испод или у близини далековода на
подручјима ПГР је условљена:
-

-

Законом о енергетици („Сл. гласник РС”, бр. 145/2014, 95/2018 - др.закон и 40/2021),
Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС и 98/2013 - одлука
УС, 132/2014 и 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон, 9/2020 и 52/2021),
Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова
називног напона од 1 кѴ до 400 кѴ („Сл. лист СФРЈ“ број 65 из 1988. год.; „Сл. лист СРЈ“
број 18 из 1992. год.),
Правилником о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона
изнад 1000 V („Сл. лист СФРЈ“ број 4/74),
Правилником о техничким нормативима за уземљења електроенергетских постројења
називног напона изнад 1000 V („Сл. лист СРЈ“ број 61/95),
Законом о заштити од нејонизујућих зрачења („Сл. гласник РС“ број 36/2009) са
припадајућим правилницима од којих посебно издвајамо Правилник о границама
нејонизујућим зрачењима („Сл. Гласник РС“, бр. 104/2009) и Правилник о изворима
нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог
испитивања („Сл. Гласник РС“, бр. 104/2009),
SRPS N.C0.105 Техничким условима заштите подземних металних цевовода од утицаја
електроенергетских постројења („Сл. лист СФРЈ” број 68/86),
SRPS N.C0.101 - Заштитом телекомуникационих
постројења
од
утицаја
електроенергетских постројења Заштита од опасности,
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као и SRPS N.C0.102 - Заштитом телекомуникационих постројења од
електроенергетских постројења - Заштита од сметњи (Сл. лист СФРЈ број 68/86).

утицаја

Заштитни појас за електроенергетске водове
У складу са чланом 218. Закона о енергетици („Сл. гласник РС”, бр. 145/2014, 95/2018 др.закон и 40/2021) заштитни појас далековода износи 25 m са обе стране далековода напонског
нивоа 110kV од крајњег фазног проводника и 30 m са обе стране далековода напонског нивоа 400
kV од крајњег фазног проводника.
Заштитни појас за подземне електоенергетске водове (каблове), износи, од ивице армиранобетонског канала: 1) за напонски ниво 1 kV до 35 kV – 1 метар, 2) за напонски ниво 110 kV – 2
метра, 3) за напонски ниво изнад 110 kV – 3 метра.
У заштитном појасу, испод, изнад или поред електроенергетских објеката, супротно закону,
техничким и другим прописима не могу се градити објекти, изводити други радови, нити
засађивати дрвеће и друго растиње. Власници и носиоци других права на непокретностима које се
налазе у заштитном појасу, испод, изнад или поред енергетског објекта не могу предузимати
радове или друге радње којима се онемогућава или угрожава рад енергетског објекта без
претходне сагласности енергетског субјекта који је власник, односно корисник енергетског
објекта.
У случају градње у заштитном појасу надземне електроенергетске инфраструктуре,
потребна је сагласност надлежне институције на Елаборат о могућностима градње планираних
објеката у заштитном појасу далековода, при чему важе следећи услови:
- Сагласност би се дала на Елаборат који Инвеститор планираних објеката треба да обезбеди,
у коме је дат тачан однос далековода и објеката чија је изградња планирана, уз задовољење
горе поменутих прописа и закона и исти може израдити пројектна организација која је
овлашћена за те послове. Трошкови израде Елабората падају у целости на терет
Инвеститора планираних објеката. Приликом израде Елабората прорачуне сигурносних
висина и удаљености (за надземне објекте) урадити за температуру проводника од +80°С, у
складу са техничким упутством ЈП ЕМС ТУ-ДВ-04. За израду Елабората користити податке
из пројектне документације далековода које „Електромрежа Србије“ АД на захтев доставља
и податке добијене на терену геодетским снимањем који се обављају о трошку Инвеститора
планираних објеката.
- Елаборат је потребно доставити у минимално три примерка (два примерка остају у трајном
власништву „Електромрежа Србије” АД), као и у дигиталној форми.
- У Елаборату приказати евентуалне радове који су потребни да би се међусобни однос
ускладио са прописима.
Претходно наведени услови важе приликом израде:
1. Елабората о могућностима градње планираних објеката у заштитном појасу
далекововда.
Заштитни појас далековода износи 25 m са обе стране далековода напонског нивоа
110 kV од крајњег фазног проводника и 30 m са обе стране далековода напонског
нивоа 400 kV од крајњег фазног проводника. У случају да се планира постављање
стубова јавне расвете у заштитном појасу далековода, потребно је исте уважити при
изради Елабората.
2. Елабората утицаја далековода на потенционално планиране објекте од
електропроводног материала.
Овај утицај за цевоводе, у зависности од насељености подручја, потребно је
анализирати на максималној удаљености до 1000 m од осе далековода.
3. Елабората утицаја далековода на телекомуникационе водове.
Овај утицај, у зависности од специфичне отпорности тла и насељености подручја,
потребно је анализирати на максималној удаљености до 3000m од осе далековода у
случају градње телекомуникационих водова.
У случају да се из Елабората утврди колизија далековода и планираних објеката са
пратећом инфраструктуром и уколико се утврди јавни (општи) интерес планираног објекта и
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достави налог мера за измештање (реконструкцију или адаптацију) од стране надлежних органа,
потребно је да се:
-

-

Приступи склапању Уговора о пословно-техничкој сарадњи ради регулисања међусобних
права и обавеза између „Електромрежа Србије” АД и свих релевантних правних субјеката у
реализации пројекта адаптације или реконструкције далековода, у складу са Законом о
енергетици („Сл. гласник РС”, бр. 145/2014, 95/2018-др.закон и 40/2021) и Законом о
планирању и изградњи („Сл. гласник РС” број 72/2009,81/2009-исправка, 64/2010-одлука
УС 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС и 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС,
132/2014 и 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019-др.закон, 9/2020 и 52/2021).
О трошку Инвеститора планираних објеката, а на бази пројектних задатака усвојених на
Стручном панелу „Електромрежа Србије”АД, уради техничка документација за адаптацију
или реконструкцију и достави „Електромрежа Србије” АД на сагласност.
О трошку Инвеститора планираних објеката, евентуална адаптација или реконструкција
далековода (односно отклањање свих колизија констатованих Елаборатом) изврши пре
почетка било каквих радова на планираним објектима у непосредној близини далековода.
Пре почетка било каквих радова у близини далековода о томе обавесте представници
„Електромрежа Србије” АД.

Препорука је да се било који објекат планира ван заштитног појаса далековода, како би се
избегла израда Елабората о могућностима градње планираних објеката у заштитном појасу
далековода. Такође, препорука је и да минимално растојање планираних објеката, пратеће
инфраструктуре и инсталација, од било ког дела стуба далековода буде 12 m, што не искључује
потребу за Елаборатом.
Остали општи технички услови:
-

-

-

Приликом извођења радова као и касније приликом експлоатације планираних објеката,
водити рачуна да се не наруши сигурносна удагьеност од 5 m у односу на проводнике
далековода напонског нивоа 110 kV, односно 7 m у односу на проводнике далековода
напонског нивоа 400 kV.
Испод и у близини далековода не садити високо дрвеће које се својим растом може
приближити на мање од 5 m у односу на проводнике далековода напонског нивоа 110 kV,
односно 7 m од проводника далековода напонског нивоа 400 kV, као и у случају пада
дрвета.
Забрањено је коришћење прскалица и воде у млазу за заливање уколико постоји могућност
да се млаз воде приближи на мање од 5 m од проводника далековода напонског нивоа 110
kV, односно 7 m од проводника далековода напонског нивоа 400 kV,.
Забрањено је складиштење лако запаљивог материјала у заштитном појасу далековода.
Нисконапонске, телефонске прикључке, прикључке на кабловску телевизију и друге
прикгьучке извести подземно у случају укрштања са далеководом.
Све металне инсталације (електро-инсталације, грејање и сл.) и други метални делови
(ограде и сл.) морају да буду прописно уземљени. Нарочито водити рачуна о изједначењу
потенцијала.
Приликом извођења било каквих грађевинских радова, нивелације терена, земљаних радова
и ископа у близини далековода, ни на који начин се не сме угрозити статичка стабилност
стубова далековода. Терен испод далековода се не сме насипати.

У постојећим коридорима далековода и постојећим трансформаторским станицама
(разводним постројењима) могу се изводити санације, адаптације и реконструкције далековода,
ако то у будућности због потреба интервенција и ревитализација електроенергетског система буде
неопходно.
Правила за трафостанице 10/0,4 kV су:
-

трафостаницу градити као монтажно-бетонску, зидну, или као стубну на подручју мале
густине становања; удаљеност енергетског трансформатора од суседних објеката становања
мора износити најмање 3 m;
ако се трафостаница смешта у прсторије у склопу објекта, просторија мора испуњавати
услове грађења из важећих законских прописа;
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трафостанице градити за рад на 10 kV напонском нивоу; и
код избора локације ТС водити рачуна о следећем: да буде постављена што је могуће ближе
тежишту оптерећења; да прикључни водови буду што краћи, а расплет водова што
једноставнији; о могућности лаког прилаза ради монтаже и замене опреме; о могућим
опасностима од површинских и подземних вода и сл.; о присуству подземних и надземних
инсталација у окружењу ТС; и утицају ТС на животну средину.

-

Дозвољено је ограђивање трафо-станице. Ограда мора да буде транспарентна, од дрвета или
метала, са пуним делом (соклом) висине до 0,4 m, од камена, опеке или бетона.
Простор око антенског стуба (20-30 m2) оградити. Ограду поставити на сопственој парцели
или на граници парцеле у договору са суседом. Врата и капије на уличној огради не могу се
отварати ван регулационе линије. Минимална висина ограде је 2,0 m.
Целокупну електроенергетску мрежу и трафостанице градити на основу главних пројеката
у складу са важећим законским прописима.
Правила за водове 10 kV и 1 kV су:
-

-

-

-

-

10 kV мрежу градити подземно у градском ткиву, кабловским канализацијама директним
полагањем у земљу, и надземно на бетонском стубовима са голим проводницима, а на
периферији насеља надземно на бетонском стубовима са голим проводницима;
дубина укопавања каблова не сме бити мања од 0,7 m за каблове напона до 10 kV;
електроенергетску мрежу полагати најмање 0,5 m од темеља објеката и 1 m од коловоза, а где
је могуће мрежу полагати у слободним зеленим површинама;
укрштање кабловског вода са путем изван насеља врши се тако што се кабл полаже у бетонски
канал, односно у бетонску или пластичну цев увучену у хоризонтално избушен отвор, тако да
је могућа замена кабла без раскопавања пута; вертикални размак између горње ивице
кабловске канализације и површине пута треба да износи најмање 0,8 m;
међусобни размак енергетских каблова (вишежилних, односно кабловског снопа три
једножилна кабла) у истом рову одређује се на основу струјног оптерећења, али не сме да буде
мањи од 0,07 m при паралелном вођењу, односно 0,2 m при укрштању; да се обезбеди да се у
рову каблови међусобно не додирују, између каблова може целом дужином трасе да се
постави низ опека, које се монтирају насатице на међусобном размаку од 1 m;
при паралелном вођењу енергетских и телекомуникационих каблова најмање растојање мора
бити 0,5 m за каблове напона 1 kV, 10 kV;
при укрштању са телекомуникационим кабловима најмање растојање мора бити веће од 0,5 m,
а угао укрштања треба да буде у насељеним местима најмање 300, по могућству што ближе 900,
а ван насељених места најмање 450; по правилу електроенергетски кабл се полаже испод
телекомуникационих каблова;
није дозвољено паралелно полагање енергетских каблова изнад или испод цеви водовода и
канализације;
хоризонтални размак енергетског кабла од водоводне или канализационе цеви треба да износи
најмање 0,5 m за каблове 35 kV, односно најмање 0,4 m за остале каблове;
при укрштању, енергетски кабл може да буде положен испод или изнад водоводне или
канализационе цеви на растојању од најмање 0,4 m за каблове 35 kV, односно најмање 0,3 m за
остале каблове;
уколико не могу да се постигну размаци из претходне две тачке на тим местима енергетски
кабл се провлачи кроз заштитну цев;
није дозвољено паралелно полагање електроенергетских каблова изнад или испод цеви
гасовода;
размак између енергетског кабла и гасовода при укрштању и паралелном вођењу треба да буде
у насељеним местима 0,8 m, односно изван насељених места 1,2 m. Размаци могу да се смање
до 0,3 m ако се кабл положи у заштитну цев дужине најмање 2 m са обе стране места
укрштања или целом дужином паралелног вођења; и
Oдређивање осталих сигурних удаљености и висина од објеката, као и укрштање
електроенергетских водова међусобно и са другим инсталацијама вршити у складу са важећом
регулативом за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400
kV.
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II.3.4.4 Електронска комуникациона мрежа
Подручје града коју обрађује овај План генералне регулације је готово потпуно
ненасељено, јер сe на њему, по попису из 2011 године, налазило укупно 17 сталних домаћинстава.
На подручју које обрађује овај План, према подацима које је доставио „Телеком Србија“
нема постојеће електронске комуникационе инфраструктуре. За израду овог Плана је важно
напоменути да су, у непосредној близини подручја, лоцирани значајни мултисервисни приступни
ЕК чворови и то: МСАН Црвени крст (на подручју обрађеном ПГР "Пожаревац 1", на 500 m од
границе овог подручја) и ИПАН Љубичица (на подручју обрађеном ПГР "Пожаревац 5", на око
1км од границе овог подручја). Ови чворово су, оптичким кабловима, повезани на ЕК центар
Пожаревац.
Генералним урбанистичким планом града Пожаревца, за подручје које обрађује овај ПГР,
предвиђено је значајно повећање површине за изградњу стамбених јединица, у категорији
становање ниских спратности. Укупан број нових стамбених јединица је 700. Планиране стамбене
јединице налазе се у јужном делу, поред пута за Петровац.
Овим ПГР треба створити све потребне услове да постојећи и новопланирани корисници на
подручју плана, могу да добију све савремене сервисе електронских комуникација.
Према савременим принципима планирања мрежа електронских комуникација и условима,
које је, садашњи оператор ових сервиса на подручју града „Телеком Србија“, доставио за потребе
израде овог плана потребно је:
- створити услове за ширење мреже оптичких каблова планирањем кабловске ЕК
канализације дуж нових градских саобраћајница и на локацијама изградње пословних и
стамбених објеката; и
- планирати потпуну децентрализацију подручја са кратком претплатничком петљом која ће
да омогући широкопојасни приступ (100Мб/сек) што већем броју корисника. Ово се
постиже коришћењем искључиво савремене опреме мултисервисних приступних чворова
типа МСАН, за концентрације реда 500- 2000 корисника, и мини ИПАН за концентрације
50-300 корисника, који су међусобно повезани оптичким кабловима и рутерима
(агрегационим свичевима) великих брзина.
Оптичким кабловима се на ЕК мрежу повезују: МСАН и мини ИПАН чворови, велики
бизнис корисници, интернет провајдери, медијски оператори, државне институције, академске
институције.
ЕК канализација се реализује са:
- стандардним окнима за полагање основних каблова капацитета 800-1200 парица; и
- мини окнима од монтажних елемената за оптичке и дистрибутивне каблове до 600 парица.
Приступна мрежа се реализује са:
- бакарним кабловима DSL Cat 1 који омогућавају широкопојасни приступ до 30 Мхз.
Дужина претплатничке петље, за 90%корисника, не сме да буде већа од 1km;
- оптичким кабловима по принципу влакно до куће (FTTH), или влакно до зграде (FTTB) са
капацитетима 96 или више влакана;
- полагање ових каблова се може реализовати у тзв. мини рововима у циљу смањења
трошкова и убрзања изградње.
Водећи рачуна о горе изнетим принципима планирања ЕК мреже, за подручје овог плана,
на основу броја и просторног распореда укупно очекиваног броја корисника ЕК услуга, овим
планом предвиђено је следеће:
- није потребно планирати локације нових МСАН чворова, већ се све потребе могу
задовољити преко постојећег мултисервисног чвора ИПАН Љубичица, за јужни део
подручја, и евентуално МСАН Црвени Крст, ако се појави потреба за услугама у северном
делу;
- сви нови корисници и нове услуге обезбедиће се помоћу нових мини ИПАН чворова, који
ће се, према определењу стручне службе „Телекома Србија“, оптичким кабловима повезати
на ТК центар Пожаревац. Број и локације мини ИПАН чворова предвидеће се
одговарајућом студијом - стратешком проценом утицаја на животну средину. Нови чворови
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биће монтирани или у типским контејнерима за спољну монтажу, зашто је потребно
обезбедити простор величине 5х3 m, или унутар пословних зграда;
- дуж већине новопредвиђених саобраћајница и постојећих које се реконструишу у значајном
обиму, планира се изградња ЕК канализације са мини окнима од монтажних елемената.
Планирана ЕК канализација приказана је на детаљним ситуацијама у размери 1:2500, а
реализује се са 3 цеви, од којих је у једној увучен пакет од 4 ПЕ цеви пречника 40 mm и окнима
према тачки 3. техничких услова у овом плану.
Технички услови
Овим планом дефинишу се технички услови и правила који морају бити поштовани, да би
се заштитила постојећа ЕК инфраструктура и обезбедили потребни услови за изградњу нове:
1. Заштита постојеће ЕК инфраструктуре: кабловске канализације, подземних каблова и
надземне мреже:
- у фази планирања, дефинисањем положаја нових објеката или траса других
инфраструктурних објеката који неће угрозити ЕК објекте. У случају када то није могуће
избећи, предвидети посебне мере заштите или измештање ЕК објеката;
- у фази припреме за почетак радова у зони постојеће ЕК инфраструктуре, утврђивањем
њеног тачног положаја на терену, уз присуство представника оператора, микролоцирањем
на основу геодетског снимка, трагачем каблова или шлицовањем.
2. Приликом реконструкције улица извршити реконструкција постојеће кабловске ЕК
канализације или кабловске мреже, где је кабл положен директно у земљу, или изградња нове
инфраструктуре где ЕК објекти не постоје. Посебно је значајно полагање PVC или PHD цеви
пречника 110 mm за прелаз кабла на другу страну улице. Тамо где постоје каблови максимално
користити постојеће трасе за полагање нових каблова. Нове трасе заузимати само у изузетним
случајевима.
3. Коридоре за изградњу електронске комуникационе инфраструктуре (ЕК канализација
или кабл) у јавној површини дуж свих улица и саобраћајница. Кабловска канализација се гради са
PVC или PEHD цевима  110 mm са минимално три цеви и окнима на растојању око 60 m, на
правцу и блажим променама правца, димензија 0,80x1,50 m и дубине 1,00 m. На местима рачвања
окна су димензија 2,00 x 1,50 и дубине 1,90 m. Цеви се полажу у ров у слојевима по 3 цеви, тако да
завршни слој цеви буде на дубини 1,00 m, са заштитним слојем песка око и 0,15 m изнад цеви. У
једној од цеви ЕК канализације може се, када се оцени да је потребно, поставити блок од 4 ПЕ
цеви пречника 40 mm, ради провлачења већег броја оптичких каблова. Код директног полагања
каблова у ров, он је димензија 0,8х0,4 m. Поред кабла се полажу и ПЕ цеви  40 mm у које ће
касније моћи да се увлаче оптички каблови за широкопојасне ЕК сервисе. За случајеве кад је
дужина цеви већа од 500 m, цеви се настављају гасно непропусним спојницама а крајеви се у
окнима прописно затварају.
4. Микролокације површине 5х3 m, на јавној површини, за постављање outdoor кабинета
или типског контејнера за смештај MSAN-ова, као и површине 10х10 m за базне станице мобилне
телефоније. Приступ микролокацији треба да је директан и једноставан, како за особље, тако и за
увод каблова и прилаз службених возила. Потребно је за све микролокације обезбедити напајање и
то трофазно наизменично напајање, једновремене максималне снаге 17.3 kW.
5. Дозвољава се могућност да се на доминантним стамбеним и пословним објектима
постави конструкција висине 5m за антенски систем мобилне телефоније.
6. За ове објекте обавезна је израда студије о процени утицаја на животну средину и
поштовање прописа и стандарда који регулишу заштиту од нејонизујућег зрачења.
7. Обавезна је израда синхрон плана коридора ЕК са коридорима осталих ималаца
инфраструктуре, да би се обезбедила могућност несметаног постављања свих инсталација у
расположивим коридорима.
8. Обавезно је поштовање прописаног растојања траса ЕК инфраструктуре са трасама
других комуналних инсталација:
Табела 7. Прописна растојања електронске комуникационе инфраструктуре од траса друге комуналне
инфраструктуре*
Ред.
Број

Врста подземног или надземног
објекта

Паралелно вођење/
/приближавање(m)

Укрштање (m)
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1.

Водоводне цеви пречника до 200 mm
0,6
0,5
Водоводне цеви пречника преко 200 mm
1,0
0,5
Водоводне цеви кућни прикључак
0,3
2.
Цевовод одводне канализације
0,5
0,5
3.
Цевовод топловода
0,5
0,8
4.
Енергетски каблови до 10 kV
0,5
0,5
Енергетски каблови преко 10 kV
1,0
0,5
Од упоришта енергетских водова до 1 kV
0,8
без механичке заштите
Од упоришта енергетских водова до 1 kV
0,3
са механичком заштитом
Од упоришта енергетских водова преко 1 kV
0,8
без непосредног уземљења
Од неуземљених дрвених упоришта
0,5
Од бетонских и челичних уземљених
15
упоришта преко 1 kV са непосредним
уземљењем
5.
Цеви гасовода
0,4
0.4
6.
Гасовод – дистрибутивна мрежа
0,5 (0,3 мин)
0,5 (0,3 мин)
7.
Од регулационе линије зграда у насељу
0,5
0,5
8.
Од доње ивице насипа железничких пруга,
5,0
путева и аутопутева
9.
Од инсталација и резервоара са запаљивим
10,0
и експлозивним горивом
* Правилник о захтевима за утврђивање заштитног појаса за електронске комуникационе мреже и
припадајућих средстава, радиокоридора и заштитне зоне и начину извођења радова приликом изградње
објеката („Сл. лист РС“ бр.16/12).

9. Већи стамбени и пословни објекти од тачке прикључења на ЕК мрежу до тачке
концентрације унутрашњих инсталација морају имати приводну канализацију. Она је капацитета
три PEHD цеви  50 mm са окнима на правцу и скретањима димензија 0,60x0,60 m и дубине
1,00m, а на местима рачвања, окнима димензија 0,60 x 1,20 и дубине 1,00 m. Цеви се полажу у ров
тако да горња ивица цеви буде на дубини 1,00 m, са заштитним слојем песка око и 0,15 m изнад
цеви. Тачку концентрације сместити у посебну просторију површине 6-9 m2 са обезбеђеним
нисконапонским ЕЕ приључком и мерењем утрошене енергије. У њој ће бити смештени различити
ЕК уређаји. У истој просторији је и завршетак цеви приводне канализације. Код мањих објеката
уградити орман за телекомуникационе уређаје минималних димензија 1,0x1,0 и корисне дубине
0,35 m.
10. Локацијска дозвола мора садржати услове „Телекома Србија“, који треба да утврди на
којој тачки своје мреже може задовољити потребу корисника.
11. Пројекти свих објеката који се реконструишу или граде у зони постојеће ЕК
инфраструктуре морају доћи у „Телеком Србија“ ради усаглашавања.
12. Инвеститор мора да обезбеди надзор радника „Телеком Србија“ ако изводи радове у
зони ЕК инфрасруктуре или радове на приључку свог објекта на ЕК инфраструктуру.

II.3.4.5 Топловодна мрежа
У оквиру планског подручја ПГР 6 не постоје изведене или планиране инсталације
топлификационог система.

II.3.4.6 Гасоводна мрежа
У границама ПГР 6 нема изграђених гасовода високог и средњег притиска, као ни мернорегулационе станице (МРС).
У границама ПГР постоје изграђени гасоводи ниског притиска (pmax=4 bar), и то део ДГМ
„Тулба“. Почетак ДГМ „Тулба“ је на излазу из МРС „Тулба“, главна грана снабдевања пречника
ДН180 води у правцу улице Хајдук Вељкове. У границама ПГР 6 изведен је гасовод од ул. Хајдук
Вељкове, у јужном правцу дуж кп. бр. 6114/3 уз локални асфалтни пут, пречника ДН90 и дужине
од око 3500 метара до локације фарме пилића.
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У границама ПГР 6 не планира се изградња гасовода и гасоводних објеката високог
притиска, ни гасовода средњег притиска (pmax=16 bar), а могућа је изградња гасовода ниског
притиска (pmax = 4 bar), као индивидуални прикључци за постојеће или нове потрошаче, или
доградња – проширење дистрибутивних мрежа ДГМ „Тулба“.
Општа правила уређења и изградње гасоводне мреже и објеката
Природни гас при сједињавању са кисеоником образује гориву смешу која, у одређеним
концентрацијама у смеши гаса и ваздуха од неке минималне (доња граница експлозивности) до
неке максималне(горња граница експлозивности), при појави извора топлоте (пламена, варнице)
може експлодирати великом снагом. Да би се то спречило код пројектовања и изградње гасоводне
мреже и објеката обавезно је поштовање и примена свих важећих закона,правилника и техничких
услова и прописа из гасне привреде:
- Закона о енергетици („Сл. гласник РС“, бр. 145/14, 95/18-др. закон и 40/2021);
- Закона о планирању и изградњи;
- Закона о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника („Сл. гласник РС“, бр.
бр.104/09);
- Правилника о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима
притиска до 16 bar („Сл. гласник РС“, бр. 86/15); и
- Техничких услова за изградњу гасовода и објеката у заштатном појасу гасоводних објеката
и др.
Тиме се мора осигурати безбедан и поуздан рад гасне инфраструктуре, као и заштита људи
и имовине, тј. спречити могућност штетних утицаја околине на њу и ње на околину.
Гасовод ниског притиска (МОП ≤ 4 bar)
За гасоводе ниског притиска утврђују се следећа правила:
-

-

у свему се придржавати одредби Правилника о условима за несметану и безбедну
дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 bar („Сл. гласник РС“ бр. 86/2015).
У случају измене Правилника, којом се мењају одредбе наведене у правилима уређења,
применити одредбе важећег Правилника (као правног акта вишег реда);
минимално дозвољено хоризонтална растојања подземног челичног или ПЕ гасовода ниског
притиска (МОП ≤ 4 bar) од стамбених објеката, објеката у којима стално или повремено
борави већи број људи (од ближе ивице цеви до темеља објекта) износи 1 m.

Табела 8. Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичног или ПЕ гасовода ниског
притиска (МОП ≤ 4 bar) са другим гасоводима, инфраструктурним и другим објектима су
Минимално растојање (m)
Гасоводи међусобно
Од гасовода до водовода и канализације
Од гасовода до вреловода и топловода
Од гасовода до проходних канала вреловода и топловода
Од гасовода до нисконапонских и високонапонских ел. каблова
Од гасовода до телекомуникационих и оптичких каблова
Од гасовода до водова хемијске индустрије и технолошких флуида
Од гасовода до резервоара* и других извора опасности станице за
снабдевање горивом превозних средстава у друмском саобраћају
(* растојање се мери до габарита резервоара)
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење
запаљивих и горивих течности укупног капацитета највише 3 м3
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење
запаљивих и горивих течности укупног капацитета више од 3 м3 а
највише 100 м3
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење
запаљивих и горивих течности укупног капацитета преко 100 м3
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење
запаљивих гасова укупног капацитета највише 10 м3

0,2
0,2
0,3
0,5
0,2
0,2
0,2
-

Паралелно
вођење
0,4
0,4
0,5
1,0
0,4
0,4
0,6
5,0

-

3,0

-

6,0

-

15,0

-

5,0

Укрштање
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15.јун 2022.

-

10,0

-

15,0

0,2
-

0,3
1,5

Растојања из ове табеле могу се изузетно смањити на кратким деоницама гасовода дужине
до 2 м, уз примену физичког обезбеђења од оштећења приликом каснијих интервенција на
гасоводу и предметном воду, али не мање од 0,2m при паралелном вођењу, осим растојања од
гасовода до постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивих течности и запаљивих
гасова.
Табела 9. Минимална дозвољена хоризонтална растојања спољне ивице подземних гасовода МОП ≤ 4
бар од надземне електромреже и стубова далековода
Минимално растојање (m)
Називни напон
1 kV ≥ U
1 kV < U ≤ 20 k
20 kV < U ≤ 35 kV
35 kV < U

Укрштање

Паралелно вођење

1
2
5
10

1
2
10
15

минимална дубина укопавања гасовода је 0,8 m од коте терена до горње ивице цеви;
минимална дубина укопавања гасовода је 1,35 m од горње коте коловозне конструкције
пута до горње ивице цеви. Минимална дубина укопавања гасовода је 1,50 m од дна
нерегулисаних корита водених токова, односно 1,00 m од дна регулисаних корита водених
токова до горње ивице цеви;
- на укрштању гасовода са путевима, пругама, водотоковима, каналима, далеководима
називног напона преко 35 kV, угао осе гасовода према тим објектима мора да износи између
60° и 90°. На укрштању гасовода са градским саобраћајницама, државним путевима I и II
реда и аутопутевима, као и водотоковима са водним огледалом ширим од 5 m, угао осе
гасовода према тим објектима по правилу мора да износи 90°. Угао укрштања на местима
где је то технички оправдано, дозвољено је смањити на минимално 60°. За извођење
укрштања гасовода са инфраструктурним објектима са углом мањим од 60° потребно је
прибавити одговарајућу сагласност управљача, односно оператора над тим објектима;
- приликом укрштања гасовод се по правилу поставља изнад канализације. Уколико се мора
поставити испод, неопходно је применити додатне мере ради спречавања евентуалног
продора гаса у канализацију;
- надземно полагање челичних гасовода дозвољено је само у кругу индустријских
постројења, на мостовима, на прелазима преко канала и водених токова. Надземно полагање
гасовода од полиетиленских цеви (у даљем тексту: ПЕ цеви) није дозвољено.

-

Мерне (МС), регулационе (РС) и мерно-регулационе (МРС) станице (0 bar < МОП ≤ 16 bar)
Мерне (МС), регулационе (РС) и мерно-регулационе (МРС) станице (0 bar < МОП ≤ 16 bar),
у даљем тексту МРС, се у зависности од врсте и величине могу поставити у посебном објекту, на
отвореном простору и под земљом.
-

-

За МРС утврђују се следећа правила:
у свему се придржавати одредби Правилника о условима за несметану и безбедну
дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 bar („Сл. гласник РС“ бр. 86/2015).
У случају измене Правилника, којом се мењају одредбе наведене у правилима уређења,
применити одредбе важећег Правилника (као правног акта вишег реда);
на улазном гасоводу у МРС, као и на свим излазним гасоводима из МРС морају се
поставити противпожарне славине. Улазна и излазне противпожарне славине морају бити
удаљене од МРС најмање 5 m, а највише 100 m, и могу бити смештене и изван ограде МРС.
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У случају када су улазна и/или излазна противпожарна славина изван ограде МРС, исте се
морају заштити од неовлашћеног руковања и манипулације;
- МРС морају бити ограђене како би се спречио приступ неовлашћеним лицима. Ограда МРС
мора да обухвати зоне опасности и мора бити минималне висине 2 m. МРС капацитета до
160 Nm3/h не морају да имају ограду. Уколико је МРС на отвореном простору, са или без
надстрешнице, ограда мора бити удаљена минимално 10 m од МРС. Ако се МРС налази у
ограђеном простору индустријског објекта може бити и без сопствене ограде, али видно
обележена таблама упозорења и заштићена од удара возила.
Табела 10. Минимална хоризонтална растојања МРС, МС и РС од стамбених објеката и објеката у
којима стално или повремено борави већи број људи
Капацитет m3/h
до 160
од 161 од 1500
од 1501 до 6000
од 6001 до 25000
Преко 25000
Подземне
станице

MOP на улазу
MOP ≤ 4 bar
уз објекат (отвори
објекту морају бити
зона опасности)
3m или уз објекат (на
или према зиду
отвора)
5m
8m
10 m
1m

на
ван
зид
без

4 bar < MOP ≤ 10 bar
3 m или уз објекат (на
зид или према зиду без
отвора)
5 m или уз објекат (на
зид или према зиду без
отвора)
8m
10 m
12 m

10 bar < MOP ≤ 16 bar
5 m или уз објекат (на
зид или према зиду без
отвора)

2m

3m

8m
10 m
12 m
15 m

Табела 11. Минимална хоризонтална растојања МРС, МС и РС од осталих објеката
MOP на улазу
Објекат
Железничка или трамвајска пруга
Коловоз градских саобраћајница
Локални пут
Интерне саобраћајнице
Јавна шеталишта
Извор опасности станице за снабдевање
горивом превозних средстава у друмском
саобраћају,
мањих
пловила,
мањих
привредних и спортских ваздухоплова
Извор опасности постројења и објеката за
складиштење
запаљивих
и
горивих
течности и запаљивих гасова
Трансформаторска станица
Надземни електро водови

MOP ≤ 4
bar

4 bar < MOP ≤ 10
bar

10 bar < MOP ≤ 16
bar

10 m

12 m

15 m

10 m

12 m

15 m

10 m
3m
3m
3m
3m

15 m
5m
5m
3m
5m

10 m
12 m
0 bar < MOP ≤ 16 bar
1 kV ≥ U
1 kV < U ≤ 110 kV
110 kV < U ≤ 220 kV
400 kV < U

15 m
8m
8m
3m
8m

15 m
Висина стуба + 3 m*
Висина стуба + 3 m**
Висина стуба + 3,75 m**
Висина стуба + 5 m**

* али не мање од 10 m.
** али не мање од 15 m. Ово растојање се може смањити на 8 m за водове код којих је изолација
вода механички и електрично појачана

Ниво буке мерен на огради станице (ако је изграђена на отвореном) или на спољашњем
зиду станице (ако је у згради или кућици) не сме прећи вредност од 70 dB за производно и
индустријско подручје.
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II.4. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА
За издавање локацијских услова потребно је да грађевинска парцела има приступ јавној
саобраћајној површини, која је изграђена или планом предвиђена за изградњу.
За издавање грађевинске дозволе потребно је да грађевинска парцела има могућност
прикључења на саобраћајну, електроенергетску, водоводну и канализациону инфраструктуру и
одговарајуће услове за евакуацију отпада.
За зоне становања у којима нема услова за прикључење на водоводну мрежу дозвољава се
изградња сопствених бунара.

II.5.

УСЛОВИ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ И ОДНОШЕЊЕ ОТПАДА

Територија града Пожаревца (а самим тим ни подручје Плана генералне регулације
Пожаревац 6) још увек није укључена у регионални систем управљања отпадом, већ се отпад
одлаже на постојећу градску несанитарну депонију “Јеремино поље“ у МЗ Сопот, која се налази на
територији ПГР 4 и на несанитарно одлагалиште које са налази на државном путу I b реда на
граници са ПГР „Пожаревац 5“.
У планском периоду планира се повећање обима пружања услуга и јачање капацитета на
територији града (побољшање механизације, опреме и сл.) и затварање постојеће несанитарне
градске депоније “Јеремино поље“, као и преусмеравање свих токова отпада на планирану
регионалну депонију на територији града Смедерева, а према стратешким смерницама Стратегије
управљања отпадом Србије 2010-2019. године, Просторног плана Републике Србије, Регионалног
просторног плана за подручје Подунавског и Браничевског управног округа.
Поред тога, у планском периоду предвиђа се и установљавање децентрализованог система
управљања отпадом, на нивоу ПГР „Пожаревац 6“. Наведени децентрализовани систем спроводио
би се прикупљањем примарно селектованог органског и неорганског отпада у планираној
трансфер станици на локацији општинске депоније „Јеремино поље“ (алтернативно на локацији
„Меткор“, јужно од депоније), и организацијом мобилних трансфер станица за прикупљање и
откуп секундарних сировина.
На основу свих наведених планских докумената опредељење је да се упоредо са отварањем
регионалне депоније за подручје Браничевског округа (или, алтернативно, прикључивање на другу
регионалну депонију, у складу са регионалним споразумима), изврши рекултивација градске
депоније „Јеремино поље“, санација и краткотрајно коришћење (3-5 година, до реализације
регионалне депоније) и затварање, чишћење и ремедијација дивљих сметлишта, детаљно геолошко
и хидротехничко испитивање и анализа квалитета подземних вода у непосредној близини свих
депонија (санитарне и несанитарних), због процене еколошке угрожености земљишта. Планско
опредељење је и изградња трансфер станице на локацији постојеће општинске депоније или на
јужној локацији „Меткор“.
У погледу медицинског отпада, предвиђа се пресмеравање укупних токова на регионална
складишта за медицински отпад, која ће бити накнадно одређена. До реализације регионалног
система управљања, одлагање опасног отпада предвиђа се у оквиру медицинских установа на
територији града. Потребно је у медицинским установама вршити одговарајуће сакупљање и
одлагање инфективног и другог опасног отпада и све количине продукованог опасног отпада
предавати одговарајућим инситуцијама на управљање, а преостали неопасни отпад давати
комуналним предузећима на управљање. На сличан начин потребно је регулисати управљање
опасним отпадом других произвођача постављајући као обавезу сваком произвођачу да адекватно
управља са целокупним количинама опасног отпада.
Остали опасни отпад биће преусмераван на јединствено складиште за подручје Нишког
округа (коме, према Стратегији управљања отпадом гравитира и Пожаревац), док ће се
индивидуално сакупљање опасног отпада из домаћинстава (батерије, акумулатори, уља,
електронски отпад) на нивоу града Пожаревца вршити кроз центре за сакупљање. Поред тога
предвиђена је изградња сабирног пункта (хладњача) за угинуле животиње и конфискате за
подручје града Пожаревца.
Обавеза сакупљања и одвожења индустријског отпада је у надлежности привредних
предузећа (фарма пилића и сл.).
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Поред тога, концепцијска опредељења реализоваће се кроз програме за едукацију
становништва и локалних власти и стејкхолдера за управљање комуналним отпадом и дефинисање
институционалног оквира, економских и техничких мера и инструмената за развој система
управљања чврстим отпадом на територији града Пожаревца.
Увођење система управљања отпадом мора се одвијати у фазама и то:
Прва фаза (3-5 година) – јачање капацитета јавног предузећа за прикупљање, транспорт и
безбедно одлагање отпада (ЈКП Комуналне службе Пожаревац), што укључује активности на
санацији постојеће градске депоније „Јеремино поље“ у складу са Локалним планом управљања
отпадом, упоредо са подизањем јавне свести и едукације становништва.
Друга фаза (5-10 година) – успостављање система управљања чврстим комуналним
отпадом на регионалном нивоу кроз преусмеравање свих токова отпада на регионалну депонију за
Браничевски округ (или, алтернативно, прикључивање на другу регионалну депонију, у складу са
регионалним споразумима) развојем трансфер станице на територији рекултивисане депоније
„Јеремино поље“ или јужније на локацији „Меткор“.
Трансфер станица „Меткор“ биће сабирног типа са селекцијом отпада. Она ће прихватати
све токове отпада са територије Града, (из сабирне станице у Костолцу, сеоских насеља Баре,
Батовац, Берање, Брадарац, Брежане, Бубушинац, Братинац, Драговац, Дубравица, Живица,
Лучица, Касидол, Маљуревац, Набрђе, Пољана, Пругово, Трњане, и Ћириковац). У њој ће се
вршити селекција рециклабилних материја на линији за селекцију отпада, мануелно издвајање и
припрема рециклабилних материјала за даљи транспорт и рециклажу (балирањем) и претовар
остатка отпада у контејнере и транспорт и одлагање на регионалну санитарну депонију. Трансфер
станица би била капацитета за 50.000 становника са линијом за мануелно издвајање отпада.
Паралелно с обе фазе вршиће се и заустављање досадашњег тренда просторне дисперзије
депонија дуж путева, речних токова, индивидуално прикупљање органског и неорганског отпада,
прерада органског отпада на локалном нивоу и даља дистрибуција неорганског отпада крајњим
корисницима, тј. откупљивачима секундарних сировина и др.
Фазност у реализацији система управљања отпадом за градско подручје Пожаревца
директно ће зависити од прoцeнe њихoвe извoдљивoсти oд стрaнe oпштинскe упрaвe и од
финaнсиjских мoгућнoсти зa рeшaвaњe oвoг прoблeмa.

II.6.
II.6.1.1

УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНИХ ДОБАРА И КУЛТУРНОГ
НАСЛЕЂА
Општи услови, смернице и планска опредељења

Основни услов за третман непокретних културних добара у плану генералне регулације је
поштовање њихових вредности и статуса према Закону о културним добрима („Сл. гласник РС“,
бр. 71/94, 52/2011-др.закони, 99/2011-др.закон, 6/2020-др.закон и 35/2021- др.закон) и
урбанистичком заштитом, која се стара да укупно урбанистичко и архитектонско наслеђе буде
интегрисано у савремене токове живота града као фактор његовог укупног развоја.
Истраживања и радови на заштити налазишта и уређењу терена вршиће се у оквиру добра и
његове заштићене околине, уз адекватно уклапање у окружујући предео, у складу са условима
надлежног Завода за заштиту споменика културе у Смедереву.

II.6.1.2

Непокретна културна добра

На основу аката о условима чувања, одржавања, коришћења и утврђеним мерама заштите
културних добара и добара која уживају претходну заштиту, које су издали Републички завод за
заштиту споменика културе (бр. 3/167 од 25.1.2016.) и Завод за заштиту споменика културе
Смедерево (бр. 177/2 од 15.09.2016.), установљено је да на подручју Плана постоји део утврђених
непокретних културних добара – парцеле 6695 и 6697 припадају Спомен парку „Чачалица“,
проглашеном за Знаменито место од великог значаја (решењем, бр. 949/2 од 05.11.1973. год.),
Републичког завода за заштиту споменика културе Београд, утврђен је за споменик културе.
Одлуком, бр.29 од 29.03.1979. год. Влада СРС категоризовала је овај простор као знаменито место
од великог значаја за Републику Србију и обухвата катастарске парцеле под бројем 6695, 6697,
7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 1740/4, све КО Пожаревац.
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Археолошко наслеђе

У евидетнирана археолошка налазишта на територији плана спадају: Минине воде, Римско
гробље и Сојин салаш.
Досадашњи археолошки налази показују да је простор града Пожаревца дуго насељавано
тло, на коме су откривени материјални докази о постојању цивилизација од неолита до касног
средњег века. Простор обухваћен предметним планом, није систематски археолошки истраживан и
ствара изразиту диспропорцију у сагледавању целовите историјске слике овог подручја.
Најважнији антички налази су регистровани у близини извора Минине воде, који се налази
на источној падини Чачалице. Реч је највероватније о остацима римске виле рустике, чији трагови
су делимично видљиви.

II.6.1.4

Мере заштите

Мере заштите и услови чувања, одржавања и коришћења непокретних културних добара
(знаменитог места – меморијални комплекс)
За заштиту знаменитог места обавезно је:
- очување споменичких вредности простора, његовог меморијалног карактера (спомен
обележја, јавни споменици, спомен плоче);
- примерено пејзажно-архитектонско уређење и одржавање заштићене парцеле културног
добра, његове заштићене околине и непосредне близине;
- спомен парк Чачалица, као простор посебних садржаја и меморијалне намене, осим
обавезне примене мера конзервације и рестаурације, подлеже и посебним мерама сталног
старања, одржавања у свему непромењеног стања и посебно, неговања природе, свих
садржаја и карактера овог простора, у целости.
Мере заштите и услови чувања, одржавања и коришћења археолошког наслеђа
Планом се обавезује израда одговарајуће студијске основе као основе за законску заштиту
извора лековите воде под називом Минине Воде и њене непосредне околине, као и спомен парка
Сојин салаш.
Опште мере заштите и услови чувања, одржавања и коришћења потенцијалних археолошких
локалитета
- извођење земљаних радова, било које врсте, врши се према условима Регионалног завода
за заштиту споменика културе Смедерево. Услови се утврђују сходно законској
процедури,а по претходном поднетом захтеву;
- инвеститор и извођач радова су дужни да о почетку извођења земљаних радова, обавесте
овај Регионални завод најмање петнаест дана раније, у писаној форми и да обезбеде све
потрбне услове за њихов континуирани археолошки надзор;
- извођач је дужан да уколико се током радова наиђе на археолошка налазишта или
археолошке предмете, одмах и без одлагања прекине радове и обавести Регионални завод
за заштиту споменика културе Смедерево, као и да предузме мере да се налаз не уништи
и не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен;
- инвеститор је дужан да обезбеди средства за истраживање, заштиту, чување,
публиковање и излагање добра које ужива претходну заштиту, које се открије приликом
извођења радова.
Посебне мере заштите и услови чувања, одржавања и коришћења археолошких локалитета
- сачувати карактер и значај просторно културно-историских целина Пожаревца кроз
формулисање и спровођење појединачних пројеката заштите целина, чиме би се подигао
степен атрактивности подручја, али и спровела заштита оних целина које су одређене
својим специфичностима и карактером;
- омогућити активно коришћење културних ресурса за потребе туризма и развоја туристичке
понуде Пожаревца;
- потребно је обезбедити лаку пешачку и саобраћајну приступачност из града. Паркиралишта
лоцирати на главним прилазима. Тежити да кроз шуму буде обезбеђено само пешачко
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кретање. Шетне стазе лоцирати на местима постојећих шумских путева и прогала.
Омогућити кружно кретање и организовати га са хијерархијом стаза уз обезбеђење
неопходних стаза за снабдевање објеката;.
- археолошке локалитете функционално и визуелно укључити у амбијент у коме се налазе Обезбедити приступачност археолошких локалитета који су одређени за јавну
презентацију и обезбедити сигурност посетилаца. За све проглашене меморијалне
споменике и археолошке локалитете потребно је обезбедити повољан саобраћајни приступ.
Посебним режимом осветљења, дизајна приступних стаза и елемената мобилијара
визуелно унапредити амбијент и укључити археолошки локалитет у функционалну и
визуелну целину са окружењем;
- осигурати доступност информација о археолошком локалитету поставњаљем инфо табли.
Применити мере презентације и интерпретације археолошког локалитета;
- све проглашене меморијалне споменике (спомен обележја, чесме) који нису обновљени у
изворном облику, потребно је обновити, уз боље партерно и хортикултурно уређење
њихове непосредне околине.

II.7.

УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА И ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

Према условима Завода за заштиту природе, бр. 020-1210/2 од 12.07.2016. године, у
обухвату Плана нема заштићених подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите
еколошки значајних подручја и међународних еколошких коридора еколошке мреже РС, нити
евидентираних природних добара.
Усклађивање коришћења простора за потребе развоја с потребема и циљевима очувања
природе засниваће се на потпуном поштовању прописаних мера и режима заштите од стране
надлежних установа. Поштујући основне принципе заштите природе, постојећу законску и
планску основу као и актуелно стање предметног простора основна концепција промовише
заштиту, очување и унапређење постојећих ресусра – шумског земљишта уз Млаву, шума и
шумског земљишта, и одрживо коришћење и управљање. У циљу очување предеоног обрасца
заснованог на коришћењу земљишта, односа изграђеног и отвореног простора и карактеру
изграђивања као и предеоних елемената унутар културног предела – појасеви зеленила, групе
стабала, појединачна стабла, кошанице, међе, живице и сл, предметним Планом се афирмише
успостављање еколошке мреже на подручју пољопривреде, очување приодне вегетације и
формирањем нових засада у форми међа, живица, дрвореда и група стабала између парцела и др. .
Планом се заступа израда одговарајуће студијске основе као основе за законску заштиту
извора лековите воде под називом Минине Воде и нење непосредне околине коју карактерише
присутво групе стабала бреста велике старости.
Уколико се током радова наиђе на природно добро које је геолошко-палеонтолошког или
минералошко-петрографског порекла, а за које се претпоставља да има својства природног добра,
потребно је обавестити Завод за заштиту природе Србије и предузети све мере како не би дошло
до оштећења до доласка одговорног лица.
Основна планска поставка је да се Планом генералне регулације „Пожаревац 6“ обезбеђује
спровођење концепције и решења за заштиту простора и животне средине утврђених Просторним
планом Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 88/10), Регионалним просторним планом за
подручје Подунавског и Браничевског управног округа („Службени гласник РС“, бр. 8/2015),
Генералним урбанистичким планом Пожаревца („Сл. гласник града Пожаревца“, бр. 13/14),
Просторним планом града Пожаревца („Сл. гласник града Пожаревца“, бр. 10/12), као и другим
плановима вишег реда који су донети за подручје града Пожаревца - Просторни план подручја
посебне намене Костолачког угљеног басена („Сл. гласник РС“, бр. 1/13 и 20/18), интегрисањем
аспекта заштите животне средине у планска решења у вези са наменом, уређењем и изградњом
простора, заштитом и коришћењем ресурса, развојем и размештајем инфраструктурних система и
насеља, управљања отпадом и др.
Према Просторном плану Републике Србије, град Пожаревац сврстан је у подручја загађене
и деградиране животне средине, али ПГР 6 може се убројати у територије са незнатно угроженом
животном средином. Међутим, због својих специфичности на микронивоу извршено је и зонирање
територије на основу категорија животне средине. Заштита и унапређење квалитета животне
средине спроводиће се диференцирано према дефинисаним просторно-еколошким зонама (на
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основу параметара животне средине), применом режима и правила изградње и уређења простора и
мера заштите животне средине. Оваква просторна диференцијација планског подручја неопходна
je и за утврђивање утицаја планских решења на животну средину, који су саставни део Стратешке
процене утицаја плана на животну средину.
На основу процене могућег еколошког оптерећења појединих просторних целина, могу се
издвојити следеће, релативно хомогене зоне и појасеви са ризиком од загађивања животне
средине:
- фабрика намештаја;
- фарма пилића;
- мигрирајуће несанитарне депоније евидентиране Катастром опшинских и дивљих депонија
Агенције за заштиту животне средине Републике Србије и Локалним планом управљања
отпадом Града Пожаревца, са недефинисаним правилима депоновања отпада које загађују
земљиште, подземне и површинске воде разноврсним токсичним материјама које се
користе у пољопривреди (лекови, боје, пестициди, минерална ђубрива и сл.),
неразградљивим материјама (пластика и сл.) и кабастим отпадом из домаћинстава, као и
процедним водама из тела депоније.
На основу модификованих критеријума за категоризацију простора према степену
загађености, утврђених Просторним планом Републике Србије, предвиђају се четири категорије,
према очекиваним нивоима загађености и угрожености животне средине проузрокованих
антропогеним притиском.
Претпоставља се да се ниједна од зона на планском подручју не може сврстати у зоне са
највишим (I – изузетно високим, II – веома високим и III – високим) степеном загађености.
Тaбeлa 12. Кaтeгoриje квaлитeтa живoтнe срeдинe нa пoдручjу oпштинe Пожаревац 2025.
Стeпeн
зaгaђeнoсти

С

СРEДЊИ

М

МAЛИ

Н

НЕЗНАТАН

Oпис

Пoдручje

пoврeмeнo мaњe прeкoрaчeњe:
ГВИ, МДК вoдa и зeмљиштa,
нивoa букe
пoврeмeни прoблeми у
прикупљaњу и трeтмaну
пoљoприврeднoг и кoмунaлнoг
oтпaдa и одвођењу отпадних вода
зaгaђeњe чинилaцa живoтнe
срeдинe у дoзвoљeним грaницaмa
Без континуалних антропогених
загађења

фарма пилића
коридори саобраћајница

подручја око мигрирајућих несанитарних депонија
зоне становања ниске спратности
шумско земљиште, зоне руралног становања, зоне
паркова

Заштита животне средине на планском подручју оствариваће се кроз:
- смaњeњe нивoa eмисиje из пoстojeћих извoрa зaгaђивaњa вaздухa;
- дефинисање правила заштите квалитета ваздуха од загађења у постојећим и планираним
индустријским, производним и пословним садржајима;
- израду катастра загађивача ваздуха, успoстaвљaњe систeмa мoнитoрингa квaлитeтa вaздухa
на више локација на градском подручју у складу са Eврoпскoм дирeктивoм o прoцeни и
упрaвљaњу квaлитeтoм aмбиjeнталнoг вaздухa (Council Directive 96/62/EC of 27 September
1996 on ambient air quality assessment and management, Official Journal L 296, 21/11/96) и са
Законом о заштити ваздуха („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 10/2013 и 26/2021-др.закон) и
Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. гласник PC“, бр.
11/2010, 78/2010 и 63/2013);
- спречавање акцидентних загађења ваздуха, воде и земљишта из саобраћаја, пољопривреде и
сл.;
- израду Локалног еколошког акционог плана и унапређење постојећег Локалног плана
управљања отпадом за подручје града Пожаревца;
- повећање степена информисаности становништва о стању и заштити животне средине; и
- реализацију система мониторинга свих параметара животне средине на планском подручју.
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ОСТАЛИ УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТА И
ЗДРАВЉА ЉУДИ

Дозвољена је изградња склоништа, у складу са проценом угрожености и зонама
угрожености, у свему према важећим прописима. Није дозвољено градити склоништа у оквиру
јавних саобраћајних површина. За планирана склоништа урбанистичким пројектом предвидети
посебну парцелу.

II.8.1.

Заштита од ратних разарања
Заштита од ратних разарања планира се:

- у склоништима основне заштите, отпорности 100 KPa, у објектима од значаја за одбрану и
отвореним блоковима становања високе спратности;
- у склоништима допунске заштите, отпорности 50 Kpa (централно подручје, посебна
намена, објекти јавне намене);
- у склоништима допунске заштите (ван централног подручја).
Као други заштитни објекти користе се подрумске и друге подземне просторије у
стамбеним и другим зградама, прилагођене за склањање људи и материјалних добара.
Приликом изградње стамбених објеката са подрумима, над подрумским просторијама
гради се ојачана плоча која може да издржи урушавање објекта, сходно Закону о ванредним
ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 111/09, 92/11 и 93/12). Приликом изградње нових комуналних и
осталих објеката инвеститор је дужан да прилагоди те објекте за склањање.
Изградњу склоништа планирати у складу са проценом угрожености и зонама угрожености
и планом заштите и спасавања, у свему према важећим прописима. Ближе услове за пројектовање
одређује Јавно предузеће за склоништа на захтев инвеститора. Препоручује се изградња
двонаменских склоништа, полуукопаних или укопаних. За изградњу склоништа обавезна је израда
урбанистичког пројекта.

II.8.2.

Заштита од елементарних непогода

Подручје плана подложно је у одређеној мери опасностима од елементарних непогода и то
од: земљотреса, пожара, временских непогода (олујни ветрови, град, суша) и др.
Према карти сеизмичког хазарда за повратни период 475 година, која је саставни део
Сеизмолошких услова Републичког сеизмолошког завода бр. 02-357/16 од 14.6.2016. године,
максималан степен сеизмичког интензитета је VII-VIII (силан земљотрес-штетан земљотрес) по
Европској макросеизмичкој скали EMS-98.
У превентиви против земљотреса обавезна је примена важећих асеизмичких прописа при
санацији постојећих и изградњи нових објеката. При прорачуну конструкције објеката морају се
применити одредбе из Правилника о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње
у сеизмичким подручјима („Сл. лист СФРЈ“, бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90).
Заштита од акцидената и елементарних непогода и обезбеђење услова и мера за заштиту
подручја остварују се:
- мерама заштите од зимских и летњих непогода;
- мерама заштите од шумских пожара, као најопасније елементарне непогоде која може
захватити шире подручје Плана;
- мерама заштите од земљотреса;
- мерама институционалне организованости.

II.8.3.

Заштита од техничко-технолошких несрећа (пожара, експлозија...)

Мере заштите од техничко-технолошких несрећа-удеса остварују се проценом ризика,
планирањем, организовањем и предузимањем мера управљања опасним материјама. На основу
анализе опасности од удеса за све активности, технолошке поступке и објекте где могу бити
присутне опасне материје обавезна је израда Процене угрожености од елементарних и других
удеса, као и израда Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама за локалну заједницу, а за
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привредне субјекте израда Плана заштите од удеса који мора бити усклађен са локалним и
националним планом.
Мере заштите од техничко-технолошких несрећа регулисане су:
- Националном Стратегијом заштите и спасавања у ванредним ситуацијама-(„Сл. гласник
РС“, бр. 86/11);
- Законом о ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 111/09, 92/11 и 93/12);
- Уредбом о садржају и начину израде планова заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 102/2020) и другим подзаконским прописима; и
- Правилником о начину израде и садржају плана заштите од удеса („Сл. гласник РС“
бр. 41/19).
Основне мере заштите од акцидентних загађења заснивају се на управљању ризиком од
удеса, и то кроз: идентификацију опасности; анализу последица; процену ризика; планирање мера
за превенцију удеса или смањење ризика; организовање мера приправности и одговора на удес;
као и планирање мера санације од последица удеса. Мере заштите треба спроводити: за постојеће
објекте и технологије (производња, складиштење, утовар, транспорт, претовар штетних и опасних
материја), кроз превентивне мере и мере сталног надзора; за нове објекте, технологије и радове,
као и код реконструкција постојећих производних објеката.
Мере заштите од пожара и експлозија одређене су Условима Одсека за превентивну
заштиту Одељења за ванредне ситуације у Пожаревцу Сектора за ванредне ситуације
Министарства унутрашњих послова Републике Србије бр. 217-5846/16-1 од 14.6.2016. године, и
то:
потребно је одредити извориште воде и капацитет градске водоводне мреже која обезбеђује
довољну количину воде за гашење пожара;
удаљеност између зона предвиђених за стамбене објекте и објекте јавне намене и зоне
предвиђене за индустријске објекте и објекте специјалне намене;
приступне путеве и пролазе за ватрогасна возила;
безбедносне појасеве између објеката којима се спречава ширење пожара и експлозија,
сигурносне удаљености између објеката или њихово пожарно одвајање;
могућност евакуације и спасавања људи.
Планом је предвиђено уређење и проширење мреже улица и њихово прилагођавање
потребама заштите од пожара у складу са техничким могућностима.
Заштита од пожара предвиђа следеће мере које је потребно применити при изради техничке
документације:
потребно је предвидети реконструкцију и изградњу уличне хидрантске мреже, пре свега на
главним путним правцима и у рејонима већих четинарских комплекса, и извођење
унутрашње хидрантске мреже у објектима, сходно важећим прописима о техничким
нормативима за спољну и унутрашњу хидрантску мрежу за гашење пожара;
објекти морају бити изведени у складу са Законом о заштити од пожара;
објекте реализовати у складу са важећим техничким препорукама СРПС;
уколико се предвиђа фазна изградња објеката, обезбедити да свака фаза представља
техничко-економску целину;
приступне путеве до објеката обезбедити и извести у складу са важећим правилником о
техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређење платоа за ватрогасна
возила у близини објеката повећаног ризика од пожара;
уколико се предвиђа изградња гаража за путничке аутомобиле, пројектну документацију
урадити у складу са важећим правилником о техничким захтевима за заштиту гаража за
путничке аутомобиле од пожара и експлозија;
електричну инсталацију у објектима пројектовати и извести у складу са важећим
правилником о техничким нормативима за електричне инсталације високог напона;
пројектовање и извођење громобранске инсталације за заштиту објеката од атмосферског
пражњења, извршити на основу прорачунатог нивоа заштите и урадити у складу са Законом
о заштити од пожара, важећим правилником о техничким нормативима за заштиту објеката
од атмосферског пражњења и СРПС стандардима;
системе вентилације и климатизације у објектима предвидети у складу са важећим
правилником о техничким нормативима за вентилацију и климатизацију;
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обезбедити потребну отпорност на пожар конструкције објекта, сходно важећем СРПС
стандарду;
предвидети употребу материјала и опреме за које се могу обезбедити извештаји и атестна
документација домаћин акредитованих лабораторија и овлашћених институција за издавање
атеста;
применити одредбе важећих правилника о техничким нормативима за пројектовање и
извођење завршних радова у грађевинарству;
обезбедити сигурну евакуацију људи употребом негоривих материјала у складу са важећим
СРПС стандардом, у обради ентеријера и избором конструкције одговарајуће отпорности на
пожар, као и постављањем врата на објектима са одговарајућим смером и начином
отварања.

При изради техничке документације и изградњи објеката применити и остале позитивне
прописе и стандарде са обавезном применом.

II.9. ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИ УСЛОВИ
Простор у обухвату Плана готово у потпуности је неурбанизован, а према морфолошким
карактеристикама представља стрм, брдовито терен, а највећа надморска висина је око 201 m н.м,
на брду Чачалици.
Брдски део лежи на Пожаревачкој греди изграђеној од седимената неогене старости и у
геоморфолошком погледу представља један хорст, чинећи на тај начин једну површинску
вододелницу. Пожаревачка греда је тектонског порекла а терен у овој зони је у паду, са нагибима и
преко 12%, са доста депресија и забарења. Коришћење ових терена за урбанизацију условљава
нивелационо прилагођавање природним условима и контролисано дренирање и одвођење
површинских вода. Геолошку грађу предметног простора изграђују седиментне стене
представљене творевинама неогене и квартарне старости.
Простору у границама Плана обухвата терене који спадају у категорију стабилних и
условно стабилних. Површину терена прекривају делувијално-елувијални наноси на падинама
Пожаревачке греде дебљине од 3-6 m. Лесне наслаге покривају највише делове терена. Овде је лес
дебљине 3-5 m и почиње глиновитом варијантом – „барским лесом“. Алувијум у ужем смислу
изграђен је од фација поводња и корита. Поводањске наслаге покривају алувијалне равни, а
изграђени су од пескова, и песковитих седимената дебљине од 2-5 m. Фација корита изграђена је
од песковито-шљунковитих седимената, просечно дебљине око 5 m, а максимална 15 m.
Делувијално-елувијална распадина покрива практично целу падину Пожаревачке греде, а
представљена је прашинасто-песковито глиновитим седиментима лесоидног хабитуса. У вишим
деловима падине седименти су крупнијег зрна са доста конкреција CaCО3 пореклом из леса, док је
у подножју падине заступљена фина прашинасто-глиновита фракција.
На основу истражних радова геолошких и хидрогеолошких истраживања, издвојено је више
хидрогеолошких колектора и издани формираних у њима. Водоносни хоризонт „I“ представљен
алувијалним песковито-шљунковитим наслагама реке Велике Мораве, присутан је на дубини 5,856,30 m, на целом истраженом простору. Издан је са слободним нивоом. Појава нивоа воде је
дубине 6,10 m и у току године варира у просеку 0,60 m. У источном делу обухвата постоји пар
евидентираних површинских извора који праве забарења у терену али који су копаним каналима
усмерени према кишној канализацији у улици Милоша Обилића. Поред извора евидентна је и
појава задржавања атмосферских падавина јер ова зона нема изграђену мрежу кишне
канализације.
При пројектовању обратити пажњу на нивелациона решења терена, тако да дође до што
мањег нарушавања природног равнотежног стања, и применити потребне мере у циљу
стабилности објекта. За сваки планирани објекат урадити детаљна геолошка истраживања ради
потпуне геотехничке идентификације и класификације тла и дефинисања услова и начина градње.
Изградњу сваког планираног објекта прилагодити инжењерско-геолошким карактеристикама
рејона у коме се локација налази.
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ПОСЕБНИ УСЛОВИ ПРИСТУПАЧНОСТИ

Јавне површине (улице, паркови), зграде јавне и пословне намене морају бити урађене у
складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката,
којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим
особама („Сл. гласник РС“ бр. 22/15).
Тротоари и пешачке стазе
Тротоари и пешачке стазе, пешачки прелази, места за паркирање и друге површине у
оквиру улица, тргова, шеталишта, паркова и игралишта по којима се крећу особе са
инвалидитетом, у простору су међусобно повезани и прилагођени за оријентацију, и са нагибима
који не могу бити већи од 5% (1:20), а изузетно 8,3% (1:12).
Највиши попречни нагиб уличних тротоара и пешачких стаза управно на правац кретања
износи 2%.
Код планирања паркинг места и тротоара предвидети укошене ивичњаке максималног
нагиба 10% и минималне ширине 1,2 m за силазак колица са тротоара на коловоз. Исте рампе
предвидети на свим местима где се прелази са тротоара на коловоз или обрнуто.
У коридору основних пешачких кретања не постављају се стубови, рекламни панои или
друге препреке, а постојеће препреке се видно обележавају.
Пешачки прелази
За савладавање висинске разлике између тротоара и коловоза могу се користити закошени
ивичњаци, чији је највећи допуштени нагиб 10%, ширина најмање 120 cm, на укошеном делу
ивичњака изведено тактилно поље упозорења у случају минималне висине од 3 cm, изведено је
тактилно поље упозорења ширине најмање 40 cm, са ширином закошеног дела од најмање 45 cm и
максималним нагибом закошеног дела од 20% (1:5).
Места за паркирање
Места за паркирање возила која користе особе са инвалидитетом у простору предвиђају се
у близини улаза у стамбене зграде, објеката за јавно коришћење и осталих објеката и означавају се
знаком приступачности (услови за изградњу и број паркинг места према Правилнику о техничким
стандардима приступачности).
Димензије и број паркинг места
Код управног паркирања, димензија паркинг места за особе са инвалидитетом износи
3,7x5,0 m, односно на ширину паркинг места од 2,2 m додаје се простор за инвалидска колица,
ширине 1,5 m. Код два суседна паркинг места може се дозволити да користе исти простор за
инвалидска колица, односно да ширина два суседна места за особе са инвалидитетом износи 5,9 m
(2,20 + 1,50 + 2,20). Приликом пројектовања паркинг површина и јавних гаража, најмање 5%
паркинг места планирати за особе са инвалидитетом.
Стајалишта јавног превоза
На стајалиштима јавног превоза, предвидети плато (перон) за пешаке ширине најмање 200
cm, а на стајалиштима у близини школских објеката ширине најмање 300 cm.

II.11. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ И УПОТРЕБА
ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ
Концепција развоја енергетске ефикасности утврђена Стратегијом развоја енергетике
Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године и усмерена ка повећању
енергетске ефикасности, може се применити и на подручју ПГР 6 Пожаревца.
У оквиру Планског подручја мора се приступи повећању енергетске ефикасности и заштити
свих природних ресурса, односно заштити околине, смањењу зависности од увозне енергије, тј.
стимулисати замену увозних горива домаћим изворима енергије и укључити обновљиве изворе
енергије у програме енергетске ефикасности.
Обновљиви извори енергије
На подручју ПГР 6 Пожаревца постоје потенцијали за коришћење обновљивих извора
енергије, и то пре свега енергије сунца, биомасе, топлотних пумпи, отпадне топлоте итд.
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Препоручује се коришћење обновљивих извора енергије по могућству и уградња
штедљивих потрошача енергије.
-

Концепција даљег развоја коришћења ОИЕ заснива се на следећим полазиштима:
интензивнији развој и примена ОИЕ;
побољшавање квалитета животне средине и смањење емисија CO2;
постепена супституција енергије добијене из фосилних горива обновљивом енергијом;
развој инжењерског кадра;
јачање свести и знања у погледу коришћења ОИЕ;
повећање информисаности потенцијалних инвеститора и произвођача опреме о
достигнућима у развијеним земљама;
стварање повољног и подстицајног амбијента за дугорочан развој ОИЕ;
стимулације путем дугорочних кредита фонда за енергетску ефикасност или других
фондова; и др.

За остварење већег коришћења ОИЕ неопходно је стимулисати даље истраживање
потенцијала и њихово економско вредновање у складу са савременим технолошким решењима. Да
би се обновљива енергија прихватила потребно је спроводити бројне акције које, између осталог,
обухватају рад са јавношћу кроз програме перманентне едукације. Циљ је да се прихвати идеја о
економским и еколошким предностима примене ОИЕ.
Енергетски системи, који се заснивају на обновљивим локалним енергетским изворима, по
правилу, имају децентрализовану организациону структуру. Обновљиви извори енергије се, пре
свега, користе у близини потрошача (уколико нису повезани на енергетски систем) и углавном
није економски оправдан транспорт на велика растојања, па се производња, дистрибуција и
коришћење организује на регионалној основи.
Спровођење наведене политике ће подстаћи коришћење локалних енергетских извора и
иницијатива, изградњу одговарајуће техничке и социјалне инфраструктуре, уједначенији развој и
увођење интегралног планирања.
Биомаса - Проверити могућност да се у оквиру ПГР 6 Пожаревац пронађу локације за
производњу биомасе на теренима погодним за садњу и сечу, уз употребу механизације,
брзорастућих шумских врста (топола, багрем, липа, врба и сл.), које обезбеђују оптималну
секвестрацију угљеника и високу стопу повраћаја уложених средстава у релативно кратком року.
Сагоревање биомасе и отпадака треба да буде у складу са еколошким стандардима за производњу
топлотне и електричне енергије.
За производњу енергије из биомасе најбоље је садити посебне плантаже брзорастућег
дрвећа (врба, топола и др.). Најзначајније ограничење за веће коришћење биомасе представља
недовољна расположивост и искуство у коришћењу опреме, као и непостојање развијеног
тржишта биомасе. Што се тиче коришћења биомасе за производњу топлотне енергије, имајући у
виду актуелне цене енергената, економски је оправдано користити биомасу као замену за
природни гас или течна горива, нарочито лож уља, док ниске цене угља још увек не мотивишу
инвеститоре да прелазе са угља на биомасу.
Правилно коришћење биомасе нема негативних утицаја на животну средину. У наредном
периоду постоје потенцијали и просторне могућности за коришћење биомасе за загревање
простора у домаћинствима и зградама коришћењем брикета и пелета од биомасе, као и коришћење
биомасе у систему даљинског грејања.
Соларна енергија - користити за развој активног и пасивног соларног грејања и хлађења, за
складиштење топлотне енергије, као и за развој интегрисаних система коришћења сунчеве
енергије. У наредном периоду је потребно спровести активности усмерене на промоцију
коришћења соларне енергије за загревање санитарне воде и просторија, како у јавним, тако и у
стамбеним објектима (новим и реконструисаним).
Приоритет има конверзија соларне у топлотну енергију, пре свега врло економичним
уређајима на крововима за загревање воде за санитарне потребе, као и за евентуално догревање
индивидуалних стамбених јединица.
Што се тиче коришћења соларне енергије Пожаревац има веома повољне услове за
задовољење локалних нискотемпературних потреба, у првом реду припреме потрошне топле воде
и примену топлотних пумпи. Поред директног коришћења сунчеве енергије, препоручује се
пасивно коришћење сунчеве енергије, које је економски и енергетски знатно повољније за потребе
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грејања, посебно у зонама ниже густине становања. Такође, последњих година развила се
технологија фотонапонске конверзије путем фотонапонских панела, који се могу поставити на
зидове и кровове зграда.
У оквиру грађевинских подручја насеља могу се користити разне врсте пасивних соларних
система (у којима објекат представља пријемник који захвата и чува највећи део енергије) као и
активни соларни системи (који захватају енергију инсталисањем посебне опреме). Ово је посебно
важно спровести у оквиру већих насеља и на објектима који су велики потрошачи топлотне и
електричне енергије.
Насеља су углавном мале густине, објекти су у већини случајева слободностојећи, без
већих препрека приступу сунчевим зрацима, што омогућава коришћење соларне енергије за
грејање и производњу топле воде, чиме се може смањити потрошња класичних извора енергије.
Грејање на бази соларне енергије мора бити повезано и са регулативним и подстицајним мерама за
спровођење програма побољшане топлотне изолације зграда.
Услови и мере за постизање енергетске ефикасности и употребу ОИЕ
Опште смернице
На подручју ПГР 6 Пожaревца стамбене и друге зграде могу највише допринети
рационалном коришћењу енергије и то путем побољшања топлотних карактеристика постојећих
објеката и изградњом нових са побољшаном изолацијом, применом пасивне соларне архитектуре,
смањењем расхладних стаклених површина, контролом и регулацијом инсталација, квалитетнијом
израдом и обрадом спољних прозора и врата, итд.
Мере енергетске ефикасности потребно је применити у пројектовању, изградњи и
експлоатацији зграда као и у систему даљинског грејања, индустијској производњи,
експлоатацији, као и у транспорту.
У сектору зградарства потребно је реализовати следеће активности:
-

-

прелазак са грејања на електричну енергију на друге видове енергије;
прелазак са паушалног на обрачун за грејање и припрему топле воде према измереној
потрошњи топлотне енергије;
оснивање подстицајних фондова за побољшање топлотне заштите постојећих стамбених
зграда; и
за нове зграде, које ће се грејати из система даљинског или централног грејања,
увести обавезу припреме топле воде у подстаницама и котларницама ових система;
приликом изградње или реконструкције стамбеног и пословног простора, односно
приликом издавања грађевинских дозвола и техничког пријема објеката, треба
контролисати да ли су поштовани стандарди, прописи и правилници са обавезном
применом, односно локалне препоруке и упутства за рационално коришћење енергије; и
рационализација и реконструкција осветљења пре свега на јавним зградама (управа,
предшколска установа), реконструкција јавног осветљења насељених места.

Са аспекта енергетске ефикасности, приликом изградње нових и реконструкције постојећих
објеката на виши ниво стандарда, нужно је урадити пројекте смањења топлотних губитака и
предузети радове на побољшању топлотне изолације и бољег заптивања прозора.
Највећи део уштеда мора да се постигне у већ изграђеним објектима, који ће се и даље
користити а грађени су у доба јефтине енергије када није вођено рачуна о специфичној потрошњи
енергије у њима. Повољним кредитима, едукацијом потрошача, мерењем и економским ценама
топлотне енергије и природног гаса, грађани ће бити стимулисани да сами врше изолацију својих
станова у циљу смањења потрошње топлотне енергије и мањих плаћања. У том погледу неопходно
је брже успостављање реалних цена топлотне енергије и гаса и прелазак на мерење утрошка
топлотне енергије, за шта град има ингеренције.
У циљу смањења потрошње електричне енергије у електричним бојлерима, могуће је
увођење инсталације санитарне потрошне топле воде у многе постојеће станове. На овај начин би
се са малим улагањем у подстаницама (измењивач топлоте, пумпа и цевни развод до станова)
постигле знатне уштеде у потрошњи електричне енергије и повећао степен ефикасности рада
топлотних извора и мреже, нарочито на подручјима где ће бити уведена спрегнута производња
електричне и топлотне енергије.
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Као мере енергетске ефикасности треба применити: увођење система даљинског
управљања на свим грејним и гасним подручјима; омогућавање свим потрошачима да уграде
мераче топлоте и природног гаса и да плаћају према утрошеној потрошњи ових комуналних
производа; развој софтера за евиденцију и обраду података рада топлотних извора, гасних
станица, мреже, предајних станица и потрошача. На основу тих програмских пакета, у зависности
од метеоролошких података, могуће је далеко брже планирати и утицати на рад система.
Стандарди и прописи са обавезном применом
Прописана енергетска својства утврђују се издавањем сертификата о енергетским
својствима објекта који издаје овлашћена организација која испуњава прописане услове за
издавање сертификата о енергетским својствима објеката. Сертификат о енергетским
својствима објекта чини саставни део техничке документације која се прилаже уз захтев за
издавање употребне дозволе. На подручју обухвата Плана, за изградњу нових објеката код намена
становања, пословања и производних делатности, примењује се следећи прописи:
-

-

Закон о планирању и изградњи;
Закона о ефикасном коришћењу енергије („Сл. гласник РС“, бр. 25/13 и 40/2021-др.закон);
Правилник о енергетскoj ефикасности зграда („Сл. гласник РС“, бр. 61/11); и
Правилник о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима
зграда („Сл. гласник РС“, бр. 69/12 и 44/2018- др.закон);
и стандарди:
СРС.Д.Е8.193 Спољни прозори и балконска врата -– захтеви у погледу пропустљивости
ваздуха и воде;
СРС.Д.Е8.225 Спољни прозори и балконска врата – методе испитивања пропустљивости
ваздуха и воде;
СРС.М.Е6.010 Прорачун потребне количине топлоте за грејање и зграда;
СРПС.Ј5.600 Технички услови за пројектовање и грађење зграда (овде су дефинисани
максимални дозвољени укупни топлотни губици које може да има посматрана зграда).
СРПС.Ј5.510 Методе прорачуна коефицијената пролаза топлоте у зградама. Стандард
ближе дефинише грађевинске елементе за примену ЈУС.Ј5.600;
у свим зградама или просторијама где је потребна већа количина свежег ваздуха (која
прелази 0,7 измена ваздуха на час у просторији) обавезно се уграђују измењивачи топлоте
за повратак топлоте одведеног ваздуха (према СРПС.Ј5.600).

Препоруке за планирање, пројектовање и изградњу ради постизања ЕЕ и коришћење ОИЕ:
- задовољити услов рационалног коришћења смештајног и радног простора, односно да нето
површине задовољавају услове и нормативе за одговарајућу намену, број корисника и број
запослених;
- водити рачуна о правилној оријентацији просторија; унутрашњу организацију смештајних и
осталих главних просторија у оквиру објекта прилагодити у највећој могућој мери јужној
оријентацији; ка северној страни оријентисати просторије секундарног значаја, као и
помоћне просторије;
- препоручују се да се на северној, североисточној и северозападној страни предвиђају
прозори величине једнаке или мање од 1/7 површине просторије. На јужној, југоисточној и
југозападној страни тада могу бити прозори величине већи од 1/7 површине просторије,
тако да би се максимално користила сунчева енергија у зимском периоду. Покретном
топлотном заштитом треба обезбедити заштиту тих просторија од прекомерног прегревања
(и неповољног осветљења) лети као и од прекомерних губитака када сунца нема;
- користити ефикасне системе расвете и других система инсталација који ће бити
дефинисани кроз израду техничке документације;
- препоручује се коришћење штедљивих потрошача енергије;
- уколико се приликом пројектовања и извођења придржава препорука датих у оквиру
оријентације, и организације просторија и објеката остварена је могућност за коришћење
активних и пасивних система за за коришћење сунчеве енергије;
- за све објекте где је предвиђена примена система за коришћење сунчеве и геотермалне
енергије треба урадити техноекономски елаборат;
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- техноекономски најприхватљивији су системи за грејање топле санитарне воде сунчевом
енергијом;
- препоручује се постављање расветних тела са фотонапонским панелима ради искоришћења
соларне енергије и рационалне потрошње енергије; и
- препоручује се коришћење обновљивих извора енергије, пре свега соларне енергије за
санитарну топлу воду (уградња термалних колектора) и производњу електричне енергије
(уградња PV панела).
Мере енергетске ефикасности изградње
- побољшање термичких карактеристика омотача зграде (крова, пода, зидова);
- замена столарије код постојећих објеката, односно уграђивање енергетски ефикасне
столарије у нове објекте;
- употреба штедљивих сијалица за осветљавање простора;
- коришћење апарата у домаћинству енергетског разреда „А“;
- коришћење обновљивих извора у циљу грејања објеката и припрему потрошне топле воде
(термални колектори, котлови на пелет, топлотне пумпе и др.);
- модернизација и/или замена котлова и котловске опреме и топлотних подстаница;
- регулација, мерење и управљање коришћењем топлотне енергије за загревање објеката;
- вентилацију објекта где год је то могуће вршити принудним путем са рекуперацијом;
- код изградње нових објеката, тежити изградњи пасивних објеката.
Увођењем мера енергетске ефикасности могу се постићи значајне уштеде свих типова
енергије, а посебно мере које не захтевају веће инвестиционе трошкове (регулисање термостата на
радијаторима, регулисање термостата на бојлерима, коришћење природног осветљења,
искључивање расвете и уређаја када се не борави у просторији, правилно коришћење кућних
уређаја и сл.).
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ПЛАНСКИ ДЕО – ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

III.1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
Општа правила грађења која се прописују овим планом важе за цео обухват плана, а
посебна правила грађења важе за појединачне зоне, намене и грађевинске парцеле. Изградња
објеката мора да буде у складу са важећим Законом о планирању и изградњи, правилима грађења
из овог плана и техничким прописима.

III.1.1. Врста и намена објеката
Врста и намена објеката који се могу градити на површинама осталих намена одређене су
претежном наменом. Претежне намене планиране на површинама осталих намене су:
- становање:
o становање ниске спратности;
o рурално становање;
- производне делатности.
У сваком објекту и на свакој грађевинској парцели дозвољени су, поред претежне, и
садржаји других намена компатибилних са претежном према табелама 3.1 и 3.2 „Компатибилне
намене“, уз услов да је њихова укупна БРГП мања од укупне БРГП објеката или делова објеката
који припадају претежној намени. Евентуална промена и прецизно дефинисање намене целе
грађевинске парцеле утврђује се Урбанистичким пројектом. У случају промене намене неке
грађевинске парцеле у даљој разради урбанистичким пројектом, у другу компатибилну намену (у
складу са табелама 3.1 и 3.2), не мењају се правила грађења. Изузетно, у случају промене намене
неке грађевинске парцеле у компатибилну намену, а за потребе изградње објекта јавне намене,
важе правила дата у поглављу II.3.
Није дозвољена изградња или било каква промена у простору, која би могла да наруши или
угрози објекат или функцију на суседној парцели. Нису дозвољене намене које производе ниво
буке, аерозагађења и отпадне материје које могу да угрозе друге намене у непосредном окружењу.
Забрањена је изградња оних индустријских и производних објеката, складишта
индустријске и друге робе, великих објеката за узгој стоке и живине и других објеката који
неповољно утичу на ваздух, воде, земљиште и шуме или изгледом, прекомерном буком или на
други начин могу нарушити или уништити природне и остале вредности подручја.
Није дозвољена никаква изградња надземних објеката у простору између регулационе и
грађевинске линије.
Дозвољена је и изградња других објеката који припадају компатибилној намени, уз услов
да је њихова БРГП мања од БРГП главног објекта на грађевинској парцели и да не угрожавају
главни објекат на парцели и објекте на суседним парцелама.
Врста и намена објеката који се могу градити на површинама јавних намена дефинисане су
у поглављу II.1.3.1. „Површине и објекти јавне намене“, и поглављу II.3. „Услови за уређење и
изградњу површина и објеката јавне намене“. На парцелама које су планиране за јавне намене
могу се подизати само објекти у функцији планираних намена. На јавним зеленим и саобраћајним
површинама забрањена је изградња објеката високоградње.
Сви планирани садржаји означени су на графичким прилозима прилозима – карта 2 „План
намене“, Р – 1:5.000 и карта 3 „План регулације и нивелације и решење саобраћајних површина“, Р
– 1:2.500.

III.1.2. Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање грађевинске парцеле
Положај грађевинске парцеле је утврђен регулационом линијом у односу на површину
јавне намене и разделним границама парцеле према суседним парцелама. Овим планом утврђују се
регулационе линије, односно, издвајају се површине јавне намене од површина осталих намена.
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Међне линије између парцела осталих намена, као и између парцела које припадају истој јавној
намени (саобраћајне површине), одређују се у поступку спровођења Плана, у складу са
смерницама датим у правилима уређења и правилима грађења, кроз израду пројеката парцелације
и препарцелације.
Дозвољава се деоба катастарских парцела до минимума утврђеног овим планом за поједине
намене, ради корекција затечене парцелације у циљу формирања грађевинских парцела
оптималних величина и облика за изградњу објеката у складу са решењима из Плана, правилима о
грађењу и техничким прописима као и обезбеђења саобраћајних и других инфраструктурних
коридора.
Дозвољава се формирање нове грађевинске парцеле спајањем делова две или више
катастарских парцела под условом да новоформирана парцела није мања од минимума нити већа
од максимума утврђеног овим планом за поједине намене. Парцеле мање од утврђеног минимума
могуће је формирати само за објекте инфраструктуре. Парцеле веће од утврђеног максимума
могуће је формирати само на основу урбанистичког пројекта, тако да њихова површина буде мања
или једнака површини блока у коме се налазе. Спајање парцела различитих планираних претежних
намена дозвољена је уколико су те намене компатибилне, уз обавезну претходну израду
урбанистичког пројекта.
Грађевинска парцела има облик који омогућава изградњу објекта у складу са решењима из
плана, правилима струке и важећим техничким прописима. Новоформиране парцеле треба да
имају облик што ближу правоугаонику или трапезу, са бочним међама управним на регулациону
линију, а одступања су могућа изузетно, у циљу прилагођавања терену или затеченој парцелацији.
При изради пројеката парцелације и препарцелације, водити рачуна да преостали простор у блоку,
који припада суседним катастарским парцелама, испуњава услове за формирање нових
грађевинских парцела.
Изузетак од горенаведених правила су парцеле које настају у поступку одређивања
земљишта за редовну употребу, а које изузетно могу бити нестандардне, уколико нема довољно
простора за формирање парцеле стандардне величине и облика. У том случају, парцеле се
формирају тако да обухватају најмање земљиште испод објекта, укључујући тротоар око објекта
(осим тротоара који је део попречног профила јавне саобраћајне површине), као и хоризонталну
пројекцију подземних етажа, уколико су оне веће од приземља. За потребе одређивања земљишта
за редовну употребу, обавезна је израда пројеката парцелације, односно, препарцелације.
Грађевинска парцела мора имати приступ на јавну саобраћајну површину. Изузетно,
дозвољен је посредан приступ грађевинске парцеле на јавну саобраћајну површину, преко
сукорисничке површине.
За спровођење поступка парцелације и препарцелације катастарских парцела на којима се
налазе објекти проглашени за културна добра, потребни су услови и сагласности надлежног завода
за заштиту споменика културе.
Минималне димензије грађевинских парцела за сваку планирану намену, дате су у
посебним правилима грађења.

III.1.3. Положај објеката на парцели
Грађевинска линија се утврђује овим планом у односу на регулациону линију и представља
крајњу линију до које се може вршити изградња основног надземног габарита зграде према
регулационој линији. Грађевинске линије дефинисане су у графичком прилогу – карта 3 „План
регулације и нивелације и решење саобраћајних површина“, Р – 1:2500.
Подземна и надземна грађевинска линија се поклапају, изузев уколико је правилима
грађења одређено другачије.
Минимална растојања објеката од бочних и задњих граница парцеле дата су у посебним
правилима грађења. Прописана растојања и грађевинске линије не односе се на објекте
нискоградње и уређење терена, уколико њихова висина не прелази максималну дозвољену висину
ограде.

III.1.4. Висина објеката
Максимална дозвољена висина објекта за одређену зону дата је у посебним правилима
грађења. Висина објекта може бити једнака максималној дозвољеној висини или мања од ње.
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Код намене становање ниске спратности и рурално становање, последњи спрат може бити
испод косог („поткровље“) или равног крова, у целом габариту или као повучени спрат. Нису
дозвољени мансардни кровови. Највећи дозвољени нагиб косог крова у зони становања је 30°.
Висина назитка није ограничена, уз услов да се поштује максимална висина венца дата у
правилима грађења. Уколико се пројектује објекат са таваном у оквиру намене становања, на
тавану се не сме налазити користан простор, а таван не сме имати назидак. Нису дозвољене кровне
баџе, изузев за излазак на кровну терасу. Висина слемена може бити највише 3 m виша од највише
дозвољене висине објекта.
На свим грађевинским парцелама дозвољена је изградња подрума. Изградња сутерена је
дозвољена само на теренима у нагибу већем од 15%.

III.1.5. Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели
На свим грађевинским парцелама дозвољена је изградња више објеката у функцији
планиране намене, уз поштовање индекса заузетости, грађевинских линија, висине објекта,
растојања од суседних парцела и објеката и минималног процента зелених и слободних површина,
датог у посебним правилима грађења за сваку претежну намену.
Дозвољена је и изградња других објеката који припадају компатибилној намени, с тим да је
њихова БРГП мања од БРГП главног објекта на грађевинској парцели. У случају промене намене
целе парцеле из планиране претежне у компатибилну, обавезна је израда урбанистичког пројекта.
На парцелама у зонама становања ниске спратности, као и код руралног становања,
дозвољено је подизање помоћних објеката у функцији становања (гаража, баштенска кућица), уз
услов да се налазе у унутрашњости грађевинске парцеле, односно, не излазе непосредно на улицу,
њихов габарит и волумен морају бити мањи од габарита и волумена главног објекта. Дозвољено је
и подизање мањих надстрешница за паркинг места или сеница. Услови за изградњу помоћних
објеката дати су у посебним правилима грађења. За међусобну удаљеност објеката на истој
грађевинској парцели примењују се правила која важе за објекте на суседним грађевинским
парцелама, дата у посебним правилима грађења.

III.1.6. Услови за обнову и реконструкцију објеката
Постојећи објекти могу се задржати, уколико одговарају планираној претежној, или њој
компатибилној, намени и начину коришћења простора. Дозвољава се њихова доградња,
реконструкција, адаптација или санација, као и замена новим објектима по потреби, у оквиру
услова датих овим планом. Ако постојећи објекат на грађевинској парцели, или приступ
постојећем објекту не задовољава услове из овог плана, дозвољени су само радови на текућем и
инвестиционом одржавању, санацији и енергетској санацији тог објекта. Реконструкција таквих
објеката дозвољена је само у виду прилагођавања спољног изгледа објекта амбијенту. Изузетно,
постојећи објекти који прелазе планирану грађевинску линију могу се дограђивати, под условом
да дограђени део не прелази преко планиране грађевинске линије.
Није дозвољена парцијална реконструкција фасада објеката (промена облоге или боје само
једног дела фасаде). У случају доградње, обавезно поштовати изворно архитектонско решење
применом неког од пројектантских метода интерполације (факсимил, транспозиција или
контраст), како би се дограђени део уклопио у архитектонску целину. Застакљивање отворених
тераса и замене фасадне столарије мора се вршити тако да не нарушава интегритет архитектонске
целине објекта.
Постојећи објекти који чине део већег архитектонског комплекса са јединственим
архитектонским изразом, не могу се мењати или уклањати без сагледавања целог комплекса и
израде урбанистичког пројекта.
Дозвољено је да се тавански простори објеката изграђених пре доношења овог плана могу
адаптирати у користан простор. Обавезно је да се задржи геометрија крова (коте венца и слемена
крова и нагиби кровних равни), и нису дозвољене нове кровне баџе.
Свака интервенција на објектима који представљају архитектонско ауторско дело мора
бити спроведена у складу са одредбама Закона о ауторским и сродним правима („Сл. гласник РС“,
бр. 104/09, 99/11, 119/12, 29/16-УС и 66/2019).
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III.1.7. Услови за ограђивање
Све грађевинске парцеле на површинама осталих намена, морају бити ограђене.
Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује.
Изузетно, када постоји писана сагласност суседа, могу се постављати на међу суседних
грађевинских парцела. Капије на регулационој линији не смеју се отварати на споља, ван
регулационе линије.
Грађевинске парцеле намењене становању могу се ограђивати делимично или потпуно
транспарентном оградом или „живом“ оградом највише до 1,40m. Уколико ограда има зидану
соклу, сокла не сме бити виша од 0,90m (рачунајући од коте тротоара). Дозвољено је
преграђивање функционалних целина у оквиру грађевинске парцеле (разграничење стамбеног и
економског дела парцела, стамбеног и пословног/производног дела парцеле).
За сваку грађевинску парцелу дозвољава се постављање само једног колског приступа са
једне саобраћајнице максималне ширине 6 m. Изузетно, уколико парцела излази на две улице,
према свакој је дозвољено поставити колски приступ у складу са условима противпожарне
заштите.
Грађевинске парцеле намењене производним делатностима могу се ограђивати зиданом
оградом до висине од 0,90 m (рачунајући од коте тротоара) или транспарентном оградом
максималне висине 2,2m.
Објекти инфраструктуре ограђују се по правилу транспарентном или „живом“ оградом,
максималне висине 1,4 m, изузетно 2 m, уколико другачије није одређено посебним техничким
прописима.
Није дозвољена изградња потпорних зидова, виших од највеће дозвољене висине ограде, на
граници парцеле. Уколико је неопходно извршити нивелацију и каскадирање терена уз примену
потпорних конструкција виших од највеће дозвољене висине ограде, за њих важе правила о
растојању од суседних парцела и објеката иста као за саме објекте.
Остали услови за ограђивање дати су у посебним правилима грађења.

III.1.8. Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила
Свака грађевинска парцела мора имати приступ на јавну саобраћајну површину. Изузетно,
дозвољава се приступ грађевинских парцела на јавну саобраћајну површину преко интерних
сукорисничких саобраћајних површина које нису јавне. Минимална ширина приступног пута и
интерне сукорисничке саобраћајне површине је 3,5 m у зони становања ниске спратности и
руралног становања и 6 m у свим осталим зонама, уз обавезу испуњавања услова приступа
ватрогасних возила.
За паркирање возила корисника простора у оквиру грађевинске парцеле, мора се
обезбедити паркинг место на предметној грађевинској парцели.
Није дозвољено паркирање возила у простору између грађевинске и регулационе линије,
изузев за објекте становања ниске спратности и руралног становања, где је дозвољено највише
једно паркинг место у том простору.
У зонама индивидуалног становања, за паркирање се планирају индивидуалне гараже или
надземна паркинг места у оквиру парцела.
При дефинисању површина потребних за стационирање возила за новопланиране објекте са
различитим наменама, односно за компатабилне намене становању, попут мањих комерцијалноуслужних делатности, прописују се нормативи према следећој табели:
Табела 13. Нормативи за димензионисање паркинг простора у зависности од намене површина
Намена
Становање
Комерцијалне услужне делатности
Пословни објекти
Трговина
Хотели
Мотели
Ресторани, кафане
Производно-прерађивачки објекти

1 ПМ на:
1 стан
30 m2 бруто површине
60 m2 бруто површине
2-10 кревета, у зависности од категорије
1 собу
4 седећа места
8 запослених
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Правила за димензионисање паркинг места дата су у поглављу II.3.2. „Саобраћајне
површине и објекти“.

III.1.9. Правила архитектонског обликовања
Форма и изглед новопројектованих објеката требало би да буде заснована на тековинама
европске цивилизације, вредностима амбијенталне целине и архитектуре околних објеката, као и
на српској културној баштини.
Архитектонско обликовање објеката треба да буде савремено, у духу модерне архитектуре
или регионалном духу. Архитектура објеката треба да тежи високим естетским дометима, у складу
са локацијом и њеним значајем у градском ткиву, и да одражава афирмативан однос према
објектима у окружењу.
На већим комерцијалним и производним објектима препоручује се пројектовање „зелених
кровова“ и вертикално озелењавање, кад год за то постоје услови.

III.2. ПОСЕБНА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
III.2.1. Становање ниске спратности
Становање изван градског центра чине углавном зоне породичног становања ниске
спратности. Под овим типом становања подразумевају се објекти за становање различите
типологије (слободностојећи, двојни, у низу) са највише четири стамбене јединице и максималне
спратности По+П+1+Пк. Ова зона налази се у југо-западном делу ПГР 6. Планира се проширење
ове зоне и унапређење постојеће стамбене структуре кроз успостављања релативно правилне
блоковске матрице и регулације стамбених блокова и унапређење инфраструктурне опремљености
простора.
У наменама породичног становања, дворишта и баште имају значајну компензациону
функцију у мрежи урбаних слободних површина, као и значајну функцију побољшања животних
услова у граду. Код блокова приградског становања приватне баште са великим зеленим
површинама, треба задржати као оптимални прелаз гушће изграђеног градског ткива ка отвореном
пределу и стога је саобраћајна матрица планирана тако да омогућава веће површине парцела.
Уз потезе саобраћајница дозвољава се развијање комерцијалне и услужне активности.
Мањи комерцијални и услужни садржаји могу бити компатибилна намена у оквиру стамбених
објеката или као посебни објекти. У комерцијалне садржаје се убрајају трговина на мало,
угоститељство – ресторани, смештајни објекти и сл. Комерцијалне намене могу бити у приземљу,
евентуално на спрату. Такође, дозвољено је у оквиру ових зона развијати допунске функције из
домена пословно-производних делатности, занатске производње, сервиса, итд., које не
угрожавају основну функцију становања.
Табела 14. Посебна правила грађења за зону становања ниске спратности
услови за формирање грађевинске парцеле
 минимална површина парцеле 300 m2;
 минимална ширина фронта парцеле 12 m.
највећи дозвољени индекс заузетости (Из)
 40%.
највећа дозвољена висина објекта
 висина венца до 10,5 m;
 оријентациона спратност П+1+Пк;
 могућа изградња подземне етаже.
положај објекта у односу на регулацију
 минимално 5,0м у односу на регулациону линију.
растојања објекта од бочних граница парцеле*
 најмање 1/4 висине објекта, али не мање од 2 m
(растојање се односи и на грађевинске испаде, попут
еркера, балкона, надстрешница и сл.), уз услов
поштовања растојања између суседних објеката;
 по правилу, зграде се постављају као слободностојеће;
 дозвољена је изградња двојних зграда (једнострано
бочно узиданих);
 изузетно, дозвољена је изградња зграда у низу, уз
обавезну израду урбанистичког пројекта. Објекти у
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низу су обострано бочно узидани, сем првог и
последњег који су узидани само с једне стране. Низ
чине најмање три објекта.
 најмање 1/2 висине објекта, али не мање од 5 m
(растојање се односи и на грађевинске испаде, попут
еркера, балкона, надстрешница и сл.);
 изузетно, када је дубина парцеле мања од 20 m, најмање
растојање објекта од задње границе парцеле износи 2/3
висине објекта, али не мање од 6 m;
 објекти који се налазе на углу улица или излазе на две
паралелне улице немају задњу границу парцеле, већ се
све њихове границе које нису на регулацији третирају
као бочне.
 међусобна бочна удаљеност објеката на суседним
грађевинским парцелама је најмање 4 m, али не мање од
1/2 висине вишег објекта. За одређивање овог растојања
меродавна је висина бочне фасаде објекта, окренуте ка
суседу. Изузетно, уколико постојећи објекат на
суседној парцели има висину већу од највеће дозвољене
овим планом, као референтна висина узима се највећа
дозвољена висина;
 није дозвољено пројектовање отвора стамбених
просторија према суседним објектима, који су на
растојању мањем од 4 m;
 није дозвољено пројектовање отвора стамбених
просторија према бочним границама парцеле на
растојању мањем од 2,5 m;
 отвори помоћних просторија могу бити и на мањем
растојању, али не мање од 2 m. У том случају морају
имати парапет висине најмање 180 m и морају имати
нетранспарентну испуну;
 објекти у низу морају имати исту дубину (задњу фасаду
у истој равни), најмање у дужини од 1,5 m од бочне
границе парцеле, изузев када постојећи објекти имају
дубину већу од планом дозвољене, која је обавезујућа
за нове објекте.
 примењују се правила која важе за објекте на суседним
грађевинским парцелама.
 кота приземља не сме бити нижа од нулте коте;
 изузетно, на стрмом терену са падом од улице наниже,
када се грађевинска и регулациона линија не поклапају,
кота приземља може бити нижа од нулте коте, највише
1 m, али не нижа од коте терена уз објекат;
 кота приземља може бити максимално 1 m изнад нулте
коте, изузетно 1,5 m, када се грађевинска линија
поклапа са регулационом.
 минимални проценат незастртих површина у
директном контакту са тлом на парцели 45%.
 дозвољена је изградња помоћних објеката у функцији
становања (гаража, остава, баштенска кућица и сл), уз
услов да се налазе у задњем дворишту и да не
угрожавају друге објекте на парцели и на суседним
парцелама;
 дозвољено је подизање сеника и мањих надстрешница за
паркинг места, такође у задњем дворишту;
 помоћни објекти могу бити искључиво приземни;
 висина венца помоћног објекта је највише 3 m, према
границама парцеле;
 помоћни објекти могу се градити на растојању не мањем
од 1 m од бочних и задњих граница парцеле. Изузетно,
уз сагласност суседа, помоћни објекти могу се градити
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на граници парцеле.
остали услови
 дозвољене су највише 4 стамбене јединице по објекту.
* изузетно, мања растојања, условљена постојећим стањем изграђености на суседним парцелама, обликом
парцеле и морфологијом терена, могу се утврдити кроз израду урбанистичког пројекта.

III.2.2. Рурално становање (са пољопривредним површинама)
Под овим типом становања подразумевају се објекти за стално становање или повремени
боравак, најчешће слободностојећи, са највише четири стамбене јединице и максималне
спратности По+П+1+Пк.
Овај вид становања заступљен је углавном у појединачним групацијама, раштркан по
деловима подручја Плана, ван компактне градске структуре. То су, пре свега, ређе насељени
простори породичног становања на проширеним окућницама. Поред основног стамбеног објекта
на већој парцели егзистирају и објекти пољопривредног газдинства, итд. Планским решењима око
694 ha, тј. 67% укупних површина планског подручја има карактер периурбане руралне зоне и
намену руралног становања (са пољопривредним површинама).
Правила уређења, заштите и коришћења руралног становања (са пољопривредним
површинама) заснивају се на концепту тзв. урбане пољопривреде. У складу са смерницама
Просторног плана РС, урбана пољопривреда (интраурбана – пољопривредне енклаве у
грађевинском подручју и периурбана – пољопривредно земљиште у рубном појасу града)
представља комплексан систем, који обухвата широки спектар интереса, од традиционалних
активности везаних за производњу, прераду, маркетинг, дистрибуцију и потрошњу хране, до
бројних изведених користи и услуга, које укључују одмор и рекреацију, економску виталност и
предузетништво, здравље и добробит појединца и заједнице, очување и унапређивање животне
средине.
У оквиру парцеле је могуће градити економске и помоћне објекте који су намењени
пољопривреди и делатностима мале привреде, трговине и услуга. Од пољопривредних делатности
дозвољава се земљорадња и гајење домаћих животиња, али не и екстензивно сточарство.
Дозвољава се гајење голубова, које је већ у великом проценту заступљено у оквиру домаћинстава.
Економски објекти у периурбаном дворишту су: силојаме и други објекти за смештај, чување
и припрему сточне хране; објекти за гајење и приказивање старих аутохтоних сорти биљних култура и
раса домаћих животиња; стакленици и пластеници; производни објекти за прераду пољопривредних
производа; и објекти за складиштење готових пољопривредних производа (пушнице, сушнице, кош,
амбар, магацин хране и сл.). Помоћни објекти у периурбаном дворишту су: оставе, ограде, бунари;
водонепропусне септичке јаме као прелазно решење, типске трансформаторске станице, летње
кухиње; гараже или надстрешнице за пољопривредну механизацију (машине и возила); складишта
за угаљ и друге врсте огрева; испусти за стоку; компостарници; одлагалишта отпада; септичке
јаме; и сл.
-

Основне карактеристике ових зона и интервенција у простору дефинишу се кроз:
задржавање постојећих пољопривредних домаћинстава;
ове зоне су погодне за развој привредних делатности - мини-фарме или друге делатности развој малих предузећа, сервиса и сл., уз одговарајуће услове заштите животне средине.

Табела 15. Посебна правила грађења за зону руралног становања(са пољопривредним површинама)
услови за формирање грађевинске парцеле
највећи дозвољени индекс заузетости (Из)
највећа дозвољена висина објекта
положај објекта у односу на регулацију
растојања објекта од бочних граница парцеле*










минимална површина парцеле 600 m2;
минимална ширина фронта парцеле 12 m.
30%.
висина венца до 8,5 m;
оријентациона спратност П+1+Пк;
могућа изградња подземних етажа.
минимално 5,0м у односу на регулациону линију.
најмање 1/4 висине објекта, али не мање од 2 m
(растојање се односи и на грађевинске испаде, попут
еркера, балкона, надстрешница и сл.), уз услов
поштовања растојања између суседних објеката;
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по правилу, зграде се постављају као слободностојеће.
најмање 1 висина објекта, али не мање од 8 m
(растојање се односи и на грађевинске испаде, попут
еркера, балкона, надстрешница и сл.);
 изузетно, када је дубина парцеле мања од 20 m,
најмање растојање објекта од задње границе парцеле
износи 2/3 висине објекта, али не мање од 6 m;
 објекти који се налазе на углу улица или излазе на две
паралелне улице немају задњу границу парцеле, већ се
све њихове границе које нису на регулацији третирају
као бочне.
 међусобна бочна удаљеност објеката на суседним
грађевинским парцелама је најмање 4 m, али не мање
од 1/2 висине вишег објекта. За одређивање овог
растојања меродавна је висина бочне фасаде објекта,
окренуте ка суседу. Изузетно, уколико постојећи
објекат на суседној парцели има висину већу од
највеће дозвољене овим планом, као референтна
висина узима се највећа дозвољена висина;
 није дозвољено пројектовање отвора стамбених
просторија према суседним објектима, који су на
растојању мањем од 4 m;
 није дозвољено пројектовање отвора стамбених
просторија према бочним границама парцеле на
растојању мањем од 2,5 m;
 објекти у низу морају имати исту дубину (задњу
фасаду у истој равни), најмање у дужини од 1,5 m од
бочне границе парцеле, изузев када постојећи објекти
имају дубину већу од планом дозвољене, која је
обавезујућа за нове објекте.
 код два или више стамбена објекта, примењују се
правила која важе за објекте на суседним
грађевинским парцелама;
 међусобна
удаљеност
стамбеног
објекта
од
економских објеката у функцији пољопривреде
минимално 8,0m;
 за удаљеност економских и помоћних објеката у
односу на стамбене, према посебним условима датим
на крају ове табеле.
 кота приземља не сме бити нижа од нулте коте;
 изузетно, на стрмом терену са падом од улице наниже,
када се грађевинска и регулациона линија не
поклапају, кота приземља може бити нижа од нулте
коте, највише 1 m, али не нижа од коте терена уз
објекат;
 кота приземља може бити максимално 1 m изнад
нулте коте, изузетно 1,5 m, када се грађевинска линија
поклапа са регулационом.
 минимални проценат зелених незасртих површина у
директном контакту са тлом на парцели 40%;
 на свакој грађевинској парцели чија је предбашта
ширине најмање 5 m, обавезна је садња најмање једне
дрворедне саднице, уколико не постоји дрворед у
регулацији јавне саобраћајнице; обавезна је садња
најмање једног стабла лишћара у задњем дворишту.
 према правилима за формирање економских дворишта
и посебним правилима за економске и помоћне
објекте;
 помоћни објекти могу бити искључиво приземни;
 висина венца помоћног објекта је највише 3 m, према
границама парцеле.
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остали услови
 дозвољене су највише 4 стамбене јединице по објекту.
* изузетно, мања растојања, условљена постојећим стањем изграђености на суседним парцелама, обликом
парцеле и морфологијом терена, могу се утврдити кроз израду урбанистичког пројекта.

Код руралног становања, дворишта и баште имају значајну компензациону функцију у
мрежи урбаних слободних површина, као и значајну функцију побољшања животних услова у
граду. Приватне баште са великим зеленим површинама требало би задржати као оптимални
прелаз гушће изграђеног градског ткива ка отвореном пределу. Такође треба задржати вегетацију
типичну за дато подручје и предео.
Правила за формирање економских дворишта
При изградњи нових, односно доградњи и реконструкцији постојећих објеката, обавезно се
морају предузети радови за одвајање економског од стамбеног дела дворишта, према правилима
која су изнета на Скици 1. Препоручује се одвајање економског од стамбеног дела дворишта
зеленим појасом (дрвеће, жбуње) на удаљености од око 15m.

Скица 1. Препоручена организација дворишта породичних газдинстава

Положај уздужне осе стамбене зграде требало би да је на линији север-запад, с одступањима
до 30%. При локализацији треба такође узети у обзир функционалне аспекте и повољну
комуникацију с економским и помоћним објектима.
Препоручује се одвајање економског од стамбеног дела дворишта зеленим појасом (дрвеће,
жбуње).
У економском дворишту треба издвојити простор са надстрешницом за смештај
пољопривредне механизације, посебна складишта за агрохемикалије, органски неразградив отпад
из домаћинства, пепео, шљаку и сл. Према могућностима, површину дворишта требало би покрити
тврдом подлогом, а атмосферке падавине одводити у локалну кишну канализацију или
искористити природни нагиб терена за њихово одвођење према отвореним рововима.
Посебни услови за мини фарме
Изградња мањих фарми је дозвољена уз испуњење следећих услова:
минимално заштитно одстојање између комплекса и стамбених објеката...............200 m;
минимално одстојање између граница комплекса и магистралног пута....................200 m;
минимално одстојање између граница комплекса и речних токова...........................200 m;
минимално одстојање између граница комплекса и изворишта водоснабдевања......800 m;
фарме морају бити ограђене и заштићене заштитним зеленилом;
објекти за прераду и финалну обраду финалних производа биљног и животињског порекла
треба да буду изграђени на земљишту лошијег бонитета;
 унутар комплекса могуће је формирати пословно-услужне садржаје;
 морају бити повезани мрежом јавних путева; и
 загађене отпадне воде морају се претходно пречистити, пре испуштања у преципијенте.
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Посебни услови за економске и помоћне објекте
Осим строгог вођења рачуна о техничко-технолошким и хигијенско-санитарним
стандардима, којима се обезбеђује ефикасно обављање стајских радова и добробит животиња
(капацитет простора, осветљење, температура, влажност ваздуха и сл.), при подизању, односно
адаптацији, доградњи и реконструкцији постојећих зграда за смештај домаћих животиња и
других економских и помоћних објеката породичних газдинстава обавезују следећа правила:
- зид са прозорским и/или вратним отворима треба да буде удаљен најмање 8 m од зида
сопствене стамбене зграде и суседних стамбених и стамбено-пословних зграда и зграда
јавних намена;
- минимална удаљеност зида са прозорским, вратним и другим отворима износи 4 m од
границе суседне парцеле, a у случају зида без отвора – 3 m; изузетно, у просторно
ограниченим двориштима минимална удаљеност објекта са зидом без отвора може да
износи 1.5 m од границе парцеле, уколико наспрам стоји објекат сличне намене с истим
карактеристикама;
- стајњак се одлаже на плоче са бетонском или бетоном повезаном каменом подлогом, са
оквиром висине 20 cm, ради спречавања прилива површинских вода, односно одлива
течних фракција стајњака; у случају држања домаћих животиња без простирке потребно је
изградити непропустљиве јаме за осоку/гнојевку, које могу да буду отвореног или
затвореног типа;
- минимална површина ђубришне плоче треба да износи 3,5 m2, а минимална запремина јаме
за течно гнојиво – 3,0 m3 по једном условном грлу стоке; и
- обавезно се морају спречити неповољни хигијенско-санитарни и мирисни утицаји објеката
за одлагање и чување чврстог и течног стајског ђубрива на квалитет живљења у окружењу,
применом норматива који су изнети у следећој табели:
Табела 16. Минимална удаљеност складишта стајског ђубрива од других објеката ( у m)

Врста објекта
Бунари, водоизворишта и сл.
Све врсте водотока и других површинских вода
Прозори и врата просторија намењених за боравак
људи
Производни и складишни објекти прехрамбене
индустрије
Границe суседних грађевинских парцела
Складишта општег типа
Складишта за житарице и сточну храну
Објекти за силажу сточне хране

Затворени
резервоари за
течно ђубриво,
мерено од отвора
за вентилацију
50
10

Отворени
резервоари
запремине
до
200 m3 и плоче
за стајњак
50
10

15

30

15

50

4
5
5
5

4
10
5
10

Уколико се нађу технолошка решења за остваривање одговарајућих економских користи у
руралним двориштима се дозвољава изградња комора за ферментацију и складиштење биогаса
капацитета до 100 m3, на минималној удаљености од:
-

прозора и врата просторија намењених за боравак људи и зграда за смештај живине – 8 m;
других објеката – 8 m;
граница суседне парцеле – 5 m;
складишта за угаљ и друге врсте огрева – 15 m;
других ферментационих комора и складишта биогаса – 15 m;
силоса за житарице и сточну храну капацитета изнад 100 тона – 15 m; и
других грађевинских објеката који нису зграде – 5 m.

Дозвољена је, такође, изградња савремених силоса за жита и сточну храну капацитета до
100 тона, на удаљености од:
- прозора и врата просторија намењених за боравак људи и зграда за смештај стоке – 15 m;
- других објеката на сопственој парцели – 8 m;
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- складишта за угаљ и друге врсте огрева – 15 m;
- ферментационих комора и складишта биогаса – 15 m; и
- граница суседне парцеле – 5 m.
Битан елемент дворишта ситних породичних газдинстава чине традиционални објекти за
складиштење финалних пољопривредних и прехрамбених производа. Кошеве за кукуруз, амбаре и
друга складишта треба градити од природних материјала, ослањајући се при томе на примере
добре пољопривредне праксе на локалном нивоу, уз вођење рачуна о очувању естетских и
функционалних вредности локалног градитељског наслеђа.
Однос БРГП становања и делатности: 100%-0% : 0%-100%
Стакленици и пластеници:
- на пољопривредном земљишту дозвољено је постављање и изградња стакленика и
пластеника
- минимална удаљеност ових објеката од међних линија..................................................5 m;
- минимална површина парцеле...................................................................................1200 m2;
- удаљеност стамбених објеката од суседне парцеле.....................................................10 m; и
- удаљеност стамбених објеката од стаје, свињца, живинарника....................................15 m.
Бунари и други живи извори воде на парцели морају да буду на вишој коти и на растојању,
рачунајући од њихове осовине:
- од границе парцеле – минимално 5 m;
- од регулационе линије пута – минимално 7,5 m;
- од стајских зграда с непропустним подом и повезаних с њима непропустних плоча за
одлагање стајњака, јама за осоку, силојама и силоторњева; непропустних септичких јама и
других економских објеката изграђених према правилима санитарне заштите вода –
минимално 15 m;
- од испуста за стоку с тврдом подлогом – минимално 5 m; и
- од пољског клозета; одцедних септичких јама; слободних испуста за стоку и других расутих
извора загаћивања подземних вода – минимално 20–25 m.
Дозвољена је локација бунара на удаљености мањој од 5.0 m од границе парцеле, као и
заједничког бунара на граници две парцеле, под условом да су на обе парцеле испоштоване напред
наведене удаљености.
Табела 17. Минимална удаљеност складишта стајског ђубрива од других насељских садржаја (m)
Врста садржаја/објекта
Прозори и врата просторија намењених за
боравак људи
Магацини прехрамбених производа и
објекти прехрамбене индустрије
Границe суседних грађевинских парцела
Складишта општег типа
Складишта за житарице и сточну храну
Објекти за силажу сточне хране

Затворени резервоари за течно
ђубриво, мерено од отвора за
вентилацију

Отворени
резервоари
запремине до 200 m3 и
плоче за стајњак

15

30

15

50

4
5
5
5

4
10
5
10

За сва остала правила грађења у овој зони (положај објеката на парцели, услови за
изградњу других објеката на истој грађевинској парцели и друга која нису наведена у табелама),
важе Правила изградње за сеоске зоне и Општа правила изградње прописана Правилником о
општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Службени гласник РС“, бр. 22/2015).

III.2.3. Производне делатности
Постојеће производне делатности обухватају: 1) површине за производњу намештаја - 15 ha
у фунцкији и 10 ha у стечају, и 2) фабрику за производњу живинског меса- 15 ha.
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1) Постојеће површине и објекти за производњу намештаја ће се пројектом
реконструкције пренаменити у пратеће мултифункционалне садржаје уз зелене и
рекреатвине површине у оквиру парка;
2) У јужном делу, на месту фабрике живинског меса планира се повећање површина
производних делатности са могућношћу изградње пратећих садржаја (хладњаче,
складишта, стоваришта, радионице, специјализоване продавнице). Планом се
препоручују и ревитализација и модернизација индустријских погона, као и
пренамена, сходно захтевима тржишта.
Под овим типом објеката подразумевају се производни, складишни или комбиновани
објекти. Главни објекти се могу градити као слободностојећи или објекти у низу,а све у
зависности од техничко-технолошког процеса производње и потребе за задовољавањем
прописаних услова заштите. Уз главне објекте на грађевинској парцели је дозвољена изградња
помоћних објеката (хладњаче, складишта, стоваришта, радионице, специјализоване продавнице ,
гараже, радионице, магацини и стоваришта за грађевинске материјале, сортирнице, месаона,
расхладне коморе, управне зграде и остали помоћни објекти).
Интерни саобраћај - паркинге решити у оквиру појединчаних индустријских комплекса, а у
складу са технолошким захтевима.
Планирани прерађивачки производни капацитети морају да буду опремљени неопходном
инфраструктуром. Неопходно је омогућити директне приступе до објеката на парцели непосредно
са саобраћајних површина. Омогућити несметани пролаз кроз парцеле изградњом и уређењем
пешачких стаза до и око објеката. Манипулативне радне површине и пешачке приступе до
објеката изградити квалитетним материјалима и опремити одговарајућом расветом. Просторе
опремити потребним мобилијаром (канте за отпатке, жардињере, осветљење).
Производне делатности које према нивоу еколошког оптерећења морају бити лоциране
на одређеном одстојању од стамбеног насеља тако да њихова функција на том растојању не
утиче негативно на суседно становништво, су већа складишта, дрвна индустрија, веће кланице,
прехрамбена индустрија, итд. и код њих се морају спроводити техничко-технолошке,
урбанистичке и организационе мере заштите, у складу са захтевима Закона о заштити животне
средине.
У оквиру намене производње НЕ МОГУ се налазити делатности и услуге:
 за које je обавезна израда студије процене утицаја на животну средину;
 друге за које се може захтевати процена утицаја на животну средину уредбе о
утврђивању листе...., Сл. гласник. бр 114/08, ОСИМ; 4.(1,3,4,6) Цевоводи са пратећим
објектима..., 12. Инфраструктурни пројекти 12.(1) Пројекти урбаног развоја,
14.(3)Бензинске пумпе /одређене листом/ 13.(3) хотелски комплекси, за које надлежни
орган утврди да је потребна израда процене утицаја на животну средину или се проценом
утицаја утврди да има недозвољеног утицаја.
У оквиру зоне производних делатности дозвољено је одлагање грађевинских отпадних
материјала за потребе његове прераде, а све делатности које загађују ваздух и изазивају
прекомерну буку и вибрације (каменорезачке, млевење минерала и камена, сакупљање
секундарних сировина итд.) морају бити организоване у затвореним или наткривеним просторима
са обавезом пречишћавања свих штетних производа насталих у току процеса производње.
Могуће је извршити препарцелације обједињавањем или деобом површина компатибилних
намена, а кроз израду урбанистичких пројеката или пројеката препарцелације, односно у складу са
важећим законом.
Према Закону за ове објекте је потребно урадити претходну студију изводљивости као и
елаборат о заштити животне средине. За све неизграђење целине на којима је планирана
изградња (производна зона), као и за постојеће комплексе у случају нове градње, прописује се
израда урбанистичког пројекта, према правилима грађења и уређења из овог плана.
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Табела 18. Посебна правила грађења за зону производних делатности.
услови за формирање грађевинске парцеле
највећи дозвољени индекс заузетости (Из)
највећа дозвољена висина објекта







положај објекта у односу на регулацију
растојања објекта од бочних граница парцеле
растојања објекта од задње границе парцеле
међусобна удаљеност објеката
растојање објекта од бочних суседних објеката
уређење за зелене и слободне површине **









услови за изградњу помоћних објеката



минимална површина парцеле 800 m2;
минимална ширина фронта парцеле 12 m.
60%.
15 m, са изузетком тачкастих конструкција (димњаци,
антене, стубови);
изузетно максимална висина објекта може бити већа
од 15 m искључиво у случају да је условљена
технолошким процесом.
минимално 5,0 m у односу на регулациону линију.
најмање 1/2 висине објекта, али не мање од 4m.
најмање 6m.
најмање 4m.
најмање 5m.
минимални
проценат
незастртих
површина
у
директном контакту са тлом на парцели 20%;
уколико суседна зона није зона зелених површина или
пољопривредно земљиште, унутрашњом граничном
линијом зоне треба засадити партерно и линеарно
зеленило у појасу ширине 4 m.
међусобна удаљеност објеката: најмање 4 m и не мање
од 1/2 висине вишег објекта.

** Зеленило у оквиру производних делатности
Приликом подизања нових комплекса привредних делатности планирати унутрашњим
ободом грађевинске парцеле заштитни зелени појас и то: на грађевинским парцелама величине 
0,5 ha и ≤ 2 ha минималне ширине 4 m, на грађевинским парцелама величине  2 ha и ≤ 5 ha
минималне ширине 8 m и на грађевинским парцелама величине  5 ha минималне ширине 12 m.
На грађевинским парцелама величине ≤ 0,5 ha унутрашњим ободом грађевинске парцеле
формирати дрворед.
Приликом реконструкције постојећих комплекса привредних делатности у циљу визуелне
заштите и заштите од буке, обавезно је унутрашњим ободом грађевинске парцеле подићи
заштитни зелени појас минималне ширине 4 m.
Препоручује се озелењавање изнад подземне гараже и равних кровова објеката у
минимално 30 cm земљишног супстрата.
Озелењавање производних комплекса која нису велики загађивачи треба да испуни
санитарно хигијенског и естетски ефекат. Постављање декоративних група дрвећа, жбуња, цвећа
уз постојање широких травних површина и евентуално коришћење воде, могу да олакшају и
оплемене дневни одмор радника у великој мери.

III.2.4. Шума
Простор обрастао дрвећем површине веће од 5 ари, према Закону о шумама (Сл. гл. РС
бр.30/2010, 93/2012, 89/2015 и 95/2018-др.закон) представља шуму. Предметним планом се
прописује очување и одрживо коришћење ових шума на начин како је дефинисано у Закону о
шумама.
Шума представља зелене површине остале намене. Ове зелене и слободне површине се
уређују као природни екосистеми, чува се максимално постојећи фонд природне и култивисане
вегетације. Њиховим очувањем штити се околно земљиште, побољшава микроклимат, смањују се
метеоролошки екстреми, побољшава се проветравање и сл.
Око 11% (114 ha) планског подручја покривено је шумским зеленилом, местимично
необрасло, а сматра се да ће се природно или вештачки поново успоставити шума. У северном
делу ове зоне налази се археолошки локалитет Минине воде са остацима римског гробља, док се
на јужном делу налази културно-историјско обележје Сојин салаш. Стога се показало погодним да
се шумско зеленило у потпуности очува и уреди правилима како би се сачувао културно-
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историјски амбијент који окружује ове значајне локалитете, а уједно и унапређује квалитет
подручја у еколошком и социјалном погледу.
Делове шуме у близини Мининих вода и Сојиног салаша уредити за боравак и задржавање
посетилаца и опремити потребном комуналном инфраструктуром (водовод, канализација,
осветљење), вртно-архитектонским елементима (надстрешнице, кућице, павиљони, заштитне
колибе и сл. од природних материјала) и мобилијаром и опремом (клупе, столови, корпе за
отпатке, опрема за дечја игралишта, елементи визуелне комуникације - огласне табле и сл.).
Настрешице, кућице и павиљони треба да су максималне површине 10 m2. Дозвољава се
ограђивање шумског комплекса ниском (до 1 m), транспарентном оградом од природног
материјала (облице и сл.).
Власник или корисник шуме је дужан да спроводи мере заштите шума и шумског земљишта.
Забрањује се пустошење и крчење шуме, као и чиста сеча која није планирана као редован вид
обнављања и газдовања шумама. Крчење шуме је дозвољено само ради промене врста дрвећа или
узгојних облика. Кроз шуму је дозвољено само пешачко кретање.
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IV СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
-

Овај план генералне регулације представља основ:
за издавање локацијских услова за све локације за које је предвиђено непосредно
спровођење;
за утврђивање јавног интереса и спровођење поступка експропријације;
за израду пројеката парцелације и препарцелације;
за израду урбанистичких пројеката; и
за израду планова детаљне регулације.

Предметни план генералне регулације не примењује се у делу појаса државног пута,
сервисних и приступних саобраћајница, железничког и водног земљишта (земљишта јавне намене)
утврђеног Просторним планом подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног
пута Б реда, Ауто-пут Е-75 Београд-Ниш (петља „Пожаревац“) – Пожаревац (обилазница) –
Велико Градиште – Голубац („Сл. гласник РС“, бр. 7/2021).
Препарцелација парцела различитих планираних претежних намена дозвољенo је уколико
су те намене компатибилне, уз обавезну претходну израду урбанистичког пројекта.
За потребе израде планова детаљне регулације обавезно је прибављање ажурних
катастарско-топографских подлога.
За потребе израде урбанистичких пројеката обавезно је снимање постојеће вегетације
(стабала) и унос у геодетску подлогу, уз обавезу задржавања квалитетног зеленила.
За потребе израде техничке документације, потребно је урадити геодетско снимање терена,
укључујући снимање постојеће вегетације, извршити теренска геомеханичка истраживања на
локацији и урадити елаборат о геотехничким условима изградње на грађевинској парцели.
За све планиране интервенције, пре израде техничке документације, неопходно је
прибавити услове и сагласности надлежних органа, организација и јавних предузећа. Обавезна је
верификација урбанистичких пројеката са идејним решењима од стране Комисије за планове.
Локације које нису планиране за директно спровођење издавањем локацијских услова из
Плана приказане су на графичком прилогу – карта 11 „Начин спровођења плана“, Р – 1:5.000, а
према поглављу IV.2. „Локације за даљу разраду“.
Планска решења могу да се реализују фазно у складу са могућностима финансирања и
извођења радова на припремању и опремању грађевинског земљишта. Ради реализације било које
целине, потребно је обезбедити неопходну пратећу инфраструктуру одговарајућег капацитета.
Фазна изградња објеката на појединачним грађевинским парцелама могућа је само уколико свака
фаза чини заокружену функционалну, техничко-технолошку и обликовну целину.

IV.1. ЛОКАЦИЈЕ ЗА ДАЉУ РАЗРАДУ
Локације за даљу разраду приказане су на графичком прилогу – карта 11 „Начин
спровођења плана“, Р – 1:5000.
Осим локација приказаних на графичком прилогу, израда урбанистичких пројеката је
потребна и:
- за склоништа;
- у случају промене намене целе парцеле из планиране претежне у компатибилну, у складу са
табелама 3.1 и 3.2. У том случају не мењају се правила грађења (индекс заузетости, висина
објеката и др). Изузетно, у случају промене намене неке грађевинске парцеле у
компатибилну намену, а за потребе изградње објекта јавне намене, важе правила дата у
поглављу II.3;
- за спајање катастарских парцела различитих планираних претежних намена (уколико су те
намене компатибилне);
- за постојеће катастарске парцеле на којима су планом предвиђене две претежне намене;
- за изградњу других објеката на грађевинским парцелама на којима се налазе објекти под
заштитом, уз обавезно прибављање услова и сагласности надлежног завода за заштиту
споменика културе;
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- изградњу у намени производних делатности за парцеле веће од 1200m2;
- за објекте кабловског дистрибутиувног система на парцелама које су неизграђене а за
остале случајеве спадају у објекте за које се не издаје грађевинска дозвола већ се извођење
радова регулише члановима 144. и 145. Закона о планирању и изградњи;
- за случај формирања грађевинске парцеле веће од прописаног максимума; и
- за аутоперионице, аутомеханичарске, аутоелектричарске и вулканизерске радионице.
Планом се прописује обавезна израда плана детаљне регулације за војни комплекс –
стрелиште Могила, по посебној процедури.
Планови детаљне регулације и урбанистички пројекти могу се по потреби радити и за оне
локације за које нису обавезни, а за потребе прецизног дефинисања детаљне намене простора,
регулационих линија, планирања нових површина јавне намене или урбане комасације. Правила
грађења дата овим планом могу се кроз израду планова детаљне регулације мењати само изузетно,
у случају прилагођавања постојећем стању изграђености на суседним парцелама, облику парцеле
или морфологији терена.
Рок за израду планова детаљне регулације је 3 године од дана ступања на снагу овог плана.
До доношења плана детаљне регулације, забрањена је градња нових и реконструкција постојећих
објеката у обухвату предметног плана.
Конкретне локације за које је обавезно расписивање јавних архитектонских или
урбанистичких конкурса нису одређене на подручју Плана.
Могуће је расписивање јавних урбанистичких или архитектонских конкурса за:
- јавне објекте (све објекте високоградње бруто површине веће од 1 000 m² на јавним
површинама)
- спортске хале и универзалне дворане,
- за све објекте на подручју Плана бруто површине преко 5 000 m².
Планска решења за све остале локације спроводе се непосредно из овог плана.

IV.2. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Овим Планом прихватају се као стечене обавезе:
- правоснажне локацијске дозволе и локацијски услови у року важења; и
- правоснажне грађевинске дозволе у року важења.
Уколико се овим планом мањи део неке грађевинске парцеле за коју постоји стечена
обавеза планира за површину јавне намене (проширење јавне саобраћајнице), урбанистички
параметри важе за површину грађевинске парцеле која је наведена у урбанистичком пројекту,
односно локацијској дозволи. Ова одредба важи само док су на снази стечене обавезе, односно,
док се не уради нова парцелација.
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Саставни део Плана су:
ГРАФИЧКИ ДЕО
карта 1 – Граница Плана и постојећа намена
карта 2 – План намене
карта 3 (03.1, 03.2, 03.3) – План регулације и нивелације и решење саобраћајних површина
прилози: Раскрснице- тачке пресека осивина и Темене тачке саобраћајница
карта 4 – Водоводна мрежа
карта 5 – Канализациона мрежа
карта 6 – Електроенергетска мрежа
карта 7 – Електронска комуникациона мрежа
карта 8 – Топловодна мрежа
карта 9 – Гасоводна мрежа
карта 10 (10.1, 10.2, 10.3) – Синхрон план инфраструктуре
карта 11 – Начин спровођења плана

1:5000
1:5000
1:2500
1:5000
1:5000
1:5000
1:5000
1:5000
1:5000
1:2500
1:5000

ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА (посебна књига):
Одлука о изради плана
Извод из планских докумената вишег реда
Услови надлежних органа, организација и јавних предузећа
Подлоге
Извештај о обављеном раном јавном увиду
Извештај о обављеној првој стручној контроли нацрта плана
Извештај о обављеној другој стручној контроли нацрта плана
Извештај о обављеној трећој стручној контроли нацрта плана
Извештај о обављеној четвртој стручној контроли нацрта плана
Извештај о обављеном јавном увиду
Извештај о стратешкој процени утицаја – посебан елаборат
Остала документација

Овај план ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику града
Пожаревца“.

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Број: 011-06-75/2022-1
Дана: 15.6.2022. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Мијатовић, дипл. инж. електротехнике и рачунарства, с. р.
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3.

На основу чл. 27. став 10, 28. став 2. и 29.
ст. 1. и 4. Закона о јавној својини („Службени
гласник РС“, бр. 72/11, 88/13,105/14,104/16,
108/16, 113/17, 95/18 и 153/20), чл. 66. ст. 2.
и 3. и 100. став 1. тачке 2), а сагласно члану
68. став 3. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 –
исправка 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС,
50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18,
31/19, 37/19- др. закон, 9/20 и 52/21), члана 5.
став 1. Одлуке о утврђивању органа надлежног
за припрему аката за одлучивање о прибављању
и отуђењу непокретности у јавној својини
Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 4/14), Закључка Градског
већа Града Пожаревца број 09-06-51/2022-3 од
19. априла 2022. године, Одлуке о покретању
поступка за отуђење земљишта на катастарској
парцели број 4671/10 К.О. Пожаревац из
јавне својине Града Пожаревца, у поступку
непосредне погодбе по тржишним условима број
09-06-51/2022-3-1 од 19. априла 2022. године,
Записника о спроведеном поступку непосредне
погодбе бр. 09-06-51/2022-3-2б од 13. маја 2022.
године, Мишљења М. бр. 3/22 од 23. маја 2022.
године Градског правобранилаштва Пожаревац
и члана 39. став 1. тач. 8) и 40) Статута
Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19),
Скупштина Града Пожаревца, на седници
одржаној 15. јуна 2022. године, донела је

ОДЛУКУ
О ОТУЂЕЊУ ЗЕМЉИШТА НА
КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ
4671/10 К.О. ПОЖАРЕВАЦ ИЗ ЈАВНЕ
СВОЈИНЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА, У
ПОСТУПКУ НЕПОСРЕДНЕ ПОГОДБЕ ПО
ТРЖИШНИМ УСЛОВИМА

15.јун 2022.

Члан 1.

Овом одлуком се утврђују услови, начин
и цена отуђења земљишта на катастарској
парцели број 4671/10 површине 97 m2 уписане у
лист непокретности број 15454 К.О. Пожаревац,
по тржишним условима, у корист Антић
Златиборa из Пожаревца, **************, у
поступку непосредне погодбе.
Члан 2.

Град Пожаревац је власник са правом
јавне својине у уделу од 1/1 на кп. бр. 4671/10
површине 97 m2 уписане у лист непокретности
број 15454 К.О. Пожаревац, као грађевинско
земљиште изван грађевинског подручја.
Члан 3.

Непокретности из члана 2. ове одлуке
отуђује се из јавне својине Града Пожаревца,
обзиром да је Планом генералне регулације
„Пожаревац 1“ („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 11/20) утврђене су регулационе
линије које раздвајају површине одређених
јавних намена од површина предвиђених
за друге јавне и остале намене. Напред
наведеним планом предвиђена је исправка
граница кп. бр. 2840 К.О. Пожаревац према
јавним површинама, на тај начин што се истој
припаја део кп. бр. 4671/3 К.О. Пожаревац која
представља земљиште у јавној својини Града
Пожаревца. У складу са напред наведеним
условима из планског документа, израђен је
Пројекат парцелације и препарцелације кп. бр.
2840 и 4671/3 К.О. Пожаревац, који је потврђен
од стране Одељења за урбанизам и грађевинске
послове Градске управе Града Пожаревца бр.
04-350-526/2021 од 21. септембра 2021. године.
Члан 4.

По спроведеном поступку непосредне
погодбе одржаног 13. маја 2022. године,
постигнута је купопродајна цена кп. бр. 4671/10
КО Пожаревац за површину од 97 m2 у укупном
износу од 339.500,00 динара.
Непокретност из члана 2. ове одлуке
отуђује се из јавне својине Града Пожаревца
тако што ће Антић Златибор из Пожаревца,
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***************,
Граду
Пожаревцу
уплатити укупну цени од 339.500,00 динара,
за прибављање 97 m2 за непокретност из
члана 2. ове одлуке, односно по процењеној
тржишној вредности од 3.500,00 динара по
1 m2, по процени Министарства финансија
Пореске управе Одсекa за контролу издвојених
активности Пожаревац, дате у извештају број
080-464-08-00030/2022 од 10. марта 2022.
године.
Члан 5.

На основу ове одлуке закључиће се уговор
о отуђењу-продаји земљишта на катастарској
парцели број 4671/10 К.О. Пожаревац, у
поступку непосредне погодбе по тржишним
условима између Града Пожаревца и Антић
Златибора из Пожаревца, ******************,
у тексту који чини саставни део ове одлуке.
У име Града Пожаревца, уговор ће
закључити Саша Павловић, градоначелник
Града Пожаревца.
Члан 6.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правни основ за доношење ове одлуке
налази се у одредбама чл. 27. став 10, 28.
став 2. и 29. ст. 1. и 4. Закона о јавној својини
(„Службени гласник Републике Србије“, бр.
72/11, 88/13,105/14,104/16, 108/16, 113/17, 95/18
и 153/20) чл. 66. ст. 2 и 3. и 100. став 1. тачке 2),
а сагласно члану 68. став 3. Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09,
81/09 – исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12,
42/13 - УС, 50/13- УС, 98/13- УС, 132/14, 145/14,
83/18, 31/19, 37/19-др. закон, 9/20 и 52/21),
члана 5. става 1. Одлуке о утврђивању органа
надлежног за припрему аката за одлучивање о
прибављању и отуђењу непокретности у јавној
својини Града Пожаревца („Службени гласник
Града Пожаревца“, бр. 4/14), Закључка Градског
већа Града Пожаревца број 09-06-51/2022-3 од

15.јун 2022.

19. априла 2022. године, Одлуке о покретању
поступка за отуђење земљишта на катастарској
парцели број 4671/10 К.О. Пожаревац из
јавне својине Града Пожаревца, у поступку
непосредне погодбе по тржишним условима број
09-06-51/2022-3-1 од 19. априла 2022. године,
Записника о спроведеном поступку непосредне
погодбе бр. 09-06-51/2022-3-2б од 13. маја
2022. године, Мишљења М. бр. 3/22 од 23.
маја 2022. године Градског правобранилаштва
Пожаревац и члана 39. став 1. тач. 8) и 40)
Статута Града Пожаревца („Службени гласник
Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18-исправка и
10/19).
Одредбама Закона о јавној својини
прописано је да орган надлежан за одлучивање
и предлагање аката о прибављању и
отуђењу непокретности из јавне својине
јединице локалне самоуправе или отуђењу
непокретности, утврђује се прописом јединице
локалне самоуправе.
Непокретности се прибављају и отуђују
по тржишним условима у поступке јавног
надметања или прикупљања писмених понуда,
а изузетно непосредном погодбом.
Чланом 66. ст. 2. и 3. Закона о
планирању и изградњи („Службени гласник
Републике Србије“, бр. 72/09, 81/09- исправка,
64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС,
98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19др. закон, 9/20 и 52/21), прописано је између
осталог да подносилац захтева за провођење
препарцелације,
односно
парцелације
подноси доказ о решеним имовинскоправним односима за све катастарске парцеле
и пројекат препарцелације, те да када део
катастарске парцеле која је у јавној својини
треба припојити суседној катастарској парцели
у циљу формирања грађевинске парцеле, у
поступку препарцелације формира се посебна
катастарска парцела која се може отуђити у
складу са одредбама посебног закона.
Чланом 100. ставом 1. тачком 2) истог
предвиђено је да се грађевинско земљиште
из јавне својине може отуђити непосредном
погодбом ради исправке граница суседних
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катастарских парцела, а члан 68. став 2. предвиђа
да у поступку исправке граница суседних
катастарских парцела власник катастарске
парцеле решава имовинско правне односе пре
израде елабората геодетских радова.
Чланом 5. ставом 1. Одлуке о
утврђивању органа надлежног за припрему
аката за одлучивање о прибављању и отуђењу
непокретности у јавној својини Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 4/14)
прописано је да по прихватању иницијативе
за отуђење одређене непокретности, одлуку о
покретању поступка за отуђење непокретности
из јавне својине Града Пожаревца доноси
Градско веће Града Пожаревца.
Граду Пожаревцу је од стране Антић
Златибора из Пожаревца, *************, преко
пуномоћника адвоката Николе Драгомировића
из Пожаревца поднет захтев број 07-46498/2021 од 23. децембра 2021.године, за
куповину земљишта на катастарској парцели
број 4671/10 површине 97m², уписане у лист
непокретности број 15454 К.О. Пожаревац, у
јавној својини Града Пожаревца са целином, у
поступку непосредне погодбе.
У захтеву странка наводи да је на
основу спроведеног пројекта парцелације и
препарцелације потврђеног од стране Одељења
за урбанизам и грађевинске послове Потврдом
бр. 04-350-526/2021 од 21. септембра 2021.
године, а на основу Плана генералне регулације
„Пожаревац 1“ („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 11/20), предвиђено припајање
дела кп. бр. 4671/3 парцели 2840, а кроз пројекат
парцелације и препарцелације, у циљу исправке
границе кп. бр. 2840 К.О. Пожаревац.
У поступку утврђено је да је на
основу члана 65. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09,
81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13
-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14,
83/18, 31/19. 37/19-др. закон, 9/20 и 52/21),
а сагласно Плану генералне регулације
„Пожаревац 1“ („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 11/20), Антић Златибор из
Пожаревца, *************** израдио пројекат

15.јун 2022.

парцелације и препарцелације катастарских
парцела бр. 4671/3 и 2840 све К.О. Пожаревац, у
Пожаревцу на углу улица Братства и јединства
и 28. марта, а ради формирања грађевинске
парцеле подносиоца захтева. Планом генералне
регулације „Пожаревац 1“ („Службени гласник
Града Пожаревца“, бр. 11/20) утврђене су
регулационе линије које раздвајају површине
одређених јавних намена од површина
предвиђених за друге јавне и остале намене.
Напред наведеним планом предвиђена је
исправка граница кп. бр. 2840 К.О. Пожаревац
према јавним површинама, на тај начин што се
истој припаја део кп. бр. 4671/3 К.О. Пожаревац
која представља земљиште у јавној својини
Града Пожаревца.
У складу са напред наведеним условима
из планског документа, израђен је Пројекат
парцелације и препарцелације кп. бр. 2840 и
4671/3 К.О. Пожаревац, који је потврђен од
стране Одељења за урбанизам и грађевинске
послове Градске управе Града Пожаревца
бр. 04-350-526/2021 од 21. септембра 2021.
године. Потврђеним планом предвиђено је
његово спровођење у две фазе. У првој фази
парцелације дошло би до цепања катастарских
парцела бр. 2840 и 4671/3 К.О. Пожаревац у
циљу усклађивања са планском наменом, док би
у другој фази, а након спровођења промена прве
фазе кроз надлежни РГЗ СКН Пожаревац дошло
би до спровођења поступка препарцелације, у
овом случају припајањем сада новоформиране
кп. бр. 4671/10 новоформираној парцели 2840/1,
све К.О. Пожаревац. Како је за спровођење друге
фазе поступка неопходно претходно решити
имовинско-правне односе на кп. бр. 4671/10
К.О. Пожаревац, која је у јавној својини Града
Пожаревца и то продајом наведене парцеле у
поступку непосредне погодбе, Градско веће
Града Пожаревца је донело Закључак број
09-06-51/2022-3 од 19. априла 2022. године у
којем је прихватило захтев Антић Златибора
из Пожаревца, ******************, број 07464-98/2021 од 23. децембра 2021. године, за
куповину земљишта на катастарској парцели
број 4671/10 површине 97 m², уписане у лист
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непокретности број 15454 К.О. Пожаревац, у
јавној својини Града Пожаревца са целином, у
поступку непосредне погодбе, по тржишним
условим и донело Одлуку о покретању поступка
за отуђење земљишта на катастарској парцели
број 4671/10 К.О. Пожаревац из јавне својине
Града Пожаревца, у поступку непосредне
погодбе по тржишним условима бр. 09-0651/2022-3-1 од 19. априла 2022. године.
Поступак непосредне погодбе одржан
је 13. маја 2022. године, на којем је постигнута
купопродајна цена кп. бр. 4671/10 за површину
од 97 m2 у укупном износу од 339.500,00 динара.
Наведена парцела отуђује се из јавне
својине Града Пожаревца тако што ће Антић
Златибор из Пожаревца, ****************,
Граду Пожаревцу уплатити за прибављање 97
m2 укупну цену од 339.500,00 динара, односно
по процењеној тржишној вредности од 3.500,00
динара по 1 m2, по процени Министарства
финансија Пореске управе Одсекa за контролу
издвојених активности Пожаревац, дате у
извештају број 080-464-08-00030/2022 од 10.
марта 2022. године.
На основу наведеног, утврђено је да
су испуњени услови из чл. 27. став 10, 28.
став 2. и 29. ст. 1. и 4. Закона о јавној својини
(„Службени гласник Републике Србије“, бр.
72/11, 88/13,105/14,104/16, 108/16, 113/17, 95/18
и 153/20) чл. 66. ст. 2 и 3. и 100. став 1. тачке 2),
а сагласно члану 68. став 3. Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09,
81/09 – исправка 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13
- УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14,
83/18, 31/19, 37/19-др. закон, 9/20 и 52/21) и
члана 5. став 1. Одлуке о утврђивању органа
надлежног за припрему аката за одлучивање о
прибављању и отуђењу непокретности у јавној
својини Града Пожаревца („Службени гласник
Града Пожаревца“, бр. 4/14).
Из свега наведеног, закључује се да
је покренут поступак за отуђење земљишта
на катастарској парцели број 4671/10 К.О.
Пожаревац из јавне својине Града Пожаревца,
у поступку непосредне погодбе по тржишним
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условима, да је спроведен поступак непосредне
погодбе, те да је утврђена продајна цена, да се
непокретност отуђује по тржишним условима,
као и да је Градско правобранилаштво
Пожаревац дало позитивно мишљење на текст
уговора о отуђењу у изјашњењу М. бр. 3/22 од
23. маја 2022. године.
На основу свега изнетог, предлаже се
доношење одлуке као у диспозитиву.
Реализацијом ове одлуке, повећаће се
приходи у буџету Града Пожаревца.
У Пожаревцу, 15. јуна 2022. године		
Број 011-06-75/2022-2-1
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж.
eлектротехнике и рачунарства
с.р.

4.

На основу чл. 27. став 10, 28. став 2. и 29.
ст. 1. и 4. Закона о јавној својини („Службени
гласник РС“, бр. 72/11, 88/13,105/14,104/16,
108/16, 113/17, 95/18 и 153/20), чл. 66. ст. 2.
и 3. и 100. става 1. тачке 2), а сагласно члану
68. ставу 3. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 –
исправка 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС,
50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18,
31/19, 37/19- др. закон, 9/20 и 52/21), члана 5.
став 1. Одлуке о утврђивању органа надлежног
за припрему аката за одлучивање о прибављању
и отуђењу непокретности у јавној својини
Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 4/14), Закључка Градског
већа Града Пожаревца број 09-06-32/2022-4 од
04. марта 2022. године, Одлуке о покретању
поступка за отуђење земљишта на катастарској
парцели број 1125/2 К.О. Пожаревац из
јавне својине Града Пожаревца, у поступку

Страна 87 - Број 8

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

непосредне погодбе по тржишним условима
број 09-06-32/2022-4-1 од 04. марта 2022.
године, Записника о спроведеном поступку
непосредне погодбе бр. 09-06-32/2022-4-1б од
13. маја 2022. године, Мишљења М. бр. 5/22 од
1. jунa 2022. године Градског правобранилаштва
Пожаревац и члана 39. став 1. тачка 8) и 40)
Статута Града Пожаревца („Службени гласник
Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18-исправка
и 10/19), Скупштина Града Пожаревца, на
седници одржаној 15. јуна 2022. године, донела
је

ОДЛУКУ
О ОТУЂЕЊУ ЗЕМЉИШТА НА
КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ
1125/2 К.О. ПОЖАРЕВАЦ ИЗ ЈАВНЕ
СВОЈИНЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА, У
ПОСТУПКУ НЕПОСРЕДНЕ ПОГОДБЕ ПО
ТРЖИШНИМ УСЛОВИМА
Члан 1.

Овом одлуком се утврђују услови, начин
и цена отуђења земљишта на катастарској
парцели број 1125/2 површине 39 m2 уписане
у лист непокретности број 15747 у К.О.
Пожаревац, по тржишним условима, у корист
Краусе Росице из Пожаревца, ***************,
у поступку непосредне погодбе.
Члан 2.

Град Пожаревац је власник са правом
јавне својине у уделу од 1/1 на кп. бр. 1125/2
површине 39 m2 уписане у лист непокретности
број 15747 у К.О. Пожаревац, као остало
вештачки створено неплодно земљиште.
Члан 3.

Непокретности из члана 2. ове одлуке
отуђује се из јавне својине Града Пожаревца,
обзиром да је Планом генералне регулације
„Пожаревац 1“ („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 11/20) дeфинисана регулациона
линија улица преломним тачкама са
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координатама, које раздвајају јавне саобраћајне
површине од површина остале намене. Напред
наведеним планом предвиђена је исправка
граница кп. бр. 1153/4 К.О. Пожаревац према
јавним површинама, на тај начин што се истој
припаја катастарска парцела број 1125/2 К.О.
Пожаревац. У складу са напред наведеним
условима из планског документа израђен је
Пројекат парцелације и препарцелације који
је потврђен од стране Одељења за урбанизам
и грађевинске послове Градске управе Града
Пожаревца бр. 04-350-240/2021 од 22. априла
2021. године.
Члан 4.

По спроведеном поступку непосредне
погодбе одржаног 13. маја 2022. године,
постигнута је купопродајна цена кп. бр. 1125/2
за површину од 39 m2 у укупном износу од
445.497,00 динара.
Непокретност из члана 2. ове одлуке
отуђује се из јавне својине Града Пожаревца
тако што ће Краусе Росица из Пожаревца,
***************,
Граду
Пожаревцу
уплатити укупну цени од 445.497,00 динара,
за прибављање 39 m2 за непокретност из
члана 2. ове одлуке, односно по процењеној
тржишној вредности од 11.423,00 динара по
1 m2, по процени Министарства финансија
Пореске управе Одсекa за контролу издвојених
активности Пожаревац, дате у извештају број
080-464-08-00044/2022 од 19. априла 2022.
године.
Члан 5.

На основу ове одлуке закључиће
се уговор о отуђењу-продаји земљишта на
катастарској парцели број 1125/2 у К.О.
Пожаревац, у поступку непосредне погодбе по
тржишним условима између Града Пожаревца и
Краусе Росице из Пожаревца***************,
у тексту који чини саставни део ове одлуке.
У име Града Пожаревца, уговор ће
закључити Саша Павловић, градоначелник
Града Пожаревца.
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Члан 6.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правни основ за доношење ове одлуке
налази се у одредбама чл. 27. став 10. и 28. став
2. и члана 29. става 1. и 4. Закона о јавној својини
(„Службени гласник Републике Србије“, бр.
72/11, 88/13,105/14,104/16, 108/16, 113/17, 95/18
и 153/20) чл. 66. ст. 2 и 3. и 100. став 1. тачке 2), а
сагласно члану 68. ставу 3. Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09,
81/09 – исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12,
42/13 - УС, 50/13- УС, 98/13- УС, 132/14, 145/14,
83/18, 31/19, 37/19-др. закон, 9/20 и 52/21),
члана 5. става 1. Одлуке о утврђивању органа
надлежног за припрему аката за одлучивање о
прибављању и отуђењу непокретности у јавној
својини Града Пожаревца („Службени гласник
Града Пожаревца“, бр. 4/14), Закључка Градског
већа Града Пожаревца број 09-06-32/2022-4 од
04. марта 2022. године, Одлуке о покретању
поступка за отуђење земљишта на катастарској
парцели број 1125/2 К.О. Пожаревац из
јавне својине Града Пожаревца, у поступку
непосредне погодбе по тржишним условима
број 09-06-32/2022-4-1 од 04. марта 2022.
године, Записника о спроведеном поступку
непосредне погодбе бр. 09-06-32/2022-4-1б од
13. маја 2022. године, Мишљења М. бр. 5/22 од
1. jунa 2022. године Градског правобранилаштва
Пожаревац и члана 39. став 1. тач. 8) и 40)
Статута Града Пожаревца („Службени гласник
Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18-исправка и
10/19).
Одредбама Закона о јавној својини
прописано је да орган надлежан за одлучивање
и предлагање аката о прибављању и
отуђењу непокретности из јавне својине
јединице локалне самоуправе или отуђењу
непокретности, утврђује се прописом јединице
локалне самоуправе.
Непокретности се прибављају и отуђују
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по тржишним условима у поступке јавног
надметања или прикупљања писмених понуда,
а изузетно непосредном погодбом.
Чланом 66. ст. 2. и 3. Закона о
планирању и изградњи („Службени гласник
Републике Србије“, бр. 72/09, 81/09- исправка,
64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС,
98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19др. закон, 9/20 и 52/21) прописано је између
осталог да подносилац захтева за провођење
препарцелације,
односно
парцелације
подноси доказ о решеним имовинскоправним односима за све катастарске парцеле
и пројекат препарцелације, те да када део
катастарске парцеле која је у јавној својини
треба припојити суседној катастарској парцели
у циљу формирања грађевинске парцеле, у
поступку препарцелације формира се посебна
катастарска парцела која се може отуђити у
складу са одредбама посебног закона.
Чланом 100. ставом 1. тачком 2) истог
предвиђено је да се грађевинско земљиште
из јавне својине може отуђити непосредном
погодбом ради исправке граница суседних
катастарских парцела, а члан 68. став 2. предвиђа
да у поступку исправке граница суседних
катастарских парцела власник катастарске
парцеле решава имовинско правне односе пре
израде елабората геодетских радова.
Чланом 5. ставом 1. Одлуке о
утврђивању органа надлежног за припрему
аката за одлучивање о прибављању и отуђењу
непокретности у јавној својини Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 4/14)
прописано је да по прихватању иницијативе
за отуђење одређене непокретности, одлуку о
покретању поступка за отуђење непокретности
из јавне својине Града Пожаревца доноси
Градско веће Града Пожаревца.
Граду Пожаревцу је од стране Краусе
Росице из Пожаревца, ***************, а
преко овлашћеног Пуномоћника Адвоката
Миодрага Б. Милосављевића, из Пожаревца,
ул. Синђелићева бр. 30 поднет захтев број 07464-74/2021 од 08. октобра 2021. године, за
куповину земљишта на катастарској парцели
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број 1125/2 површине 39 m², уписане у лист
непокретности број 15747 К.О. Пожаревац, у
јавној својини Града Пожаревца са целином,
у поступку непосредне погодбе, обзиром да је
на основу спроведеног пројекта парцелације и
препарцелације потврђеног од стране Одељења
за урбанизам и грађевинске послове Потврдом
бр. 04-350-240/2021 од 22. априла 2021. године,
а на основу Плана генералне регулације
„Пожаревац 1“ („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 11/20), предвиђено припајање
кп. бр. 1125/2 парцели 1153/4, а кроз пројекат
препарцелације у циљу исправке границе и
формирање грађевинске парцеле кп. бр. 1153/4
К.О. Пожаревац.
На основу наведеног подносилац
се обратио захтевом за куповину наведене
катастарске парцеле у поступку непосредне
погодбе, по тржишним условима, сходно
одредбама члана 66. Закона о планирању и
изградњи.
У поступку утврђено је да је на основу члана
65. Закона о планирању и изградњи („Службени
гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10УС, 24/11, 121/12, 42/13 -УС, 50/13-УС, 98/13УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19. 37/19-др.
закон, 9/20 и 52/21), а сагласно Плану генералне
регулације „Пожаревац 1“ („Службени гласник
Града Пожаревца“, бр. 11/20), Краусе Росица из
Пожаревца, ************** израдила пројекат
парцелације и препарцелације катастарских
парцела бр. 1053/1, 1054, 1125 и 508/1 све К.О.
Пожаревац, у Пожаревцу у улици Угљешине,
а ради формирања једне грађевинске парцеле
подносиоца захтева и две катастарске парцеле.
Планом генералне регулације „Пожаревац
1“ („Службени гласник Града Пожаревца“,
бр. 11/20) дефинисане су регулационе линије
улица преломним тачкама са координатама,
које раздвајају јавне саобраћајне површине од
површина остале намене. Напред наведеним
планом предвиђена је исправка граница кп.
бр. 1153/1 К.О. Пожаревац на тај начин што се
иста парцелише (цепа на две парцеле и то: кп.
бр. 1153/1 и 1153/4) и новоформирана 1153/4
у власништву подносиоца захтева исправља
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према јавним површинама, на тај начин што се
истој припаја део кп. бр. 1125 К.О. Пожаревац
која представља земљиште у јавној својини
Града Пожаревца.
У складу са напред наведеним условима
из планског документа, израђен је Пројекат
парцелације и препарцелације кп. бр. 1125,
1053/1, 1054 и 508/1 К.О. Пожаревац, који је
потврђен од стране Одељења за урбанизам
и грађевинске послове Градске управе Града
Пожаревца бр. 04-350-240/2021 од 22. априла
2021. године. Потврђеним планом предвиђено
је његово спровођење у две фазе. У првој фази
парцелације измеђуосталог је дошло до цепања
катастарске парцеле бр. 1125 К.О. Пожаревац у
циљу усклађивања са планском наменом, док
се у другој фази, а након спровођења промена
прве фазе кроз надлежни РГЗ СКН Пожаревац
спроводи поступак препарцелације, у овом
случају припајањем сада новоформиране кп.
бр. 1125/2 у јавној својини Града Пожаревца,
новоформираној парцели 1153/4 у својини
подносиоца захтева, а све у К.О. Пожаревац.
Како је за спровођење друге фазе
поступка било неопходно претходно решити
имовинско-правне односе на кп. бр. 1125/2
К.О. Пожаревац, која је у јавној својини Града
Пожаревца и то продајом наведене парцеле у
поступку непосредне погодбе, Градско веће
Града Пожаревца је донело Закључак број
09-06-32/2022-4 од 04. марта 2022. године у
којем је прихватило Захтев Краусе Росице из
Пожаревца, **************, број 07-46474/2021 од 08. октобра 2021. године, за куповину
земљишта на катастарској парцели број 1125/2
површине 39 m², уписане у лист непокретности
број 15747 К.О. Пожаревац, у јавној својини
Града Пожаревца са целином, у поступку
непосредне погодбе, по тржишним условим
и донело Одлуку о покретању поступка за
отуђење земљишта на катастарској парцели број
1125/2 К.О. Пожаревац из јавне својине Града
Пожаревца, у поступку непосредне погодбе по
тржишним условима бр. 09-06-32/2022-4-1 од
04. марта 2022. године.
Поступак непосредне погодбе одржан
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је 13. маја 2022. године, на којем је постигнута
купопродајна цена кп. бр. 1125/2 за површину
од 39 m2 у укупном износу од 445.497,00 динара.

Реализацијом ове одлуке, повећаће се
приходи у буџету Града Пожаревца.

Наведена парцела отуђује се из јавне својине
Града Пожаревца тако што ће Краусе Росица
из Пожаревца, ****************, Граду
Пожаревцу уплатити за прибављање 39 m2
укупну цени од 445.497,00 динара, односно по
процењеној тржишној вредности од 11.423,00
динара по 1 m2, по процени Министарства
финансија Пореске управе Одсекa за контролу
издвојених активности Пожаревац, дате у
извештају број 080-464-08-00044/2022 од 19.
априла 2022. године.
На основу наведеног, утврђено је да
су испуњени услови из чл. 27. став 10., 28.
став 2. и 29. ст. 1. и 4. Закона о јавној својини
(„Службени гласник Републике Србије“, бр.
72/11, 88/13,105/14,104/16, 108/16, 113/17, 95/18
и 153/20) чл. 66. ст. 2 и 3. и 100. став 1. тачке 2), а
сагласно члану 68. ставу 3. Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09,
81/09 – исправка 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13
- УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14,
83/18, 31/19, 37/19-др. закон, 9/20 и 52/21) и
члана 5. става 1. Одлуке о утврђивању органа
надлежног за припрему аката за одлучивање о
прибављању и отуђењу непокретности у јавној
својини Града Пожаревца („Службени гласник
Града Пожаревца“, бр. 4/14).

У Пожаревцу, 15. јуна 2022. године			
		
Број 011-06-75/2022-2-2

Из свега наведеног, закључује се да
је покренут поступак за отуђење земљишта
на катастарској парцели број 1125/2 К.О.
Пожаревац из јавне својине Града Пожаревца,
у поступку непосредне погодбе по тржишним
условима, да је спроведен поступак непосредне
погодбе, те да је утврђена продајна цена, да се
непокретност отуђује по тржишним условима,
као и да је Градско правобранилаштво
Пожаревац дало позитивно мишљење на текст
уговора о отуђењу у изјашњењу М. бр. 5/22 од
1. jунa 2022. године.
На основу свега изнетог, предлаже се
доношење одлуке као у диспозитиву.

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић дипл. инж.
електротехнике и рачунарства
с.р.

5.

На основу чл. 27. став 10, 28. став 2, и
29. ст. 1. и 4. и 30. став 1. тач. 1) и 2) Закона
о јавној својини („Службени гласник РС“,
бр. 72/11, 88/13,105/14,104/16, 108/16, 113/17,
95/18 и 153/20), члана 66. става 2. и 3. члана
100. става 1. тачке 2) и 7), а сагласно члану
68. ставу 3. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09
– исправка 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13
- УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14,
83/18, 31/19, 37/19- др. закон, 9/20 и 52/21)),
члана 5. став 1. Одлуке о утврђивању органа
надлежног за припрему аката за одлучивање о
прибављању и отуђењу непокретности у јавној
својини Града Пожаревца („Службени гласник
Града Пожаревца“, бр. 4/14), Закључка Градског
већа Града Пожаревца број 09-06-65/2022-8
од 19. маја 2022. године, Одлуке о покретању
поступка за отуђење земљишта на катастарској
парцели број 1201/4 и 1199/10 К.О. Пожаревац
из јавне својине Града Пожаревца, у поступку
непосредне погодбе разменом број 09-0665/2022-8-1 од 19. маја 2022. године, Записника
о спроведеном поступку непосредне погодбе
бр. 09-06-65/2022-8-1б од 25. маја 2022. године,
Мишљења М. бр. 4/22 од 1. јуна 2022. године
Градског правобранилаштва Пожаревац и члана
39. став 1. тач. 8) и 40) Статута Града Пожаревца
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(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
10/18, 12/18-исправка и 10/19), Скупштина
Града Пожаревца, на седници одржаној 15. јуна
2022. године, донела је

ОДЛУКУ
О ОТУЂЕЊУ ЗЕМЉИШТА НА
КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 1201/4
И 1199/10 К.О. ПОЖАРЕВАЦ ИЗ ЈАВНЕ
СВОЈИНЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА, У
ПОСТУПКУ НЕПОСРЕДНЕ ПОГОДБЕ
РАЗМЕНОМ
Члан 1.
Овом одлуком се утврђују услови,
начин и цена отуђења градског грађевинског
земљишта на катастарској парцели број
1201/4 површине 7 m2 и катастарској парцели
број 1199/10 површине 2 m2 уписане у лист
непокретности број 15803 обе у К.О. Пожаревац,
у јавној својини Града Пожаревца са целином, у
корист Митић (Станиша) Горана из Пожаревца,
************* и Митић (Зоран) Милице из
Пожаревца, ****************, у поступку
непосредне погодбе разменом.
Члан 2.
По спроведеном поступку непосредне
погодбе одржаног 25. маја 2022. године,
размењује се грађевинско земљиште на
катастарској парцели бр. 1201/4 површине 7 m2
и катастарској парцели бр. 1199/10 површине
2 m2 К.О. Пожаревац, као јавна својина
Града Пожаревца без терета и са целином,
уписане у лист непокретности бр. 15803 К.О.
Пожаревац, за грађевинско земљиште на
катастарској парцели бр. 3015/25 површине 10
m2 и катастарске парцеле бр. 3015/26 површине
7 m2 К.О. Пожаревац, као приватна својина
Митић (Станиша) Горана из Пожаревца,
************* и Митић (Зоран) Милице из
Пожаревца, **************, са уделом од по ½
, без терета, уписане у лист непокретности бр.
7142 К.О. Пожаревац, у поступку непосредне
погодбе по тржишним условима разменом.

15.јун 2022.

Члан 3.

Непокретности из члана 2. ове одлуке
размењују се, обзиром да су катастарске
парцеле број 3015/25 и 3015/26 К.О. Пожаревац,
Планом генералне регулације „Пожаревац 1“
(„Службени гласник града Пожаревца“, број
11/2020)
предвиђене за јавне саобраћајне
површине улице Хајдук Вељкова и Хомољска у
Пожаревцу, а катастарске парцеле број 1201/4 и
1199/10 К.О. Пожаревац потврђеним Пројектом
парцелације и препарцелације број 04-350177/2022 од 22. марта 2022. године издататим
од стране Одељења за урбанизам и грађевинске
послове Градске управе Града Пожаревца
намењене су за припајање катастарској парцели
број 3015/4 К.О. Пожаревац, чиме би се
формирала грађевинска парцела у власништву
подносилаца захтева, а све у складу са
Планом генералне регулације „Пожаревац 1“
(„Службени гласник града Пожаревца“, број
11/2020).
Члан 4.

Непокретности из члана 2. ове одлуке
размењују се по принципу парцеле за
парцеле, без било какве доплате за разлику
у површинама парцела које се размењују
од стране Града Пожаревца обзира да су се
подносиоци захтева једнострано одреклии било
каквих потраживања, по било ком основу иако
су били упознати са процењеном тржишном
вредношћу непокретности по 1 m2, по процени
Министарства финансија
Пореске управе
Сектора за издвојене активности Одсек за
контролу Пожаревац, дате у процени број 080464-08-00043/2022 од 28. априла 2022. године.
Члан 5.

На основу ове одлуке закључиће се
уговор о размени грађевинског земљишта
катастарских парцела број 1201/4 и 1199/10 К.О.
Пожаревац, у јавној својини Града Пожаревца,
за катастарске парцеле број 3015/25 и 3015/26
К.О. Пожаревац, у својини Митић (Станиша)
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Горана из Пожаревца, ***************
и Митић (Зоран) Милице из Пожаревца,
****************, са уделом од по ½, у тексту
који чини саставни део ове одлуке.
У име Града Пожаревца, уговор ће
закључити Саша Павловић, дипломирани
инжењер електротехнике Градоначелник Града
Пожаревца.
Члан 6.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правни основ за доношење ове одлуке
налази се у одредбама чл. 27. став 10., 28. став
2. и 29. ст. 1. и 4. и 30. става 1. тач. 1) и 2) Закона
о јавној својини („Службени гласник Републике
Србије“, бр. 72/11, 88/13,105/14,104/16, 108/16,
113/17, 95/18 и 153/20) чл. 66. ст. 2 и 3. и 100.
став 1. тач. 2) и 7), а сагласно члану 68. ставу
3. Закона о планирању и изградњи („Службени
гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка,
64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13УС, 98/13- УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19,
37/19-др. закон, 9/20 и 52/21)), члана 5. става
1. Одлуке о утврђивању органа надлежног за
припрему аката за одлучивање о прибављању
и отуђењу непокретности у јавној својини
Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 4/14), Закључка Градског
већа Града Пожаревца број 09-06-65/2022-8
од 19. маја 2022. године, Одлуке о покретању
поступка за отуђење земљишта на катастарској
парцели број 1201/4 и 1199/10 К.О. Пожаревац
из јавне својине Града Пожаревца, у поступку
непосредне погодбе разменом број 09-0665/2022-8-1 од 19. маја 2022. године, Записника
о спроведеном поступку непосредне погодбе
бр. 09-06-65/2022-8-1б од 25. маја 2022.
године, Мишљења М. 4/22 од 1. јуна.2022.
године Градског правобранилаштва Пожаревац
и члана 39. став 1. тачка 8) и 40) Статута
Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19).

15.јун 2022.

Одредбама Закона о јавној својини
прописано је да орган надлежан за одлучивање
и предлагање аката о прибављању и отуђењу
непокретности из јавне својине јединице
локалне самоуправе, утврђује се прописом
јединице локалне самоуправе.
Непокретности се прибављају и отуђују
по тржишним условима у поступке јавног
надметања или прикупљања писмених понуда,
а изузетно непосредном погодбом.
Непокретности се могу прибавити у
јавну својину путем размене непосредном
погодбом, под следећим условима: 1) ако је
таква размена у интересу Републике Србије,
аутономне покрајине или јединице локалне
самоуправе, односно ако се тиме обезбеђују
већи приходи за носиоца права јавне својине
или бољи услови за ефикасно вршење његових
права и дужности; 2) ако се непокретности
размењују под тржишним условима
Чланом 66. став 3. Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник Републике
Србије“, бр. 72/09, 81/09- исправка, 64/10 - УС,
24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13
- УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.
закон, 9/20 и 52/21), прописано је да када део
катастарске парцеле која је у јавној својини
треба припојити суседној катастарској парцели
у циљу формирања грађевинске парцеле, у
поступку препарцелације формира се посебна
катастарска парцела која се може отуђити у
складу са одредбама посебног закона.
Чланом 100. ставом 1. тач. 2) и 7)
прописано је се Грађевинско земљиште у
јавној својини може отуђити или дати у закуп
непосредном погодбом у случају: исправке
граница суседних катастарских парцела
и размене грађевинског земљишта
Чланом 5. ставом 1. Одлуке о
утврђивању органа надлежног за припрему
аката за одлучивање о прибављању и
отуђењу непокретности у јавној својини
Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца“ број 4/14) прописано је да по
прихватању иницијативе за отуђење одређене
непокретности, одлуку о покретању поступка
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за отуђење непокретности из јавне својине
Града Пожаревца доноси Градско веће Града
Пожаревца.
Градском већу Града Пожаревца поднет
је Захтев од стране овлашћеног Пуномоћника
Адвоката Миодрага Б. Милосављевића из
Пожаревца, ул. Синђелићева бр. 30 под бројем
07-464-93/2021 од 1. децембра 2021. године, у име
Митић Горана из Пожаревца, ************** и
Митић Милице из Пожаревца, **************,
за куповину-прибављање земљишта на
катастарским парцелама број 1199/10 укупне
површине 2 m² и 1201/4 укупне површине 7 m²
уписане у лист непокретности број 15803 К.О.
Пожаревац, у јавној својини Града Пожаревца
са целином, у поступку непосредне погодбе
разменом.
У захтеву странка наводи да је на основу
Пројекта препарцелације потврђеног од стране
Одељења за урбанизам и грађевинске послове
Потврдом бр. 04-350-606/2021 од 15. октобра
2021. године, а на основу Плана генералне
регулације „Пожаревац 1“ („Службени гласник
Града Пожаревца“, бр. 11/20) предвиђено
између осталог припајање дела катастарских
парцела у јавној својини Града Пожаревца бр.
1199/2 и 1201/1 парцелама бр. 3015/4 и 3015/14
које су у власништву подносилаца захтева, као
и припајање дела кп. бр. 3015/4 парцели 1201/1
и делова кп. бр. 3015/4 и 3015/14 парцели
1199/2, све К.О. Пожаревац, а кроз пројекат
парцелације и препарцелације, у циљу исправке
границe парцела.
Увидом у Пројекат парцелације и
препарцелације кп. бр. 3015/4, 3015/14, 1201/1
и 1199/2 К.О. Пожаревац, утврђено је да се исти
спроводи у две фазе. У првој фази парцелације
образују се 5 катастарских парцела и то: 1) кп.
бр. 3015/4 од 1083 m² формиране од делова
кп. бр. 3015/4 и 3015/14; 2) кп. бр. 3015/26 од
7 m² формиране од дела кп. бр. 3015/4; 3) кп.
бр. 1201/4 од 7 m² формиране од дела кп. бр.
1201/1; 4) кп. бр. 1199/10 од 2 m² формиране
оде дела 1199/2; и 5) кп. бр. 3015/25 од 10 m²
формиране од делова кп. бр. 3015/4 и 3015/14,

15.јун 2022.

све К.О. Пожаревац, у циљу усклађивања са
планском наменом, док се у другој фази, а након
спровођења промена прве фазе кроз надлежни
РГЗ СКН Пожаревац спроводи поступак
препарцелације, у овом случају припајањем сада
новоформираних кп. бр. 1201/4 и 1199/10 у јавној
својини Града Пожаревца, новоформираној
парцели 3015/4 у својини подносиоца захтева и
припајање сада новоформиране кп. бр. 3015/25
у својини подносиоца захтева парцели 1199/2
у јавној својини Града Пожаревца и припајање
новоформиране кп. бр. 3015/26 у својини
подносиоца захтева парцели бр. 1201/1 у јавној
својини Града Пожаревца, све у К.О. Пожаревац.
Након спровођења прве фазе у другој
фази поступка дана 25. маја 2022. године
одржана је непосредна погодба на којој су се
подносиоци захтева сагласилии да се изврши
размена грађевинског земљишта катастарских
парцела број 1201/4 и 1199/10 К.О. Пожаревац,
у јавној својини Града Пожаревца, за
катастарске парцеле број 3015/25 и 3015/26 К.О.
Пожаревац, у својини Митић (Станиша) Горана
из Пожаревца, *********** и Митић (Зоран)
Милице из Пожаревца, ***************, са
уделом од по ½, и то по принципу парцеле за
парцеле, без било какве доплате за разлику
у површинама парцела које се размењују
од стране Града Пожаревца обзира да су се
подносиоци захтева једнострано одреклии било
каквих потраживања, по било ком основу иако
су били упознати са процењеном тржишном
вредношћу непокретности по 1 m2, по процени
Министарства финансија
Пореске управе
Сектора за издвојене активности Одсек за
контролу Пожаревац, дате у процени број 080464-08-00043/2022 од 28. априла 2022. године.
На основу наведеног, утврђено је да су
испуњени услови чл. 27. став 10., 28. став 2.
и члана 30. став 1 тач. 1) и 2) Закона о јавној
својини („Службени гласник Републике
Србије“, бр. 72/11, 88/13,105/14,104/16, 108/16,
113/17, 95/18 и 153/20), чл. 66. став 3. и 100.
став 1. тач. 2) и 7) Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09,
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81/09 – исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13
- УС, 50/13- УС, 98/13- УС, 132/14, 145/14, 83/18,
31/19, 37/19-др. закон, 9/20 и 52/21), члана 5. став

1. Одлуке о утврђивању органа надлежног за
припрему аката за одлучивање о прибављању
и отуђењу непокретности у јавној својини
Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 4/14).
Из свега наведеног, закључује се да
је покренут поступак непосредне погодбе за
размену грађевинског земљишта катастарских
парцела број 1201/4 и 1199/10 К.О. Пожаревац, у
јавној својини Града Пожаревца, за катастарске
парцеле број 3015/25 и 3015/26 К.О. Пожаревац, у
својини Митић (Станиша) Горана из Пожаревца,
************* и Митић (Зоран) Милице из
Пожаревца, ****************, са уделом од по
½, да је спроведен поступак непосредне погодбе
разменом, да се непокретности размењују
по тржишним условима, као и да је Градско
правобранилаштво Пожаревац дало позитивно
мишљење на текст уговора о отуђењу дописом
М. 4/22 од 1. јуна 2022. године.
На основу свега изнетог, предлаже се
доношење одлуке као у диспозитиву.
Реализацијом ове одлуке, повећаће се
приходи у буџету Града Пожаревца.
У Пожаревцу, 15. јуна 2022. године			
Број 011-06-75/2022-2-3
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић дипл. инж.
електротехнике и рачунарства
с.р.

15.јун 2022.

6.

На основу члана 27. става 10, члана 28.
става 2. и члана 29. става 1. и 4. Закона о јавној
својини („Службени гласник РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14,104/16, 108/16, 113/17, 95/18 и
153/20), члана 66. става 2. и 3. члана 100. става
1. тачке 2), а сагласно члану 68. ставу 3. Закона
о планирању и изградњи („Службени гласник
РС“, бр. 72/09, 81/09 – исп.,64/10-одлука УС,
24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13- одлука
УС, 98/13- одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18,
31/19, 37/19-други закон, 9/20 и 52/21), члана 5.
став 1. Одлуке о утврђивању органа надлежног
за припрему аката за одлучивање о прибављању
и отуђењу непокретности у јавној својини
Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 4/14), Закључка Градског
већа Града Пожаревца број 09-06-68/2022-12
од 27.05.2022. године, Одлуке о покретању
поступка за отуђење земљишта на катастарским
парцелама број 1537/6 и 1873/3, обе К.О.
Пожаревац из јавне својине Града Пожаревца,
у поступку непосредне погодбе по тржишним
условима број 09-06-68/2022-12-1 од 27.05.2022.
године, Записника о спроведеном поступку
непосредне погодбе бр. 09-06-68/2022-12-2б од
08.06.2022. године, Мишљења М. бр. 7/22 од
10.06.2022. године Градског правобранилаштва
Пожаревац и члана 39. став 1. тачка 8) и 40)
Статута Града Пожаревца („Службени гласник
Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18-исправка
и 10/19), Скупштина Града Пожаревца, на
седници одржаној 15. јуна 2022. године, донела
је

ОДЛУКУ
О ОТУЂЕЊУ ЗЕМЉИШТА НА
КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА БРОЈ
1537/6 И 1873/3, ОБЕ К.О. ПОЖАРЕВАЦ ИЗ
ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА, У
ПОСТУПКУ НЕПОСРЕДНЕ ПОГОДБЕ ПО
ТРЖИШНИМ УСЛОВИМА
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Члан 1.

Овом одлуком се утврђују услови, начин
и цена отуђења земљишта на катастарској
парцели број 1537/6 К.О. Пожаревац површине
2 m2 и катастарској парцели број 1873/3 К.О.
Пожаревац површине 7м2, уписане у лист
непокретности број 15554 К.О. Пожаревац,
по тржишним условима, у корист Друштва за
трговину и грађевинарство „КОМПАНИЈА
ЕВРОТРГОВИНА“ Д.О.О. Шапине, матични
број 07614373, у поступку непосредне погодбе.
Члан 2.

Град Пожаревац је власник са правом
јавне својине у уделу од 1/1 на к.п. бр. 1537/6
површине 2 m2 и к.п. бр. 1873/3 површине 7м2,
уписане у лист непокретности број 15554 К.О.
Пожаревац, као градско грађевинско земљиште.
Члан 3.

Непокретности из члана 2. ове одлуке
отуђује се из јавне својине Града Пожаревца,
обзиром да су Планом генералне регулације
„Пожаревац 1“ („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 11/20) утврђене регулационе
линије улица преломним тачкама са
координатама, које раздвајају јавне саобраћајне
површине од површина остале намене. Напред
наведеним планом предвиђена је исправка
граница кп. бр. 1944 К.О. Пожаревац према
јавним површинама, на тај начин што се истој
припајају к.п. бр. 1537/6 и 1873/3, обе К.О.
Пожаревац које представљају земљиште у
јавној својини Града Пожаревца. У складу
са напред наведеним условима из планског
документа, израђен је Пројекат парцелације
и препарцелације који је потврђен од стране
Одељења за урбанизам и грађевинске послове
Градске управе Града Пожаревца бр. 04-351123/2022 од 21.02.2022.године.
Члан 4.

По спроведеном поступку непосредне
погодбе
одржаног
08.06.2022.
године,
постигнута је купопродајна цена к.п. бр. 1537/6
КО Пожаревац за површину од 2 m2 и к.п. бр.

15.јун 2022.

1873/3 за површину од 7м2 у укупном износу од
180.000,00 динара.
Непокретност из члана 2. ове одлуке
отуђује се из јавне својине Града Пожаревца тако
што ће Друштво за трговину и грађевинарство
„КОМПАНИЈА ЕВРОТРГОВИНА“ Д.О.О.
Шапине, матични број 07614373, Граду
Пожаревцу уплатити укупну цену од 180.000,00
динара, за прибављање 9 m2 за непокретност
из члана 2. ове одлуке, односно по процењеној
тржишној вредности од 20.000,00 динара по
1 m2, по процени Министарства финансија
Пореске управе Одсекa за контролу издвојених
активности Пожаревац, дате у извештају број
080-464-08-00062/2022 од 27.04.2022. године.
Члан 5.

На основу ове одлуке закључиће се уговор
о отуђењу-продаји земљишта на катастарским
парцелама број 1537/6 и 1873/3, обе К.О.
Пожаревац, у поступку непосредне погодбе по
тржишним условима између Града Пожаревца
и Друштва за трговину и грађевинарство
„КОМПАНИЈА ЕВРОТРГОВИНА“ Д.О.О.
Шапине, матични број 07614373, у тексту који
чини саставни део ове одлуке.
У име Града Пожаревца, уговор ће
закључити Саша Павловић, градоначелник
Града Пожаревца.
Члан 6.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правни основ за доношење ове одлуке
налази се у одредбама члана 27. става 10, члана
28. става 2. и члана 29. става 1. и 4. Закона о
јавној својини („Службени гласник Републике
Србије“, бр. 72/11, 88/13,105/14,104/16, 108/16,
113/17, 95/18 и 153/20) члана 66. става 2. и 3. члана
100. става 1. тачке 2), а сагласно члану 68. ставу
3. Закона о планирању и изградњи („Службени
гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исп.,64/10-одлука
УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13одлука УС, 98/13- одлука УС, 132/14, 145/14,
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83/18, 31/19, 37/19-други закон, 9/20 и 52/21),
члана 5. става 1. Одлуке о утврђивању органа
надлежног за припрему аката за одлучивање о
прибављању и отуђењу непокретности у јавној
својини Града Пожаревца („Службени гласник
Града Пожаревца“, бр. 4/14), Закључка Градског
већа Града Пожаревца број 09-06-68/2022-12
од 27.05.2022. године, Одлуке о покретању
поступка за отуђење земљишта на катастарским
парцелама број 1537/6 и 1873/3, обе К.О.
Пожаревац из јавне својине Града Пожаревца,
у поступку непосредне погодбе по тржишним
условима број 09-06-68/2022-12-1 од 27.05.2022.
године, Записника о спроведеном поступку
непосредне погодбе бр. 09-06-68/2022-12-2б од
08.06.2022. године, Мишљења М. бр. 7/22 од
10.06.2022. године Градског правобранилаштва
Пожаревац и члана 39. став 1. тачка 8) и 40)
Статута Града Пожаревца („Службени гласник
Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18-исправка и
10/19).
Одредбама Закона о јавној својини
прописано је да орган надлежан за одлучивање
и предлагање аката о прибављању и
отуђењу непокретности из јавне својине
јединице локалне самоуправе или отуђењу
непокретности, утврђује се прописом јединице
локалне самоуправе.
Непокретности се прибављају и отуђују
по тржишним условима у поступке јавног
надметања или прикупљања писмених понуда,
а изузетно непосредном погодбом.
Чланом 66. ставом 2. и 3. Закона о
планирању и изградњи („Службени гласник
РС“, бр. 72/09, 81/09 – исп.,64/10-одлука
УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13одлука УС, 98/13- одлука УС, 132/14, 145/14,
83/18, 31/19, 37/19-други закон, 9/20 и 52/21),
прописано је између осталог да подносилац
захтева за провођење препарцелације, односно
парцелације подноси доказ о решеним
имовинско-правним односима за све катастарске
парцеле и пројекат препарцелације, те да када
део катастарске парцеле која је у јавној својини
треба припојити суседној катастарској парцели
у циљу формирања грађевинске парцеле, у

15.јун 2022.

поступку препарцелације формира се посебна
катастарска парцела која се може отуђити у
складу са одредбама посебног закона.
Чланом 100. ставом 1. тачком 2) истог
закона предвиђено је да се грађевинско
земљиште из јавне својине може отуђити
непосредном погодбом ради исправке граница
суседних катастарских парцела, а члан 68. став
2. предвиђа да у поступку исправке граница
суседних катастарских парцела власник
катастарске парцеле решава имовинско правне
односе пре израде елабората геодетских радова.
Чланом 5. ставом 1. Одлуке о
утврђивању органа надлежног за припрему
аката за одлучивање о прибављању и отуђењу
непокретности у јавној својини Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 4/14)
прописано је да по прихватању иницијативе
за отуђење одређене непокретности, одлуку о
покретању поступка за отуђење непокретности
из јавне својине Града Пожаревца доноси
Градско веће Града Пожаревца.
Граду Пожаревцу је од стране Друштва
за трговину и грађевинарство „КОМПАНИЈА
ЕВРОТРГОВИНА“ Д.О.О. Шапине, преко
пуномоћника адвоката Николе Драгомировића
из Пожаревца поднет захтев број 07-464-98/2021
од 25.02. 2021.године, за куповину земљишта на
катастарској парцели број 1537/6 површине 2 m2
и катастарској парцели број 1873/3 површине
7м2, уписане у лист непокретности број
15554 К.О. Пожаревац, у јавној својини Града
Пожаревца са целином, у поступку непосредне
погодбе.
У захтеву странка наводи да је на
основу спроведеног пројекта парцелације и
препарцелације потврђеног од стране Одељења
за урбанизам и грађевинске послове Потврдом
бр. 04-351-123/2022 од 21.02.2022. године, а на
основу Плана генералне регулације „Пожаревац
1“ („Службени гласник Града Пожаревца“,
бр. 11/20), предвиђено припајање дела кп. бр.
1537/1 и 1873 парцели 1944, а кроз пројекат
парцелације и препарцелације, у циљу исправке
границе кп. бр. 1944 К.О. Пожаревац.
У поступку утврђено је да је на основу
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члана 65. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09
– исп.,64/10-одлука УС, 24/11, 121/12,
42/13-одлука УС, 50/13- одлука УС, 98/13одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19,
37/19-други закон, 9/20 и 52/21), а сагласно
Плану генералне регулације „Пожаревац 1“
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
11/20), Друштво за трговину и грађевинарство
„КОМПАНИЈА ЕВРОТРГОВИНА“ Д.О.О.
Шапине израдило пројекат парцелације и
препарцелације катастарских парцела бр. 1944,
1537/1 и 1873 све К.О. Пожаревац, у Пожаревцу
у улици Чеде Васовића, а ради формирања
грађевинске парцеле подносиоца захтева.
Планом генералне регулације „Пожаревац 1“
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
11/20) утврђене су регулационе линије улица,
које раздвајају јавне саобраћајне површине од
површина остале намене. Напред наведеним
планом предвиђена је исправка граница кп. бр.
1944 К.О. Пожаревац према јавним површинама,
на тај начин што се истој припајају делови кп.
бр. 1537/1 и 1873, обе К.О. Пожаревац које
представљају земљиште у јавној својини Града
Пожаревца.
У складу са напред наведеним условима
из планског документа, израђен је Пројекат
парцелације и препарцелације кп. бр. 1944,
1537/1 и 1873, све К.О. Пожаревац, који је
потврђен од стране Одељења за урбанизам
и грађевинске послове Градске управе Града
Пожаревца бр. 04-351-123/2022 од 21.02.2022.
године. Потврђеним планом предвиђено је
његово спровођење у две фазе. У првој фази
парцелације дошло би до одвајања дела
к.п. бр. 1537/1 К.О. Пожаревац и дела к.п.
бр. 1873 К.О. Пожаревац, и формирања три
катастарске парцеле у циљу усклађивања са
планском наменом, док би у другој фази, а
након спровођења промена прве фазе кроз
надлежни РГЗ СКН Пожаревац дошло до
спровођења поступка препарцелације, у
овом случају формирања једне грађевинске
парцеле припајањем сада новоформираних
кп. бр. 1537/6 и к.п. бр. 1873/3, парцели 1944,
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све К.О. Пожаревац. Како је за спровођење
друге фазе поступка неопходно претходно
решити имовинско-правне односе на кп. бр.
1537/6 и 1873/3, обе К.О. Пожаревац, које су у
јавној својини Града Пожаревца и то продајом
наведених парцела у поступку непосредне
погодбе, Градско веће Града Пожаревца је
донело Закључак број 09-06-68/2022-12 од
27.05.2022. године у којем је прихватило
захтев Друштва за трговину и грађевинарство
„КОМПАНИЈА ЕВРОТРГОВИНА“ Д.О.О.
Шапине, број 07-464-6/2022 од 25.02.2022.
године, за куповину земљишта на катастарској
парцели број 1537/6 површине 2 m2
и
2
катастарској парцели број 1873/3 површине 7м ,
уписане у лист непокретности број 15554 К.О.
Пожаревац, у јавној својини Града Пожаревца
са целином, у поступку непосредне погодбе,
по тржишним условим и донело Одлуку о
покретању поступка за отуђење земљишта на
катастарским парцелама број 1537/6 и 1873/3,
обе К.О. Пожаревац из јавне својине Града
Пожаревца, у поступку непосредне погодбе по
тржишним условима бр. 09-06-68/2022-12-1 од
27.05.2022. године.
Поступак непосредне погодбе одржан
је 08.06.2022. године, на којем је постигнута
купопродајна цена кп. бр. 1537/6 за површину
од 2 m2 и к.п. бр. 1873/3 за површину од 7м2 у
укупном износу од 180.000,00 динара.
Наведене парцеле отуђују се из јавне
својине Града Пожаревца тако што ће Друштво
за трговину и грађевинарство „КОМПАНИЈА
ЕВРОТРГОВИНА“ Д.О.О. Шапине, Граду
Пожаревцу уплатити за прибављање укупно 9
m2, укупну цену од 180.000,00 динара, односно
по процењеној тржишној вредности од 20.000,00
динара по 1 m2, по процени Министарства
финансија Пореске управе Одсекa за контролу
издвојених активности Пожаревац, дате у
извештају број 080-464-08-00062/2022 од
27.04.2022. године.
На основу наведеног, утврђено је да су
испуњени услови из члана 27. става 10, члана
28. става 2. и члана 29. става 1. и 4. Закона о
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јавној својини („Службени гласник Републике
Србије“, бр. 72/11, 88/13,105/14,104/16, 108/16,
113/17, 95/18 и 153/20) члана 66. става 2 и 3. члана
100. става 1. тачке 2), а сагласно члану 68. ставу
3. Закона о планирању и изградњи („Службени
гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исп.,64/10-одлука
УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13одлука УС, 98/13- одлука УС, 132/14, 145/14,
83/18, 31/19, 37/19-други закон, 9/20 и 52/21) и
члана 5. става 1. Одлуке о утврђивању органа
надлежног за припрему аката за одлучивање о
прибављању и отуђењу непокретности у јавној
својини Града Пожаревца („Службени гласник
Града Пожаревца“, бр. 4/14).
Из свега наведеног, закључује се да је
покренут поступак за отуђење земљишта на
катастарским парцелама број 1537/6 и 1873/3,
обе К.О. Пожаревац из јавне својине Града
Пожаревца, у поступку непосредне погодбе по
тржишним условима, да је спроведен поступак
непосредне погодбе, те да је утврђена продајна
цена, да се непокретност отуђује по тржишним
условима, као и да је Градско правобранилаштво
Пожаревац дало позитивно мишљење на текст
уговора о отуђењу у изјашњењу М. 7/22 од
10.06.2022.године.
На основу свега изнетог, предлаже се
доношење одлуке као у диспозитиву.
Реализацијом ове одлуке, повећаће се
приходи у буџету Града Пожаревца.
У Пожаревцу, 15. јуна 2022. године			
		
Број 011-06-75/2022-2-4
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић дипл. инж.
електротехнике и рачунарства
с.р.

15.јун 2022.

7.

На основу члана 39. став 1. тачка 8)
Статута Града Пожаревца („Службени гласник
Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18 – исправка
и 10/19) и члана 169. став 4. Пословника
Скупштине Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 14/18), на предлог
председника Скупштине Града Пожаревца број
011-06-79/2022 од 14. јуна 2022. године,
Скупштина Града Пожаревца, на седници
одржаној 15. јуна 2022. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПРОМЕНИ
ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
1. Прихвата се предлог за промену
Пословника Скупштине Града Пожаревца,
који је поднео председник Скупштине Града
Пожаревца, под бр. 011-06-79/2022 дана 14. јуна
2022. године.
2. Приступа се промени Пословника
Скупштине Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 14/18).
3. Задужује се Одељење за послове органа
Града и информационе технологије Градске
управе Града Пожаревца да најкасније у року
од 60 дана од дана ступања на снагу ове одлуке
сачини промену Пословника Скупштине Града
Пожаревца и након тога упути je на даљу
надлежност.
4. Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у “Службеном гласнику
Града Пожаревца”.
Образложење
Чланом 169. Пословника Скупштине
Града Пожаревца је предвиђено следеће:
Предлог за доношење и промену
Пословника, у писаном облику, може да поднесе
председник Скупштине, најмање 1/3 одборника
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или одборничка група.
О предлогу из става 1. овог члана отвара
се расправа.
О предлогу из става 1. овог члана се
одлучује већином гласова од укупног броја
одборника.
Кад Скупштина одлучи да се приступи
доношењу, односно промени Пословника, актом
о прихватању предлога за доношење, односно
промену Пословника одређује начин и поступак
доношења, односно промене Пословника,
а може одредити радно тело или именовати
комисију за израду нацрта Пословника.
Скупштина доноси, односно врши
промену Пословника већином гласова од
укупног броја одборника.
Пословник Скупштине Града Пожаревца
је донет 26.12.2018. године и у раду Скупштине
Града Пожаревца је уочена хитна неопходност
промене Пословника, због отклањања проблема
у функционисању електронског система на
седници Скупштине Града Пожаревца, што ће
знатно убрзати и унапредити рад Скупштине
Града Пожаревца, као и других потреба.
Предлог за промену Пословника
Скупштине Града Пожаревца је поднео
председник Скупштине Града Пожаревца, под
бр. 011-06-79/2022 дана 14. јуна 2022. године.
На основу свега горе наведеног, донета је
Одлука као у диспозитиву.

У Пожаревцу, 15. јуна 2022. године		
Број 011-06-75/2022-6
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић дипл. инж.
електротехнике и рачунарства
с.р.

15.јун 2022.

8.

На основу члана 99. става 5. Закона о
планирању и изградњи (“Службени гласник
РС” бр.72/09, 81/09 - испр. 64/10 - одлука УС
24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС 50/13 - одлука
УС 98/13, - одлука УС 132/14, 145/14, 83/18,
31/19, 37/19-др. закон, 9/20 и 52/21) и члана
39. став 1. тачка 25) Статута Града Пожаревца
(“Службени
гласник Града Пожаревца”,
бр.10/18, 12/18(исправка) и 10/19), Скупштина
Града Пожаревцa, на седници одржаној 15. јуна
2022. године, донела је

ПРОГРАМ О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА
ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА У 2022. ГОДИНИ
САДРЖАЈ ПРОГРАМА
I Увод
II Предлог локације која се отуђује
Локација - ‘’Северни блок индустријске
зоне ‘’ у Пожаревцу
I Увод
На седници Скупштине Града Пожаревца
од 22. децембра 2021. године донет је Програм
отуђења грађевинског земљишта из јавне својине
Града Пожаревца у 2022. години, а објављен у
„Службеном гласнику Града Пожаревца“, бр.
14/21, за отуђење грађевинског земљишта на
Локацији „Северни блок индустријске зоне ‹› у
Пожаревцу.
Наведени програм донет је на основу
одредаба члана 99. Закона о планирању и
изградњи, којим је прописано да се отуђење
грађевинског земљишта у јавној својини (када
је власник јединица локалне самоуправе) врши
јавним надметањем или прикупљањем понуда
- јавним огласом, по тржишним условима и у
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складу са Законом о планирању и изградњи.
Под отуђењем грађевинског земљишта сматра
се и размена непокретности између власника
грађевинског земљишта у јавној својини и
власника у приватној својини, у ком случају
се не спроводи поступак јавног надметања
односно прикупљања понуда. Поступак
спроводи
јединица локалне самоуправе.
Грађевинско земљиште у јавној својини отуђује
се лицу које за то земљиште понуди највећу
цену (која се накнадно не може умањити).
Изузетно од ове одредбе, грађевинско земљиште
може се отуђити и по нижој цени или без
накнаде уколико се прибави сагласност Владе
Републике Србије и уколико се на овај начин
реализује инвестициони пројекат којим се
унапређује локални економски развој јединице
локалне самоуправе. Процедуру отуђења и
давања у закуп земљишта у јавној својини
Града Пожаревца, спроводи Град Пожаревац,
по програму отуђења и давања у закуп, чији
предлог утврђује Градско веће Града Пожаревца,
а усваја га Скупштина Града Пожаревца.
Наведеним програмом је предвиђено отуђење
грађевинског земљишта у јавној својини Града
Пожаревца за које је донет плански акт План
детаљне регулације ‘’Северни блок индустријске
зоне ‘’ у Пожаревцу „Службени гласник Града
Пожаревца“ бр. 5/10) на основу кога се могу
издати локацијски услови, односно грађевинска
дозвола, као и да грађевинско земљиште које се
отуђује представљају грађевинске парцеле.
II Предлог локација које се отуђују
Грађевинске парцеле које су слободне и
планирају се за отуђење на Локацији „Северни
блок индустријске зоне ‹› у Пожаревцу,
груписане су блокове и то: Блок А1, Блок А1.1,
Блок А2 и Блок А2.1.
У Блоку А2 и Блоку А2.1 су груписане
грађевинске парцеле веће површине, а
интересовање потенцијалних купаца је исказано
за куповину грађевинских парцела са мањом
површином.

15.јун 2022.

Наведеним планским актом предвиђена
могућност и формирање грађевинских парцела
са измењеним површинама, али не и са изменама
намене и услова за изградњу објеката.
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Обзиром на могућности које даје плански акт у
погледу формирања нових грађевинских парцела
мањих површина, Град Пожаревац израдио
Обзиром
на могућности
које даје плански акт у погледу формирања н
је Пројекат
препарцелације
катастарских
грађевинских
парцела
мањих
површина, Град Пожаревац израдио је Про
парцела
број 6780/1, 6780/2,
6780/57
и 6780/73
К.О.
Пожаревац,
ради
формирања
девет
препарцелације катастарских парцела број 6780/1, 6780/2, 6780/57 и 6780/73 К.О. Пожар
грађевинских
парцела. девет грађевинских парцела.
ради формирања
Наведени
пројекат
је потврђен
стране
Наведени
пројекат
је одпотврђен
од стране Одељења за урбанизам и грађеви
Одељења
за
урбанизам
и
грађевинске
послове
послове Градске управе Града Пожаревца, о чему је издата Потврда број 04-350-107/202
Градске управе Града Пожаревца, о чему је издата
4. марта 2022. године, након чега је извршено спровођење у Служби за ката
Потврда број 04-350-107/2022 од 4. марта 2022.
непокретности
и формирање
девет грађевинских парцела у оквиру Блока
године,
након чега јеПожаревац
извршено спровођење
у
БлоказаА2.1.
Служби
катастар непокретности Пожаревац
и формирање девет грађевинских парцела у
оквиру Блока А2 и Блока А2.1.

Страна 102 - Број 8

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

15.јун 2022.

У оквиру одељка II Предлог локација
извод из листа непокретности бр.5450
које се отуђују, у тачки 4. ставу 1. списак
кп. бр. 6780/73- површине 37ари 49м2
катастарских парцела у оквиру блокова Блок
извод из листа непокретности бр.5450
А2
и
Блока
А2.1
мења
се
и
гласе:
бр.6780/74површине
37ари 50м2
У оквиру одељка II Предлог локација кп
које
се отуђују,
у тачки
4. ставу 1.
„Блок
А2
извод
из
листа
непокретности
бр.5450.“
катастарских парцела у оквиру блокова Блок А2 и Блока А2.1 мења се и гласе:
кп бр. 6780/1- површина 65ари 49м2;
„Блокизвод
А2 из листа непокретности бр. 5450
кп бр. кп.
6780/1површина
65ари
бр. 6780/2површине
53ара 49м2;
04м2;
У Пожаревцу, 15. јуна 2022. године
извод из
листа
непокретности
5450
извод
из листа
непокретности бр.
бр.5450
Број 011-06-75/2022-5
кп. бр. 6780/75- површине 36ари 68м2;
из листа
непокретности
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
кп. бр.извод
6780/2површине
53арабр.5450
04м2;
кп. бр. 6780/76- површине 16ари 08м2
извод из
листа
непокретности
извод
из листа
непокретности бр.5450
бр.5450
ПРЕДСЕДНИК
кп.бр.6780/77- површине 25ари 19м2:
Предраг Мијатовић дипл. инж.
из листа
непокретности
бр.5450
електротехнике и рачунарства
кп. бр.извод
6780/75површине
36ари
68м2;
кп
бр.6780/78површине
66ари
88м2.
с.р.
извод из листа непокретности бр.5450
извод из листа непокретности бр.5450

кп. бр.Блок
6780/76А 2.1 површине 16ари 08м2
извод из
листа непокретности
бр.5450
кп.бр.6780/57површине 37ари
53м2;

списа
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9.

На основу чл. 66. ст. 1. и 3. у вези са
чланом 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07,
83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон, 47/18 и 111/21
– др. закон), чл. 35. ст. 2. Одлуке о условима и
начину снабдевања топлотном енергијом („Сл.
гласник Града Пожаревца“, број 4/09 и 3/17), чл.
32. ст. 1. Методологије за утврђивање трошкова
прикључка на топлификациони систем („Сл.
гласник Града Пожаревца“, број 7/22) и чл. 39.
ст. 1. тач. 11) и 13) Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
10/18, 12/18 – исправка и 10/19), Скупштина
Града Пожаревца, на седници одржаној 15. јуна
2022. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА О
НАДОКНАДАМА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА
ТОПЛИФИКАЦИОНИ СИСТЕМ ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
I
Даје се сагласност на Одлуку Надзорног
одбора о надокнадама за прикључење на
топлификациони систем Града Пожаревца, бр.
7314-4 од 30.10.2019. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“ и на званичној
интернет страници Града Пожаревца.

15.јун 2022.

10.

На основу члана 29. став 1. тачка 11)
Закона о смањењу ризика од катастрофа и
управљању ванредним ситуацијама („Службени
гласник РС“, бр. 87/18) и члана 39. став 1. тачка 8)
Статута Града Пожаревца („Службени гласник
Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18 – исправка
и 10/19), Скупштина Града Пожаревца, на
седници одржаној 15. јуна 2022. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ
ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА
2021. ГОДИНУ
I
Усваја се Извештај о раду Градског
штаба за ванредне ситуације на територији
Града Пожаревца за 2021. годину, број 012-8229/2022. од 24.05.2022. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 15. јуна 2022. године		
			
Број 011-06-75/2022-3
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

У Пожаревцу, 15. јуна 2022. године		
			
Број 011-06-75/2022-4
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић дипл. инж.
електротехнике и рачунарства
с.р.

ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић дипл. инж.
електротехнике и рачунарства

с.р.
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11.

На основу члана 63. став 2. и члана 64. став
2. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19), члана 66. став 1.
и 3. у вези са чланом 32. став 1. тачка 8) Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон,
47/18 и 111/21 – др. закон) и члана 39. став 1.
тачка 13), а у вези са чланом 82. став 1. тачка 11)
Статута Града Пожаревца („Службени гласник
Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18 – исправка
и 10/19), Скупштина Града Пожаревца, на
седници одржаној 15. јуна 2022. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ
О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ
ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА,
ДРУШТАВА КАПИТАЛА И ДРУГИХ
ОБЛИКА ОРГАНИЗОВАЊА НА КОЈА
СЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА, А ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ
ГРАД ПОЖАРЕВАЦ ЗА ПРВИ КВАРТАЛ
2022. ГОДИНЕ
I
Усваја се Информација о степену
усклађености планираних и реализованих
активности из Програма пословања јавних
предузећа, друштава капитала и других облика
организовања на која се примењује Закон о
јавним предузећима, а чији је оснивач Град
Пожаревац за први квартал 2022. године, бр.
08-023-24/2022 од 10.05.2022. године, која чини
саставни део овог решења.
II
Ово решење објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“ и на званичној
интернет страници Града Пожаревца.

15.јун 2022.

У Пожаревцу, 15. јуна 2022. године
Број 011-06-75/2022-7
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић дипл. инж.
електротехнике и рачунарства

с.р.

12.

На основу чл. 16. став 2, 17. став 3. и
20. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19), члана 39.
став 1. тачка 13) Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
10/18, 12/18-исправка и 10/19) и члана 2. став
2. Пословника Скупштине Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
14/18), Скупштина Града Пожаревца, на
седници од 15. јуна 2022. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
ПОЖАРЕВАЦ
I
У Надзорни одбор Јавног комуналног
предузећа „Водовод и канализација“ Пожаревац
именују се:
1) Зоран Несторовић из Пожаревца, за
председника,
За чланове:
2) Драган Ранисављев из Костолца и
3) Миљан Марковић, из реда запослених.
II
Мандат именованих у Надзорном
одбору Јавног комуналног предузећа „Водовод
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и канализација“ Пожаревац из тачке I овог
решења траје четири године, почев од 16. јуна
2022. године.
III
Констатује се да престаје да важи Решење
о именовању председника и чланова Надзорног
одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и
канализација“, Пожаревац („Службени гласник
Града Пожаревца“, бр. 12/17 и 7/19).
IV
Диспозитив овог решења објавити у
“Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 15. јуна 2022. године		
\Број 011-06-75/2022-8-1
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић дипл. инж.
електротехнике и рачунарства

с.р.

13.

На основу чл. 16. став 2, 17. став 3. и
20. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19), члана 39.
став 1. тачка 13) Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
10/18, 12/18-исправка и 10/19) и члана 2. став
2. Пословника Скупштине Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
14/18), Скупштина Града Пожаревца, на
седници од 15. јуна 2022. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„КОМУНАЛНЕ СЛУЖБЕ“ ПОЖАРЕВАЦ

15.јун 2022.

I
У Надзорни одбор Јавног комуналног
предузећа „Комуналне службе“ Пожаревац
именују се:
1) Предраг Јанковић из Пожаревца, за
председника,
За чланове:
2) Ивица Милошевић из Пожаревца и
3) Небојша Рајић, из реда запослених.
II
Мандат именованих у Надзорном одбору
Јавног комуналног предузећа „Комуналне
службе“ Пожаревац из тачке I овог решења траје
четири године, почев од 16. јуна 2022. године.
III
Констатује се да престаје да важи
Решење о именовању председника и чланова
Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа
„Комуналне службе“, Пожаревац („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 12/17).
IV
Диспозитив овог решења објавити у
“Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 15. јуна 2022. године		
Број 011-06-75/2022-8-2
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић дипл. инж.
електротехнике и рачунарства

с.р.
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14.

На основу чл. 16. став 2, 17. став 3. и
20. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19), члана 39.
став 1. тачка 13) Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
10/18, 12/18-исправка и 10/19) и члана 2. став
2. Пословника Скупштине Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
14/18), Скупштина Града Пожаревца, на
седници од 15. јуна 2022. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ПАРКИНГ СЕРВИС“ ПОЖАРЕВАЦ
I
У Надзорни одбор Јавног комуналног
предузећа „Паркинг сервис“ Пожаревац
именују се:
1) Весна Милетић из Пожаревца, за
председницу,
За чланове:
2) Војислав Тодоровић из Пожаревца и
3) Весна Секулић, из реда запослених.
II
Мандат именованих у Надзорном одбору
Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“
Пожаревац из тачке I овог решења траје четири
године, почев од 16. јуна 2022. године.
III
Констатује се да престаје да важи Решење
о именовању председника и чланова Надзорног
одбора Јавног комуналног предузећа „Паркинг
сервис“, Пожаревац („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 12/17).
IV
Диспозитив овог решења објавити у
“Службеном гласнику Града Пожаревца“.

15.јун 2022.

У Пожаревцу, 15. јуна 2022. године		
Број 011-06-75/2022-8-3
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић дипл. инж.
електротехнике и рачунарства
с.р.

15.

На основу чл. 16. став 2, 17. став 3. и
20. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19), члана 39.
став 1. тачка 13) Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
10/18, 12/18-исправка и 10/19) и члана 2. став
2. Пословника Скупштине Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
14/18), Скупштина Града Пожаревца, на
седници од 15. јуна 2022. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЉУБИЧЕВО“
ПОЖАРЕВАЦ
I
У Надзорни одбор Јавног предузећа
„Љубичево“ Пожаревац именују се:
1) Александар Стојковић из Пожаревца,
за председника,
За чланове:
2) Золтан Ваштаг из Пожаревца и
3) Милан Савић, из реда запослених.
II
Мандат именованих у Надзорном одбору
Јавног предузећа „Љубичево“ Пожаревац из
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тачке I овог решења траје четири године, почев
од 16. јуна 2022. године.
III
Констатује се да престаје да важи
Решење о именовању председника и
чланова Надзорног одбора Јавног предузећа
„Љубичево“, Пожаревац („Службени гласник
Града Пожаревца“, бр. 12/17).
IV
Диспозитив овог решења објавити у
“Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 15. јуна 2022. године		
Број 011-06-75/2022-8-4
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић дипл. инж.
електротехнике и рачунарства
с.р.

16.

На основу чл. 16. став 2, 17. став 3. и
20. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19), члана 39.
став 1. тачка 13) Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
10/18, 12/18-исправка и 10/19) и члана 2. став
2. Пословника Скупштине Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
14/18), Скупштина Града Пожаревца, на
седници од 15. јуна 2022. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ

15.јун 2022.

I
У Надзорни одбор Јавног предузећа
„Топлификација“ Пожаревац именују се:
1) Небојша Јочић из Пожаревца, за
председника,
За чланове:
2) Верица Савић из Пожаревца и
3) Светлана Николић, из реда запослених.
II
Мандат именованих у Надзорном одбору
Јавног предузећа „Топлификација“ Пожаревац
из тачке I овог решења траје четири године,
почев од 16. јуна 2022. године.
III
Констатује се да престаје да важи Решење
о именовању председника и чланова Надзорног
одбора Јавног предузећа „Топлификација“,
Пожаревац
(„Службени
гласник
Града
Пожаревца“, бр. 12/17 и 33/20).
IV
Диспозитив овог решења објавити у
“Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 15. јуна 2022. године		
Број 011-06-75/2022-8-5
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић дипл. инж.
електротехнике и рачунарства
с.р.
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17.

На основу чл. 41. и 42. Закона о култури
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16,
30/16-исправка, 6/20, 47/21 и 78/21), члана 9.
Одлуке о оснивању установе Центар за културу
у Пожаревцу (“Службени гласник града
Пожаревца”, бр. 3/09 - пречишћен текст), члана
39. став 1. тач. 8) и 14) Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
10/18, 12/18 – исправка и 10/19) и чл. 2. став
2. и 100. став 1. Пословника Скупштине
Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 14/18), Скупштина Града
Пожаревца, на седници одржаној 15. јуна 2022.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ
И ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА
КУЛТУРУ У ПОЖАРЕВЦУ
1. Престаје функција у Управном одбору
установе Центар за културу у Пожаревцу због
смрти и то:
-Радић Ђури из Острова, заменику
председника,
-Вељковић Момчилу из Пожаревца,
члану из Центра за културу у Пожаревцу.
2. У Управни одбор установе Центар за
културу у Пожаревцу именују се:
- Милосављевић-Пићурић Биљана из
Пожаревца, за заменицу председника,
- Миладиновић Зоран, Центар за културу
у Пожаревцу, за члана.
3. Диспозитив овог решења објавити у
“Службеном гласнику Града Пожаревца”.

15.јун 2022.

У Пожаревцу, 15. јуна 2022. године		
Број 011-06-75/2022-8-6
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић дипл. инж.
електротехнике и рачунарства
с.р.

18.

На основу члана 39. став 1. тач. 8) и 52)
Статута Града Пожаревца („Службени гласник
Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18 – исправка
и 10/19) и чл. 2. став 2, 19. став 1, 21, 22, 27,
33. и 100. став 1. Пословника Скупштине
Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 14/18), Скупштина Града
Пожаревца, на седници одржаној 15. јуна 2022.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О
ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА,
ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
СТАЛНИХ РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
1. У Решењу о именовању председника,
заменика председника и чланова сталних радних
тела Скупштине Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 33/20 и 6/21),
у тачки 5. у Савету за друштвене делатности
Скупштине Града Пожаревца подтачке 2. и 6.
мењају се и гласe:
„ 2. Тепшић Тамара из Пожаревца, заменица
председника,
6. Раденковић Марија из Пожаревца, чланица.“
2. Диспозитив овог решења објавити у
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“Службеном гласнику Града Пожаревца”.
У Пожаревцу, 15. јуна 2022. године		
Број 011-06-75/2022-8-7
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић дипл. инж.
електротехнике и рачунарства
с.р.

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
1.

На основу члана 4. став 2, члана 11. став
1. и члана 76. став 1. и 13. Закона о култури
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 13/6, 30/16-испр.,
6/20, 47/21 и 78/21), Уредбе о критеријумима,
мерилима и начину избора пројеката у култури
који се финансирају и суфинансирају из буџета
Републике Србије, аутономне покрајине,
односно
јединица
локалне
самоуправе
(„Службени гласник РС“, бр. 105/16 и 112/17),
члана 82. Статута Града Пожаревца („Сл. гласник
Града Пожаревца“, бр.10/18, 12/18 – исправка
и 10/19) и члана 26. став 7. Пословника о раду
Градског већа Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15,7/16 и
3/17), Градско веће Града Пожаревца на седници
одржаној 11. маја 2022. године, донело је
ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА
ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ, МЕРИЛИМА
И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ИЗБОР
ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У
КУЛТУРИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ И
СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА

15.јун 2022.

Члан 1.
У Правилнику о начину, мерилима и
критеријумима за избор програма и пројеката
у култури који се финансирају и суфинансирају
из буџета Града Пожаревца (“Службени гласник
Града Пожаревца“, бр. 35/20), члан 9. мења се и
гласи:
„Члан 9.
Сваки од критеријума из члана 8. овог
правилника, бодује се вредношћу од 1 до 20
(критеријум остварен у највећој мери носи 20
бодова), на основу чега ће Комисија одредити
број бодова за сваки пројекат појединачно.
„У зависности од садржине и квалитета поднетих
предлога пројеката, као и расположивих
буџетских средстава, Комисија ће одредити
висину бодова предложених пројеката који могу
да буду финансирани или суфинансирани у
одређеној буџетској години.“
Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у „Службеном гласнику
Града Пожаревца.“
Образложење
Правни основ за доношење Правилника
о изменама Правилника о начину, мерилима и
критеријумима за избор програма и пројеката у
култури који се финансирају и суфинансирају
из буџета Града Пожаревца, садржан је у члану
4. став 2, члану 11. став 1. и члану 76. став 1.
и 13. Закона о култури („Сл. гласник РС“, бр.
72/09, 13/6, 30/16-испр., 6/20, 47/21 и 78/21),
Уредби о критеријумима, мерилима и начину
избора пројеката у култури који се финансирају
и суфинансирају из буџета Републике Србије,
аутономне покрајине, односно јединица
локалне самоуправе („Службени гласник РС“,
бр. 105/16 и 112/17), члану 82. Статута Града
Пожаревца („Сл. гласник Града Пожаревца“,
бр.10/18, 12/18 – исправка и 10/19) и члану
26. став 7. Пословника о раду Градског већа
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Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15 и 7/16).
Члан 4. став 2. Закона о култури предвиђа
да се јединица локалне самоуправе стара о
задовољавању потреба грађана у култури на
својој територији и уређује поједина питања
од интереса за своје грађане, као и начин
њиховог остваривања, у оквиру права и обавеза
утврђених Уставом и законом.
Чланом 11. став 1. Закона о култури предвиђено
је да се финансирање или суфинансирање
културних програма и пројеката као и
уметничких, односно стручних и научних
истраживања у култури, врши на основу јавног
конкурса, ако овим законоом није друкчије
одређено.
Чланом 76. став 1. Закона о култури прописано
је да најмање једном годишње Министарство,
орган аутономне покрајине, односно орган
јединице локалне самоуправе расисују јавне
конкурсе ради прикупљања предлога за
финансирање или суфинансирање пројекта у
култури, као и пројеката уметничких, односно
стручних и научних истраживања у култури.
У ставу 13. истог члана прописано је да ближа
мерила, критеријуме и начин избора пројеката у
култури који се финансирају и суфинансирају из
буџета Републике Србије, аутономне покрајине,
односно јединица локалне самоуправе утврђује
Влада, у складу са начелима културног
развоја, а нарочито уважавањем културних и
демократских вредности локалне, регионалне и
националне традиције, културне разноликости,
очувањем културе националних мањина и
добара од посебног значаја за културу и историју
српског народа, која се налазе ван територија
Републике Србије.
Разлог за доношење Правилника о
изменама Правилника о начину, мерилима и
критеријумима за избор програма и пројеката
у култури који се финансирају и суфинансирају
из буџета Града Пожаревца, састоји се у
потреби прецизирања критеријума за избор
програма који ће се финансирати средствима из
буџета Града Пожаревца, а у циљу спровођења
објективније конкурсне процедуре, са јасним

15.јун 2022.

системом за вредновање - бодовање сваког
појединачног критеријума у оквиру програма.
Чланом 196. став 4. Устава Републике Србије
(„Службени гласник РС“, бр. 98/06), предвиђено
је да закони и други општи акти ступају на снагу
најраније осмог дана од дана објављивања и
могу да ступе на снагу раније само ако за то
постоје нарочито оправдани разлози, утврђени
приликом њиговог доношења. Оправдани разлог
за раније ступање на снагу овог правилника
проистиче из потребе уређивања ове области,
а у циљу стварања могућности за расписивање
новог конкурса у наредном периоду.
Сходно наведеном, Градско веће
Града Пожаревца, донело је правилник као у
диспозитиву.
Процена финансијских ефеката
потребних за спровођење правилника
Процењујући
финансијске
ефекте
правилника на буџет Града Пожаревца
утврђено је да реализација овог правилника не
изискује финансијска средства из буџета Града
Пожаревца за 2022. годину.
У Пожаревцу, 11. маја 2022. године 		
Број 09-06-61/2022-7
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић,
дипл. инж. електротехнике
с.р.
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2.

Градско веће Града Пожаревца је на
седници одржаној 9. јуна 2022. године, по
захтеву Апотекарске установе Пожаревац, бр.
09-022-15/2022 од 17. маја 2022. године, а на
основу члана 56. став 2. Закона о здравственој
заштити („Службени гласник РС”, бр. 25/19),
члана 1. и 10. Одлуке о радном времену у
трговини, угоститељству, туризму, занатству и
другим услужним делатностима на територији
Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 4/09, 9/09, 3/11 и 6/17), члана 82.
Статута Града Пожаревца („Службени гласник
Града Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18 – исправка
и 10/19) и члана 26. став 3. Пословника о раду
Градског већа Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16
и 3/17), донело следећу
ОДЛУКУ
1. Утврђује се допуна радног времена у
Апотекарској установи Пожаревац у Пожаревцу,
према Одлуци вршиоца дужности директорке
Апотекарске установе Пожаревац, бр. 617 од 12.
маја 2022. године, коју је доставила Апотекарска
установа Пожаревац, а који чини саставни део
ове одлуке.
2. Ову одлуку објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“.
Образложење
Правни основ за доношење ове
одлуке садржан је у члану 56. став 2. Закона
о здравственој заштити („Службени гласник
РС”, бр. 25/19), члану 1. и 10. Одлуке о радном
времену у трговини, угоститељству, туризму,
занатству и другим услужним делатностима
на територији Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 4/09, 9/09, 3/11
и 6/17), члану 82. Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца”, бр.

15.јун 2022.

10/18, 12/18 – исправка и 10/19) и члану 26.
став 3. Пословника о раду Градског већа
Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17).
Чланом 56. став 2. Закона о здравственој
заштити, предвиђено је да недељни распоред
рада, почетак и завршетак радног времена у
здравственој установи у приватној својини
утврђује директор, а у здравственој установи у
јавној својини и приватној пракси оснивач.
Члан 1. Одлуке о радном времену у
трговини, угоститељству, туризму, занатству и
другим услужним делатностима на територији
Града Пожаревца, прописује да се овом
одлуком уређује распоред, почетак и завршетак
радног времена у трговинској, угоститељској
и занатској делтатности, пословницама
туристичких агенција, аутобуској и железничкој
станици, пијацама, апотекама, банкама односно
експозитурама пословних банака које послују по
текућим рачунима и штедним улозима грађана,
благајнама и инкасантним службама јавних
предузећа, градовима Пожаревцу, Костолцу и
сеоским насељима.
Чланом 10. исте одлуке предвиђено је да
апотеке могу бити отворене сваког радног дана,
суботом и недељом од 00,00 до 24,00 сата.
Апотекарска
установа
Пожаревац
обратила се Градском већу Града Пожаревца
захтевом бр. 09-022-15/2022 од 17. маја 2022.
године, за доношење допуне Одлуке о радном
времену Апотекарске установе Пожаревац из
Пожаревца, у складу са Законом о здравственој
заштити. Уз захтев достављена је Одлука
вршиоца дужности директорке Апотекарске
установе Пожаревац, бр. 617 од 12. маја 2022.
године, којом је утврђено радно време Службе
за економско-финансијске, ИТ послове и
интерну контролу и Службе за опште, правне,
кадровске и техничке послове и то радним
данима у времену од 7:30 до 15:30 часова.
Сходно наведеном, у циљу несметаног
одвијања процеса рада у Апотекарској установи
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Пожаревац, имајући у виду да је Одлуком о
радном времену у трговини, угоститељству,
туризму, занатству и другим услужним
делатностима на територији Града Пожаревца,
предвиђено да апотеке могу бити отворене
сваког радног дана, суботом и недељом од 00,00
до 24,00 сата, а да је Апотекарска установа
доставила распоред радног времена служби у
оквиру установе, а у предвиђеним оквирима,
Градско веће Града Пожаревца донело је одлуку
као у диспозитиву.
Процена финансијских ефеката одлуке на
буџет Града Пожаревца
Процењујући финансијске ефекте ове
одлуке на буџет Града Пожаревца, утврђено је да
реализација ове одлуке не изискује финансијска
средства из буџета Града Пожаревца.
У Пожаревцу, 9. јуна 2022. године			
Број 09-06-74/2022-5
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике
с.р.

15.јун 2022.
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3.

Градско веће Града Пожаревца на
седници одржаној 6. маја 2022. године,
разматрало је захтев Туристичке организације
Града Пожаревца број: 09-40-1069/2022 од
04.05.2022. године, за одобрење додатних
финансијских средстава, са мишљењем
Одељења за буџет и финансије од 05.05.2022.
године, те је на основу члана 69. став 2. и 4.
Закона о буџетском систему („Службени гласник
РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15
– др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19,
72/19, 149/20, 118/21 и 118/21-др.закон), члана
82. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца”, бр.
10/18, 12/18 – исправка и 10/19), члана 26. став
1. и став 4. Пословника о раду Градског већа
Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) и члана
23. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2022.
годину („Службени гласник Града Пожаревца“
бр. 14/21), донело
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Туристичке
организације Града Пожаревца број: 09-401069/2022 од 04.05.2022. године, за одобрење
додатних, финансијских средстава, и одобравају
се средства у укупном износу од 471.623,00
динара за куповину и монтажу седам јарбола са
заставама на локацији Спомен парк Чачалица.
II
Средства из тачке I овог Решења
обезбедити из средства предвиђених Одлуком
о буџету Града Пожаревца за 2022. годину
(„Службени гласник Града Пожаревца“ бр.
14/21), са Раздела 5-Градска управа, Програм

15.јун 2022.

15-Опште
услуге
локалне
самоуправе,
Програмска
класификација
0602-0009,
Програмска активност: Текућа буџетска
резерва, Функција 160-Опште јавне услуге
некласификоване на другом месту, Позиција
166, Економска класификација 499-Средства
резерве, Извор финансирања 01-Општи
приходи и примања буџета и иста распоредила
у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 4 –
Туристичка организација, Програм 4 – Развој
туризма, Програмска класификација 1502-0001,
ПА Управљање развојем туризма, Функција 473
– Туризам,
- 38.063,00
динара,
Позиција
240,
Економска
класификација
426-Материјал (У оквиру Финансијског
плана Туристичке организације Града
Пожаревца за 2022. годину на Економску
класификацију 4261-Административни
материјал),
- 106.800,00 динара, Позиција 237,
Економска класификација 423-Услуге
по уговору (У оквиру Финансијског
плана Туристичке организације Града
Пожаревца за 2022. годину на Економску
класификацију 4239-Остале опште
услуге),
- 326.760,00 динара, Позиција 242/1,
Економска класификација 512-Машине
и опрема (У оквиру Финансијског
плана
Туристичке
организације
Града Пожаревца за 2022. годину на
Економску класификацију 5129-Опрема
за производњу, моторна, непокретна и
немоторна опрема).
III
Средства из тачке I овог Решења
исплатити са Раздела 5 – Градска управа, Глава
4 – Туристичка организација, Програм 4 – Развој
туризма, Програмска класификација 1502-0001,
ПА Управљање развојем туризма, Функција 473
– Туризам,
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38.063,00
динара,
Позиција
240,
Економска
класификација
426-Материјал (У оквиру Финансијског
плана Туристичке организације Града
Пожаревца за 2022. годину на Економску
класификацију 4261-Административни
материјал),
106.800,00 динара, Позиција 237,
Економска класификација 423-Услуге
по уговору (У оквиру Финансијског
плана Туристичке организације Града
Пожаревца за 2022. годину на Економску
класификацију 4239-Остале опште
услуге),
326.760,00 динара, Позиција 242/1,
Економска класификација 512-Машине
и опрема (У оквиру Финансијског
плана
Туристичке
организације
Града Пожаревца за 2022. годину на
Економску класификацију 5129-Опрема
за производњу, моторна, непокретна и
немоторна опрема).
IV

За реализацију Решења задужује се
Одељење за буџет и финансије Градске управе
Града Пожаревца и Туристичка организација
Града Пожаревца.
V
Диспозитив овог решења објавити у
„Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 6. маја 2022. године
Број 09-06-60/2022-1
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић,
дипл. инж. електротехнике
с.р.

15.јун 2022.

4.

Градско веће Града Пожаревца на
седници одржаној 11. маја 2022. године,
разматрало је захтев Политехничке школе из
Пожаревца, број: 03-40-1012/2022 од 20.04.2022.
године, за обезбеђење додатних средстава са
допуном од 04.05.2022. године и са мишљењем
Одељења за буџет и финансије од 04.05.2022.
године, те је на основу 69. став 2. и 4. Закона
о буџетском систему („Службени гласник РС”,
бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др.
Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19,
149/2020, 118/21 и 118/21 – др. закон), члана
82. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца”, бр.
10/18, 12/18-исправка и 10/19), члана 26. став
1. и став 4. Пословника о раду Градског већа
Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) и члана
23. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2022.
годину („Службени гласник Града Пожаревца“
бр. 14/21), донело следеће
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Политехничке
школе из Пожаревац број: 03-40-1012/2022 од
20.04.2022. године, и одобравају се додатна
средства у износу од 76.281,00 динар за исплату
помоћи у случају смрти запосленог или члана
уже породице.
II
Средства из тачке I овог Решења
обезбедити из средства предвиђених Одлуком
о буџету Града Пожаревца за 2022. годину
(„Службени гласник Града Пожаревца“ бр.
14/21), са Раздела 5 – Градска управа, Програм
15 – Опште услуге локалне самоуправе,
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Програмска класификација 0602-0009, ПА:
Текућа буџетска резерва, Функција 160 – Опште
јавне услуге некласификоване на другом месту,
Позиција 166, Економска класификација 499 –
Средства резерве, и иста распоредити у оквиру
Раздела 5 – Градска управа, Програм 10 –
Средње образовање, Програмска класификација
2004-0001 ПА: Реализација делатности средњег
образовања, Функција 920 – Средње образовање,
Позиција 105, Економска класификација 463 –
Трансфери осталим нивоима власти (У оквиру
Финансијског плана Градске управе Града
Пожаревца за 2022. годину на Економску
класификацију 4631- Текући трансфери
осталим нивоима власти -Средње образовање у
износу од 76.281,00 динара, а у финансијском
плану Политехничке школе из Пожаревца за
2022. годину на Економску класификацију 4143
– Отпремнине и помоћи у износу од 76.281,00
динара).
III
Средства из тачке I овог Решења
исплатити са Раздела 5 – Градска управа,
Програм 10 – Средње образовање, Програмска
класификација 2004-0001 ПА: Реализација
делатности средњег образовања, Функција 920
– Средње образовање, Позиција 105, Економска
класификација 463 – Трансфери осталим
нивоима власти (У оквиру Финансијског плана
Градске управе Града Пожаревца за 2022. годину
са Економске класификације 4631- Текући
трансфери осталим нивоима власти -Средње
образовање у износу од 76.281,00 динара, а
у оквиру Финансијског плана Политехничке
школе из Пожаревца за 2022. годину са
Економске класификације 4143 – Отпремнине и
помоћи у износу од 76.281,00 динара).
IV
За реализацију Решења задужује се
Одељење за буџет и финансије.

15.јун 2022.

V
Диспозитив овог Решења објавити у
Службеном гласнику Града Пожаревца.
У Пожаревцу, 11. маја 2022. године 		
Број 09-06-61/2022-10
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике
с.р.

5.

Градско веће Града Пожаревца на
седници одржаној 11. амај 2022. године,
разматрало је захтев ОШ „Свети Сава“ из
Пожаревца, број: 03-40-1002/2022 од 18.04.2022.
године, са допуном од 21.04.2022. године, за
обезбеђење додатних средстава са мишљењем
Одељења за буџет и финансије од 21.04.2022.
године, те је на основу 69. став 2. и 4. Закона
о буџетском систему („Службени гласник РС”,
бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др.
Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19,
149/2020, 118/21 и 118/21 – др. закон), члана
82. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца”, бр.
10/18, 12/18-исправка и 10/19), члана 26. став
1. и став 4. Пословника о раду Градског већа
Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) и члана
23. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2022.
годину („Службени гласник Града Пожаревца“
бр. 14/21), донело следеће
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Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
I
ПРИХВАТА СЕ захтев ОШ „Свети
Сава“ из Пожаревца број: 03-40-1002/2022 од
18.04.2022. године, и одобравају се додатна
средства у износу од 166.700,00 динара и то за
радове на канализацији и за молерске радове.
II
Средства из тачке I овог Решења
обезбедити из средства предвиђених Одлуком
о буџету Града Пожаревца за 2022. годину
(„Службени гласник Града Пожаревца“ бр.
14/21), са Раздела 5 – Градска управа, Програм
15 – Опште услуге локалне самоуправе,
Програмска класификација 0602-0009, ПА:
Текућа буџетска резерва, Функција 160 –
Опште јавне услуге некласификоване на другом
месту, Позиција 166, Економска класификација
499 – Средства резерве, и иста распоредити у
оквиру Раздела 5 – Градска управа, Програм
9 – Основно образовање, Програмска
класификација 2003-0001 ПА: Реализација
делатности основног образовања, Функција 912
– Основно образовање, Позиција 103, Економска
класификација 463 – Трансфери осталим
нивоима власти (У оквиру Финансијског плана
Градске управе Града Пожаревца за 2022.
годину на Економску класификацију 4631Текући трансфери осталим нивоима власти
-Основно образовање у износу од 166.700,00
динара, а у оквиру Финансијског плана Основне
школе „Свети Сава“ Пожаревац за 2022. годину
на Економску класификацију 4251- Текуће
поправке и одржавање зграда и објеката.)
III
Средства из тачке I овог Решења
исплатити са Раздела 5 – Градска управа,
Програм 9 – Основно образовање, Програмска

15.јун 2022.

класификација 2003-0001 ПА: Реализација
делатности основног образовања, Функција 912
– Основно образовање, Позиција 103, Економска
класификација 463 – Трансфери осталим
нивоима власти (У оквиру Финансијског плана
Градске управе Града Пожаревца за 2022.
годину на Економску класификацију 4631Текући трансфери осталим нивоима власти
-Основно образовање у износу од 166.700,00
динара, а у оквиру Финансијског плана Основне
школе „Свети Сава“ Пожаревац за 2022. годину
на Економску класификацију 4251- Текуће
поправке и одржавање зграда и објеката.)
IV
За реализацију Решења задужује се
Одељење за буџет и финансије
V
Диспозитив овог Решења објавити у
Службеном гласнику Града Пожаревца.
У Пожаревцу, 11. маја 2022. године 		
Број 09-06-61/2022-11
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике
с.р.
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6.

Градско веће Града Пожаревца на седници
одржаној 11. маја 2022. године, разматрало
је захтев Медицинске школе из Пожаревца,
број: 03-40-1021/2022 од 21.04.2022. године, за
обезбеђење додатних средстава са мишљењем
Одељења за буџет и финансије од 05.05.2022.
године, те је на основу 69. став 2. и 4. Закона
о буџетском систему („Службени гласник РС”,
бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др.
Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19,
149/2020, 118/21 и 118/21 – др. закон), члана
82. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца”, бр.
10/18, 12/18-исправка и 10/19), члана 26. став
1. и став 4. Пословника о раду Градског већа
Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) и члана
23. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2022.
годину („Службени гласник Града Пожаревца“
бр. 14/21), донело следеће
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Медицинске
школе из Пожаревац број: 03-40-1021/2022 од
20.04.2022. године, и одобравају се додатна
средства у укупном износу од 600.000,00
динар, и то на Економској класификацији 4234
– Услуге информисања у износу од 200.000,00
динара за штампање часописа „Медицинар“,
позивница, захвалница и друге медијске
услуге, на Економској класификацији 4236
– Услуге за домаћинство и угоститељство
у износу од 380.000,00 динара за свечани
ручак и на Економској класификацији 4261
– Административни материјал у износу од
20.000,00 динара за биодекорацију.

15.јун 2022.

II
Средства из тачке I овог Решења
обезбедити из средства предвиђених Одлуком
о буџету Града Пожаревца за 2022. годину
(„Службени гласник Града Пожаревца“ бр.
14/21), са Раздела 5 – Градска управа, Програм
15 – Опште услуге локалне самоуправе,
Програмска класификација 0602-0009, ПА:
Текућа буџетска резерва, Функција 160 –
Опште јавне услуге некласификоване на другом
месту, Позиција 166, Економска класификација
499 – Средства резерве, и иста распоредити у
оквиру Раздела 5 – Градска управа, Програм
10 – Средње образовање, Програмска
класификација 2004-0001 ПА: Реализација
делатности средњег образовања, Функција 920
– Средње образовање, Позиција 105, Економска
класификација 463 – Трансфери осталим
нивоима власти (У оквиру Финансијског плана
Градске управе Града Пожаревца за 2022. годину
на Економску класификацију 4631- Текући
трансфери осталим нивоима власти -Средње
образовање у износу од 600.000,00 динара,
а у финансијском плану Медицинске школе
из Пожаревца за 2022. годину на Економску
класификацију 4234 – Услуге информисања
у износу од 200.000,00 динара за штампање
часописа „Медицинар“, позивница, захвалница
и друге медијске услуге, на Економску
класификацију 4236 – Услуге за домаћинство и
угоститељство у износу од 380.000,00 динара за
свечани ручак и на Економску класификацију
4261 – Административни материјал у износу од
20.000,00 динара за биодекорацију).
III
Средства из тачке I овог Решења
исплатити са Раздела 5 – Градска управа,
Програм 10 – Средње образовање, Програмска
класификација 2004-0001 ПА: Реализација
делатности средњег образовања, Функција 920
– Средње образовање, Позиција 105, Економска
класификација 463 – Трансфери осталим
нивоима власти (У оквиру Финансијског плана
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Градске управе Града Пожаревца за 2022. годину
са Економске класификације 4631- Текући
трансфери осталим нивоима власти -Средње
образовање у износу од 600.000,00 динара, а у
оквиру Финансијског плана Медицинске школе
из Пожаревца за 2022. годину са Економске
класификације 4234 – Услуге информисања
у износу од 200.000,00 динара за штампање
часописа „Медицинар“ позивница, захвалница
и друге медијске услуге, са Економске
класификације 4236 – Услуге за домаћинство и
угоститељство у износу од 380.000,00 динара
за свечани ручак и са Економске класификације
4261 – Административни материјал у износу од
20.000,00 динара за биодекорацију).
IV
За реализацију Решења задужује се
Одељење за буџет и финансије
V
Диспозитив овог Решења објавити у
Службеном гласнику Града Пожаревца.
У Пожаревцу, 11. маја 2022. године 		
Број 09-06-61/2022-12
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике
с.р.

15.јун 2022.

7.

Градско веће Града Пожаревца на
седници одржаној 11. маја 2022. године,
разматрало је захтев Комисије за спорт Града
Пожаревца број 011-66-33/2022-1 од 09.05.2022.
године, са изјашњењем Одељења за буџет и
финансије Градске управе Града Пожаревца, па
је на основу члана 69. став 2. и став 4. Закона о
буџетском систему („Службени гласник РС”, бр.
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13
– исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон,
103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20
и 118/21), члана 82. став 1. тачка 3. Статута
Града Пожаревца (“Службени гласник Града
Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19),
члана 26. став 1. и став 4. Пословника о раду
Градског већа Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и
3/17) и члана 24. став 2. Одлуке о буџету Града
Пожаревца за 2022. годину („Службени гласник
Града Пожаревца“, бр. 14/21), донело следеће
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. ПРИХВАТА СЕ захтев Комисије за
спорт Града Пожаревца број 011-66-33/2022-1
од 09.05.2022. године за обезбеђење додатних
средстава у износу од 750.000,00 динара
на име реализације Посебних програма
спортских организација, клубова и удружења
регистрованих на подручју Града Пожаревца за
2022. годину.
2. Средства из тачке 1. овог решења
обезбедити из средстава предвиђених Одлуком
о буџету Града Пожаревца за 2022. годину, у
оквиру Раздела 5 - Градска управа, Програм 15 Опште услуге локалне самоуправе, Програмска
класификација
0602-0009,
Програмска
активност: Текућа буџетска резерва, Функција
160 - Опште јавне услуге некласификоване
на другом месту, Позиција 166, Економска
класификација 499 - Средства резерве, Извор
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финансирања 01 - Општи приходи и примања
буџета и иста се могу распоредити у оквиру
Раздела 5 - Градска управа, Програм 14 – Развој
спорта и омладине, Програмска класификација
1301-0002, Програмска активност – Подршка
предшколском и школском спорту, Функција
810 – Услуге рекреације и спорта, Позиција
134, економска класификација 481-Дотације
невладиним
организацијама,
Извор
финансирања 01- Општи приходи и примања из
буџета.
3. Средства из тачке 1. и 2. овог решења
распоредити у Финансијском плану Градске
управе Града Пожаревца за 2022. годину у
оквиру Програма 14 – Развој спорта и омладине,
Програмска
класификација
1301-0002,
Програмска активност – Подршка предшколском
и школском спорту, Функција 810 – Услуге
рекреације и спорта, економска класификација
481911– Дотације спортским омладинским
организацијама-посебни програми у области
спорта (предшколски, школски, рекреативни
спорт).
4. За реализацију овог решења задужује
се Одељење за буџет и финансије Градске
управе Града Пожаревца.
5. Диспозитив овог решења објавити у
„Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 11. маја 2022. године 		
Број 09-06-61/2022-13
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике
с.р.

15.јун 2022.

8.

Градско веће Града Пожаревца на
седници одржаној 11. маја 2022. године,
разматрало је захтев Одељења за друштвене
делатности Градске управе Града Пожаревца
број 09-40-1067/2022 од 05.05.2022. године, са
изјашњењем Одељења за буџет и финансије
Градске управе Града Пожаревца, па је на
основу члана 69. став 2. и став 4. Закона о
буџетском систему („Службени гласник РС”, бр.
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13
– исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон,
103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20
и 118/21), члана 82. став 1. тачка 3. Статута
Града Пожаревца (“Службени гласник Града
Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19),
члана 26. став 1. и став 4. Пословника о раду
Градског већа Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и
3/17) и члана 24. став 2. Одлуке о буџету Града
Пожаревца за 2022. годину („Службени гласник
Града Пожаревца“, бр. 14/21), донело следеће
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. ПРИХВАТА СЕ захтев Одељења
за друштвене делатности Градске управе
Града Пожаревца број 09-40-1067/2022 од
05.05.2022. године за обезбеђење додатних
средстава у Финансијском плану Градске
управе Града Пожаревца за 2022. годину у
износу од 1.500.000,00 динара на име накнаде
за вантелесну оплодњу.
2. Средства из тачке 1. овог решења
обезбедити из средстава предвиђених Одлуком
о буџету Града Пожаревца за 2022. годину, у
оквиру Раздела 5 - Градска управа, Програм 15 Опште услуге локалне самоуправе, Програмска
класификација
0602-0009,
Програмска
активност: Текућа буџетска резерва, Функција
160 - Опште јавне услуге некласификоване
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на другом месту, Позиција 166, Економска
класификација 499 - Средства резерве,
Извор финансирања 01 - Општи приходи и
примања буџета и иста се могу распоредити
у оквиру Раздела 5 - Градска управа, Програм
11 – Социјална и дечја заштита, Програмска
класификација
0902-0020,
Програмска
активност – Подршка рађању и родитељству,
Функција 040 – Породица и деца, Позиција
119, економска класификација 472 – Накнаде из
буџета за децу и породицу, Извор финансирања
01- Општи приходи и примања из буџета.
3. Средства из тачке 1. и 2. овог решења
распоредити у Финансијском плану Градске
управе Града Пожаревца за 2022. годину
у оквиру Програма 11 – Социјална и дечја
заштита, Програмска класификација 0902-0020,
Програмска активност – Подршка рађању и
родитељству, Функција 040 – Породица и деца,
економска класификација 472311 – Накнаде из
буџета за децу и породицу-вантелесна оплодња,
Извор финансирања 01- Општи приходи и
примања из буџета.
4. За реализацију овог решења задужује
се Одељење за буџет и финансије Градске
управе Града Пожаревца.
5. Диспозитив овог решења објавити у
„Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 11. маја 2022. године 		
Број 09-06-61/2022-14
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике
с.р.

15.јун 2022.

9.

Градско веће Града Пожаревца на седници
одржаној 11. маја 2022. године, разматрало
је захтев ОШ „Јован Цвијић“ из Костолца,
број: 09-40-1068/2022 од 04.05.2022. године за
обезбеђење додатних средстава са мишљењем
Одељења за буџет и финансије од 09.05.2022.
године, те је на основу 69. став 2. и 4. Закона
о буџетском систему („Службени гласник РС”,
бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др.
Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19,
149/2020, 118/21 и 118/21 – др. закон), члана
82. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца”, бр.
10/18, 12/18-исправка и 10/19), члана 26. став
1. и став 4. Пословника о раду Градског већа
Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) и члана
23. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2022.
годину („Службени гласник Града Пожаревца“
бр. 14/21), донело следеће
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
I
ПРИХВАТА СЕ захтев ОШ „Јован
Цвијић“ из Костолца број: 09-40-1068/2022 од
04.05.2022. године, и одобравају се додатна
средства у износу од 63.480,00 динара и то за
контролу система за аутоматску детекцију и
дојаву пожара.
II
Средства из тачке I овог Решења
обезбедити из средства предвиђених Одлуком
о буџету Града Пожаревца за 2022. годину
(„Службени гласник Града Пожаревца“ бр.
14/21), са Раздела 5 – Градска управа, Програм
15 – Опште услуге локалне самоуправе,
Програмска класификација 0602-0009, ПА:
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Текућа буџетска резерва, Функција 160 –
Опште јавне услуге некласификоване на другом
месту, Позиција 166, Економска класификација
499 – Средства резерве, и иста распоредити у
оквиру Раздела 5 – Градска управа, Програм
9 – Основно образовање, Програмска
класификација 2003-0001 ПА: Реализација
делатности основног образовања, Функција 912
– Основно образовање, Позиција 103, Економска
класификација 463 – Трансфери осталим
нивоима власти (У оквиру Финансијског плана
Градске управе Града Пожаревца за 2022. годину
на Економску класификацију 4631- Текући
трансфери осталим нивоима власти -Основно
образовање у износу од 63.480,00 динара, а у
оквиру Финансијског плана ОШ „Јован Цвијић“
из Костолца за 2022. годину на Економску
класификацију 4249- Остале специјализоване
услуге.)
III
Средства из тачке I овог Решења
исплатити са Раздела 5 – Градска управа,
Програм 9 – Основно образовање, Програмска
класификација 2003-0001 ПА: Реализација
делатности основног образовања, Функција 912
– Основно образовање, Позиција 103, Економска
класификација 463 – Трансфери осталим
нивоима власти (У оквиру Финансијског плана
Градске управе Града Пожаревца за 2022. годину
са Економске класификације 4631- Текући
трансфери осталим нивоима власти -Основно
образовање у износу од 63.480,00 динара, а у
оквиру Финансијског плана ОШ „Јован Цвијић“
из Костолца за 2022. годину са Економске
класификације 4249- Остале специјализоване
услуге.)
IV
За реализацију Решења задужује се
Одељење за буџет и финансије

15.јун 2022.

V
Диспозитив овог Решења објавити у
Службеном гласнику Града Пожаревца.
У Пожаревцу, 11. маја 2022. године 		
Број 09-06-61/2022-15
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике
с.р.

10.

Градско веће Града Пожаревца на
седници одржаној 16. маја 2022. године,
разматрало је захтев Одељења за друштвене
делатности Градске управе Града Пожаревца
број 09-40-1095/2022-1 од 10.05.2022. године,
са изјашњењем Одељења за буџет и финансије
Градске управе Града Пожаревца, па је на
основу члана 69. став 2. и став 4. Закона о
буџетском систему („Службени гласник РС”, бр.
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13
– исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон,
103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20
и 118/21), члана 82. став 1. тачка 3. Статута
Града Пожаревца (“Службени гласник Града
Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19),
члана 26. став 1. и став 4. Пословника о раду
Градског већа Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и
3/17) и члана 24. став 2. Одлуке о буџету Града
Пожаревца за 2022. годину („Службени гласник
Града Пожаревца“, бр. 14/21), донело следеће
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
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1. ПРИХВАТА СЕ захтев Одељења
за друштвене делатности Градске управе
Града Пожаревца број 09-40-1095/2022-1 од
10.05.2022. године за обезбеђење додатних
средстава у износу од 500.000,00 динара у
циљу расписивања новог Конкурса за доделу
стипендија студентима чије је пребивалиште
на територији Града Пожаревца за школску
2021/2022 годину.
2. Средства из тачке 1. овог решења
обезбедити из средстава предвиђених Одлуком
о буџету Града Пожаревца за 2022. годину, у
оквиру Раздела 5 - Градска управа, Програм 15 Опште услуге локалне самоуправе, Програмска
класификација
0602-0009,
Програмска
активност: Текућа буџетска резерва, Функција
160 - Опште јавне услуге некласификоване
на другом месту, Позиција 166, Економска
класификација 499 - Средства резерве,
Извор финансирања 01 - Општи приходи и
примања буџета и иста се могу распоредити
у оквиру Раздела 5 - Градска управа, Програм
11 – Социјална и дечја заштита, Програмска
класификација
0902-0001,
Програмска
активност – Једнократне помоћи и други облици
помоћи, Функција 070 – Социјална помоћ
угроженом становништву, некласификована
на другом месту, Позиција 108, економска
класификација 472 – Накнаде из буџета за децу
и породицу, Извор финансирања 01- Општи
приходи и примања из буџета.
3. Средства из тачке 1. и 2. овог решења
распоредити у Финансијском плану Градске
управе Града Пожаревца за 2022. годину
у оквиру Програма 11 – Социјална и дечја
заштита, Програмска класификација 09020001, Програмска активност – Једнократне
помоћи и други облици помоћи, Функција 070
– Социјална помоћ угроженом становништву,
некласификована на другом месту, економска
класификација 472714 – Студентске стипендије,
Извор финансирања 01- Општи приходи и
примања из буџета.

15.јун 2022.

4. За реализацију овог решења задужује
се Одељење за буџет и финансије Градске
управе Града Пожаревца.
5. Диспозитив овог решења објавити у
„Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 16. маја 2022. године
Број 09-06-63/2022-1
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике
с.р.

11.

Градско веће Града Пожаревца на
седници одржаној 19. маја 2022. године,
разматрало је захтев Пожаревачке гимназије
број 03-40-1090/2022 од 09.05.2022. године за
обезбеђење додатних средстава са мишљењем
Одељења за буџет и финансије од 11.05.2022.
године, те је на основу 69. став 2. и 4. Закона
о буџетском систему („Службени гласник РС”,
бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др.
Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19,
149/2020, 118/21 и 118/21 – др. закон), члана
82. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца”, бр.
10/18, 12/18-исправка и 10/19), члана 26. став
1. и став 4. Пословника о раду Градског већа
Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) и члана
23. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2022.
годину („Службени гласник Града Пожаревца“
бр. 14/21), донело следеће
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Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Пожаревачке
гимназије број 03-40-1090/2022 од 09.05.2022.
године, и одобравају се додатна средства у
износу од 103.370,00 динара за исплату помоћи
у медицинском лечењу запосленог или чланова
уже породице и друге помоћи запосленом.
II
Средства из тачке I овог Решења
обезбедити из средства предвиђених Одлуком
о буџету Града Пожаревца за 2022. годину
(„Службени гласник Града Пожаревца“ бр.
14/21), са Раздела 5 – Градска управа, Програм
15 – Опште услуге локалне самоуправе,
Програмска класификација 0602-0009, ПА:
Текућа буџетска резерва, Функција 160 – Опште
јавне услуге некласификоване на другом месту,
Позиција 166, Економска класификација 499 –
Средства резерве, и иста распоредити у оквиру
Раздела 5 – Градска управа, Програм 10 –
Средње образовање, Програмска класификација
2004-0001 ПА: Реализација делатности средњег
образовања, Функција 920 – Средње образовање,
Позиција 105, Економска класификација 463 –
Трансфери осталим нивоима власти (У оквиру
Финансијског плана Градске управе Града
Пожаревца за 2022. годину на Економску
класификацију 4631- Текући трансфери
осталим нивоима власти -Средње образовање у
износу од 103.370,00 динара, а у Финансијском
плану Пожаревачке гимназије за 2022. годину
на Економску класификацију 4144 – Помоћ у
медицинском лечењу запосленог или чланова
уже породице и друге помоћи запосленом.)
III
Средства из тачке I овог Решења
исплатити са Раздела 5 – Градска управа,

15.јун 2022.

Програм 10 – Средње образовање, Програмска
класификација 2004-0001 ПА: Реализација
делатности средњег образовања, Функција 920
– Средње образовање, Позиција 105, Економска
класификација 463 – Трансфери осталим
нивоима власти (У оквиру Финансијског плана
Градске управе Града Пожаревца за 2022. годину
са Економске класификације 4631- Текући
трансфери осталим нивоима власти -Средње
образовање у износу од 103.370,00 динара, а
у оквиру Финансијског плана Пожаревачке
гимназије за 2022. годину са Економске
класификације 4144 – Помоћ у медицинском
лечењу запосленог или чланова уже породице и
друге помоћи запосленом.)
IV
За реализацију Решења задужује се
Одељење за буџет и финансије
V
Диспозитив овог Решења објавити у
Службеном гласнику Града Пожаревца.
У Пожаревцу, 19. маја 2022. године		
Број 09-06-65/2022-6
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике
с.р.
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12.

Градско веће Града Пожаревца на
седници одржаној 19. маја 2022. године,
разматрало је захтев Јавне установе Спортски
центар „Пожаревац“ број: 09-40-1135/2022
од 16.05.2022. године, за одобрење додатних
финансијских средстава, са мишљењем
Одељења за буџет и финансије од 17.05.2022.
године, те је на основу члана 69. став 2. и 4.
Закона о буџетском систему („Службени гласник
РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15
– др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19,
72/19, 149/20, 118/21 и 118/21-др.закон), члана
82. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца”, бр.
10/18, 12/18 – исправка и 10/19), члана 26. став
1. и став 4. Пословника о раду Градског већа
Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) и члана
23. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2022.
годину („Службени гласник Града Пожаревца“
бр. 14/21), донело
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Јавне установе
Спортски центар „Пожаревац“ број: 09-401135/2022 од 16.05.2022. године за одобрење
додатних финансијских средстава, и одобравају
се средства у укупном износу од 3.000.000,00
динара и то 1.660.000,00 динара за текуће
поправке и одржавање зграда и објеката,
333.400,00 динара за услуге образовања и
усавршавања запослених, 708.000,00 динара
за израду балдахина на отвореном базену,
248.600,00 динара за услуге информисања и
50.000,00 динара за репрезентацију.

15.јун 2022.

II
Средства из тачке I овог Решења
обезбедити из средства предвиђених Одлуком
о буџету Града Пожаревца за 2022. годину
(„Службени гласник Града Пожаревца“ бр.
14/21), са Раздела 5-Градска управа, Програм
15-Опште
услуге
локалне
самоуправе,
Програмска
класификација
0602-0009,
Програмска активност: Текућа буџетска
резерва, Функција 160-Опште јавне услуге
некласификоване на другом месту, Позиција
166, Економска класификација 499-Средства
резерве, Извор финансирања 01-Општи приходи
и примања буџета и иста распоредила у оквиру
Раздела 5 – Градска управа, Глава 3 – Установа
у области спорта, Програм 14 – Развој спорта
и омладине, Програмска класификација: 13010004, ПА:Функционисање локалних спортских
установа, Функција 810 – Услуге рекреације и
спорта,
1.660.000,00 динара, Позиција 224,
Економска класификација 425-Текуће поправке
и одржавање (У оквиру Финансијског плана
Јавне установе Спортски центар „Пожаревац“
за 2022. годину на Економску класификацију
4251-Текуће поправке и одржавање зграда и
објеката),
632.000,00 динара, Позиција 222,
Економска класификација 423-Услуге по
уговору (У оквиру Финансијског плана Јавне
установе Спортски центар „Пожаревац“ за
2022. годину 333.400,00 динара на Економску
класификацију 4233-Услуге образовања и
усавршавања запослених, 248.600,00 динара
на Економску класификацију 4234-Услуге
информисања и 50.000,00 динара на Економску
класификацију 4237-Репрезентација),
708.000,00 динара, Позиција 228,
Економска класификација 512-Машине и
опрема (У оквиру Финансијског плана Јавне
установе Спортски центар „Пожаревац“ за
2022. годину на Економску класификацију
5122-Административна опрема).
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III
Средства из тачке I овог Решења
исплатити са Раздела 5 – Градска управа,
Глава 3 – Установа у области спорта, Програм
14 – Развој спорта и омладине, Програмска
класификација: 1301-0004, ПА:Функционисање
локалних спортских установа, Функција 810 –
Услуге рекреације и спорта,
- 1.660.000,00 динара, Позиција 224,
Економска класификација 425-Текуће поправке
и одржавање (У оквиру Финансијског плана
Јавне установе Спортски центар „Пожаревац“
за 2022. годину са Економске класификације
4251-Текуће поправке и одржавање зграда и
објеката),
- 632.000,00 динара, Позиција 222,
Економске класификације 423-Услуге по
уговору (У оквиру Финансијског плана Јавне
установе Спортски центар „Пожаревац“ за
2022. годину 333.400,00 динара са Економске
класификације 4233-Услуге образовања и
усавршавања запослених, 248.600,00 динара
са Економске класификације 4234-Услуге
информисања и 50.000,00 динара са Економске
класификације 4237-Репрезентација),
- 708.000,00 динара, Позиција 228,
Економска класификација 512-Машине и
опрема (У оквиру Финансијског плана Јавне
установе Спортски центар „Пожаревац“ за
2022. годину са Економске класификације
5122-Административна опрема).
IV
За реализацију Решења задужује се
Одељење за буџет и финансије Градске управе
Града Пожаревца и Јавна установа Спортски
центар „Пожаревац“ .
V
Диспозитив овог решења објавити у
„Службеном гласнику Града Пожаревца“.

15.јун 2022.

У Пожаревцу, 19. маја 2022. године		
Број 09-06-65/2022-9
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике
с.р.

13.

Градско веће Града Пожаревца на седници
одржаној 19. маја 2022. године, разматрало
је захтев начелника Градске управе Града
Пожаревца број 01-561-3/2022 од 12.05.2022.
године, са изјашњењем Одељења за буџет и
финансије Градске управе Града Пожаревца
број 03-561-3/2022 од 16.05.2022. године, те је
на основу члана 69. став 2. и став 4. Закона о
буџетском систему („Службени гласник РС”, бр.
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13
– исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон,
103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20
i 118/21), члана 82. став 1. тачка 3. Статута
Града Пожаревца (“Службени гласник Града
Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19),
члана 26. став 1. и став 4. Пословника о раду
Градског већа Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и
3/17) и члана 24. став 2. Одлуке о буџету Града
Пожаревца за 2022. годину („Службени гласник
Града Пожаревца“, бр. 14/21), донело следеће
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. ПРИХВАТА СЕ захтев начелника
Градске управе Града Пожаревца број 01-5613/2022 од 12.05.2022. године, за обезбеђење

окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу помоћи у грађевинском и другом
материјалу и опреми (мали грант) за адаптацију или поправку предметне сеоске куће са
окућницом, односно одговарајуће непокретности, закљученог између Града Пожаревца, број
011-561-3/22 од 04.03.2022. године и Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије
број 9-9/56 од 11.03.2022. године.
средстава у износу од 510.000,00 динара на
име учешћа Града у реализацији активности
Пројекта „Давање доприноса интеграцији
избеглим лицима са територије Града
Пожаревца-куповина сеоских кућа са окућницом
и додела грађевинског материјала у 2022/2023
години“, у складу са Уговором о сарадњи на
реализацији помоћи за стварање и побољшање
услова становања породица избеглица кроз
куповину сеоске куће са окућницом, односно
одговарајуће непокретности и доделу помоћи
у грађевинском и другом материјалу и опреми
(мали грант) за адаптацију или поправку
предметне сеоске куће са окућницом, односно
одговарајуће
непокретности,
закљученог
између Града Пожаревца, број 011-561-3/22 од
04.03.2022. године и Комесаријата за избеглице
и миграције Републике Србије број 9-9/56 од
11.03.2022. године.

2. Средства из тачке 1. овог решења
обезбедити из средстава предвиђених Одлуком
о буџету Града Пожаревца за 2022. годину у
оквиру Раздела 5 - Градска управа, Програм 15 Опште услуге локалне самоуправе, Програмска
класификација
0602-0009,
Програмска
активност: Текућа буџетска резерва, Функција
160 - Опште јавне услуге некласификоване
на другом месту, Позиција 166, Економска
класификација 499 – Средства резерве, извор
финансирања 01-Општи приходи и примања
буџета и иста је потребно распоредити у
оквиру Раздела 5 – Градска управа, Програм
1 - Становање, урбанизам и просторно
планирање, Позиција 41/1, Програмска
класификација 1101-4005, Пројекат: „Давање
доприноса интеграцији избеглим лицима са
територије Града Пожаревца-куповина сеоских
кућа са окућницом и додела грађевинског
материјала у 2022/2023 години“, Функционална
класификација 060-Становање, економска
класификација 472 - Накнаде за социјалну
заштиту из буџета, извор финансирања 01Општи приходи и примања буџета.

3. Средства из тачке 1. и 2. овог решења

060

1101-4005

472811

Економска
класифика
ција

УКУПНО:

Накнаде из буџета за становање и
живот-Пројекат „Давање доприноса
интеграцији избеглим лицима са
територије Града Пожаревца-куповина
сеоских кућа са окућницом и додела
грађевинског материјала у 2022/2023
години“

Назив конта

01

Извор
финансира
ња

510.000,00

510.000,00

Износ у
динарима

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

4. За реализацију овог решења задужује се Одељење за буџет и финансије Градске управе
Града Пожаревца.

Функција

Програмска
класификација

3. Средства из тачке 1. и 2. овог решења распоредити у Финансијском плану Градске управе
Града Пожаревца за 2022. годину на следећи начин:

2. Средства из тачке 1. овог решења обезбедити из средстава предвиђених Одлуком о буџету
Града Пожаревца за 2022. годину у оквиру Раздела 5 - Градска управа, Програм 15 - Опште
услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0009, Програмска активност: Текућа
буџетска резерва, Функција 160 - Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција
166, Економска класификација 499 – Средства резерве, извор финансирања 01-Општи приходи и
примања буџета и иста је потребно распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Програм 1
- Становање, урбанизам и просторно планирање, Позиција 41/1, Програмска класификација 11014005, Пројекат: „Давање доприноса интеграцији избеглим лицима са територије Града
Пожаревца-куповина сеоских кућа са окућницом и додела грађевинског материјала у 2022/2023
години“, Функционална класификација 060-Становање, економска класификација 472 - Накнаде
за социјалну заштиту из буџета, извор финансирања 01- Општи приходи и примања буџета.

Страна 127 - Број 8
15.јун 2022.

распоредити у Финансијском плану Градске
управе Града Пожаревца за 2022. годину на
следећи начин:

Страна 128 - Број 8

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

15.јун 2022.

4. За реализацију овог решења задужује
се Одељење за буџет и финансије Градске
управе Града Пожаревца.

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

5. Диспозитив овог решења објавити у
„Службеном гласнику Града Пожаревца“.

1. ПРИХВАТА СЕ захтев начелника
Градске управе Града Пожаревца број 09-40986/2022-1 од 12.05.2022. године, за обезбеђење
средстава у износу од 850.000,00 динара на
име учешћа Града у реализацији активности
Пројекта „Давање доприноса интеграцији
интерно расељеним лицима са територије
Града Пожаревца-куповина сеоских кућа са
окућницом и додела грађевинског материјала
у 2022-2023“, у складу са Уговором о сарадњу
и реализацији помоћи за побољшање услова
становања породица интерно расељених лица
кроз куповину сеоске куће са окућницом,
односно одговарајуће непокретности за
становање и доделу помоћи у грађевинском
и другом материјалу и опреми односно за
поправку или адаптацију предметне сеоске
куће са окућницом, односно одговарајуће
непокретности за становање, сачињен између
Града Пожаревца, број: 011-40-986/2022 од 15.
априла 2022. године и Комесаријата за избеглице
и миграције број: 9-9/163 од 20. априла 2022.
године.

У Пожаревцу, 19. маја 2022. године		
Број 09-06-65/2022-14-2
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике
с.р.

14.

Градско веће Града Пожаревца на
седници одржаној 19. маја 2022. године,
разматрало је захтев начелника Градске управе
Града Пожаревца број 09-40-986/2022-1 од
12.05.2022. године, са изјашњењем Одељења
за буџет и финансије Градске управе Града
Пожаревца број 03-40-986/2022 од 18.05.2022.
године, те је на основу члана 69. став 2. и став
4. Закона о буџетском систему („Службени
гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14,
68/15 – др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17,
95/18, 31/19, 72/19, 149/20 и 118/21), члана
82. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца
(“Службени гласник Града Пожаревца”, бр.
10/18, 12/18-исправка и 10/19), члана 26. став
1. и став 4. Пословника о раду Градског већа
Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) и члана
23. став 2. Одлуке о буџету Града Пожаревца
за 2022. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 14/21), донело следеће

2. Средства из тачке 1. овог решења
обезбедити из средстава предвиђених Одлуком
о буџету Града Пожаревца за 2022. годину у
оквиру Раздела 5 - Градска управа, Програм 15 Опште услуге локалне самоуправе, Програмска
класификација
0602-0009,
Програмска
активност: Текућа буџетска резерва, Функција
160 - Опште јавне услуге некласификоване
на другом месту, Позиција 166, Економска
класификација 499 - Средства резерве, Извор
финансирања 01 - Општи приходи и примања
буџета и иста се могу распоредити у оквиру
Раздела 5 - Градска управа, Програм 1 –
Становање, урбанизам и просторно планирање,
Програмска
класификација
1101-4006,
Пројекат „Давање доприноса интеграцији
интерно расељеним лицима са територије
Града Пожаревца – куповина сеоских кућа са

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

15.јун 2022.

5.

060
1101-4006

472811

УКУПНО:

Накнаде из буџета за становање и
живот-Пројекат „Давање доприноса
интеграцији интерно расељеним
лицима са територије Града
Пожаревца-куповина сеоских кућа са
окућницом“

01

Износ у
динарима

Извор
финансира
ња
Назив конта

Економска
класифика
ција
Функција
Програмска
класификација

Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 19. маја 2022. године		
Број 09-06-65/2022-15-2

4.
За реализацију овог решења задужује се Одељење за буџет и финансије Градске управе Града
Пожаревца.

3. Средства из тачке 1. и 2. овог решења
распоредити у Финансијском плану Градске
управе Града Пожаревца за 2022. годину на
следећи начин:
850.000,00

4. За реализацију овог решења задужује
се Одељење за буџет и финансије Градске
управе Града Пожаревца.

850.000,00

окућницом и додела грађевинског материјала у
2022-2023“, Апропријација/Позиција број 41/2,
Функционална класификација 060 - Становање,
Економска
класификација
472-Накнаде
за социјалну заштиту из буџета, Извор
финансирања 01- Општи приходи и примања
буџета.

3.
Средства из тачке 1. и 2. овог решења распоредити у Финансијском плану Градске управе
Града Пожаревца за 2022. годину на следећи начин:

приходи и примања буџета.

Страна 129 - Број 8

5. Диспозитив овог решења објавити у
„Службеном гласнику Града Пожаревца“.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике
с.р.

15.

Градско веће Града Пожаревца на седници
одржаној 19. маја 2022. године, разматрало
је захтев начелника Градске управе Града
Пожаревца број 01-560-42/2022-1 од 12.05.2022.
године, са изјашњењем Одељења за буџет и
финансије Градске управе Града Пожаревца
број 03-560-42/2022 од 17.05.2022. године, те је
на основу члана 69. став 2. и став 4. Закона о
буџетском систему („Службени гласник РС”, бр.
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13
– исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон,
103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20
и 118/21), члана 82. став 1. тачка 3. Статута
Града Пожаревца (“Службени гласник Града
Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19),
члана 26. став 1. и став 4. Пословника о раду
Градског већа Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и
3/17) и члана 23. став 2. Одлуке о буџету Града
Пожаревца за 2022. годину („Службени гласник
Града Пожаревца“, бр. 33/20), донело следеће

12.05.2022. године, за обезбеђење средстава у износу од 210.000,00 динара на име учешћа Града у
реализацији активности Пројекта „Давање доприноса избеглим лицима са територије Града Пожаревцадодела грађевинског материјала у 2022/2023“, у складу са Уговором о сарадњи на реализацији помоћи
за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског
материјала и опреме, закљученог између Града Пожаревца, број 011-560-42/2022 од 17.03.2022. године
и Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије број 9-9/93 од 04.04.2022. године.
1. ПРИХВАТА СЕ захтев начелника
Градске управе Града Пожаревца број 01-56042/2022-1 од 12.05.2022. године, за обезбеђење
средстава у износу од 210.000,00 динара на
име учешћа Града у реализацији активности
Пројекта „Давање доприноса избеглим
лицима са територије Града Пожаревца-додела
грађевинског материјала у 2022/2023“, у складу
са Уговором о сарадњи на реализацији помоћи
за доделу средстава намењених побољшању
услова становања избеглица кроз набавку
грађевинског материјала и опреме, закљученог
између Града Пожаревца, број 011-560-42/2022
од 17.03.2022. године и Комесаријата за
избеглице и миграције Републике Србије број
9-9/93 од 04.04.2022. године.

2. Средства из тачке 1. овог решења
обезбедити из средстава предвиђених Одлуком
о буџету Града Пожаревца за 2022. годину у
оквиру Раздела 5 - Градска управа, Програм 15 Опште услуге локалне самоуправе, Програмска
класификација
0602-0009,
Програмска
активност: Текућа буџетска резерва, Функција
160 - Опште јавне услуге некласификоване
на другом месту, Позиција 166, Економска
класификација 499 - Средства резерве, Извор
финансирања 01 - Општи приходи и примања
буџета и иста се могу распоредити у оквиру
Раздела 5 - Градска управа, Програм 1 –
Становање, урбанизам и просторно планирање,
Програмска
класификација
1101-4007,
Пројекат „Давање доприноса интеграцији
избеглим лицима са територије Града
Пожаревца - додела грађевинског материјала у
2022/2023“, Апропријација/Позиција број 41/3,
Функционална класификација 060 - Становање,
Економска
класификација
472-Накнаде
за социјалну заштиту из буџета, Извор
финансирања 01- Општи приходи и примања
буџета.

060

1101-4007

472811

Економска
класифика
ција

УКУПНО:

Накнаде из буџета за становање и
живот-Пројекат „Давање доприноса
интеграцији избеглим лицима са
територије Града пожаревца-додела
грађевинског материјала у 2022/2023“

Назив конта

01

Извор
финансира
ња

210.000,00

210.000,00

Износ у
динарима

3. Средства из тачке 1. и 2. овог решења
распоредити у Финансијском плану Градске
управе Града Пожаревца за 2022. годину на
следећи начин:
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ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
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5.

4.
За реализацију овог решења задужује се Одељење за буџет и финансије Градске управе Града
Пожаревца.

Функција

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Програмска
класификација

3.
Средства из тачке 1. и 2. овог решења распоредити у Финансијском плану Градске управе Града
Пожаревца за 2022. годину на следећи начин:

2.
Средства из тачке 1. овог решења обезбедити из средстава предвиђених Одлуком о буџету Града
Пожаревца за 2022. годину у оквиру Раздела 5 - Градска управа, Програм 15 - Опште услуге локалне
самоуправе, Програмска класификација 0602-0009, Програмска активност: Текућа буџетска резерва,
Функција 160 - Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 166, Економска
класификација 499 - Средства резерве, Извор финансирања 01 - Општи приходи и примања буџета и
иста се могу распоредити у оквиру Раздела 5 - Градска управа, Програм 1 – Становање, урбанизам и
просторно планирање, Програмска класификација 1101-4007, Пројекат „Давање доприноса интеграцији
избеглим лицима са територије Града Пожаревца - додела грађевинског материјала у 2022/2023“,
Апропријација/Позиција број 41/3, Функционална класификација 060 - Становање, Економска
класификација 472-Накнаде за социјалну заштиту из буџета, Извор финансирања 01- Општи приходи и
примања буџета.
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4. За реализацију овог решења задужује
се Одељење за буџет и финансије Градске
управе Града Пожаревца.

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

5. Диспозитив овог решења објавити у
„Службеном гласнику Града Пожаревца“.

I

У Пожаревцу, 19. маја 2022. године		
Број 09-06-65/2022-16-2
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике
с.р.

16.

Градско веће Града Пожаревца на седници
одржаној 19. маја 2022. године, разматрало је
захтев Месне заједнице „Бубушинац“ број: 11352-242/2022 од 13.05.2022. године за одобрење
додатних средстава, са мишљењем Одељења
за буџет и финансије Градске управе Града
Пожаревца број: 03-352-242/22 од 17.05.2022.
године, те је на основу члана 69. став 2. и 4.
Закона о буџетском систему („Службени гласник
РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15
– др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19,
72/19, 149/20, 118/21 и 118/21-др.закон), члана
82. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца
(“Службени гласник Града Пожаревца”, бр.
10/18, 12/18-исправка и 10/19), члана 26. став
1. и став 4. Пословника о раду Градског већа
Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) и члана
23. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2022.
годину („Службени гласник Града Пожаревца“,
број: 14/21), донело следеће

ПРИХВАТА СЕ захтев
Месне
заједнице „Бубушинац“ број: 11-352-242/2022
од 13.05.2022. године и одобравају се додатна
средства за набавку реквизита-мајица и лопти
за хуманитарни турнир у баскету 3 на 3 и турнир
у малом фудбалу у износу од 56.610,00 динара.
II
Средства из тачке 1. овог решења
обезбедити из средстава предвиђених Одлуком
о буџету Града Пожаревца за 2022. годину
(„Службени гласник Града Пожаревца“,
бр. 14/21), у оквиру Раздела 5 - Градска
управа, Програм 15 - Опште услуге локалне
самоуправе, Програмска класификација 06020009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функција
160 - Опште јавне услуге некласификоване
на другом месту, Позиција 166, Економска
класификација
499–Средства
резерве,
Извор финансирања 01-Општи приходи и
примања буџета и иста распоредити у оквиру
Раздела 5 - Градска управа, Глава 1 – Месне
заједнице, Програм 15 – Опште услуге локалне
самоуправе, Програмска класификација 06020002, Програмска активност: Функционисање
месних заједница, Функција 160 – Опште
јавне услуге некласификоване на другом
месту, Позиција 173, Економска класификација
423- Услуге по уговору (у Финансијском
плану Месне заједнице „Бубушинац“ за 2022.
годину на економској класификацији 4237Репрезентација-поклони, Извор финансирања
01-Општи приходи и примања буџета).
III
Средства из тачке 1. и 2. овог решења
исплатити са Раздела 5 - Градска управа, Глава
1 – Месне заједнице, Програм 15 – Опште
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услуге локалне самоуправе, Програмска
класификација
0602-0002,
Програмска
активност: Функционисање месних заједница,
Функција 160 – Опште јавне услуге
некласификоване на другом месту, Позиција
173, Економска класификација 423- Услуге по
уговору (у Финансијском плану Месне заједнице
„Бубушинац“ за 2022. годину на економској
класификацији 4237- Репрезентација-поклони,
Извор финансирања 01-Општи приходи и
примања буџета).
IV
За реализацију овог Решења задужује се
Одељење за буџет и финансије Градске управе
Града Пожаревца.
V
Диспозитив овог решења објавити у
„Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 19. маја 2022. године		
Број 09-06-65/2022-17
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике
с.р.

15.јун 2022.

17.

Градско веће Града Пожаревца на
седници одржаној 19. маја 2022. године,
разматрало је захтев Члана Градског већа
Града Пожаревца, Бојана Динића, задуженог
за пољопривреду, заштиту животне средине и
здравство број 014-40-1147/2022. од 17.05.2022.
године за одобрење додатних финансијских
средстава Буџетском фонду за пољопривреду
и рурални развој, са мишљењем Одељења
за буџет и финансије од 18.05.2022. године,
те је на основу члана 69. став 2. и 4. Закона о
буџетском систему („Службени гласник РС”,
бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др.
Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19,
72/19, 149/20, 118/21 и 118/21-др.закон), члана
82. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца”, бр.
10/18, 12/18 – исправка и 10/19), члана 26. став
1. и став 4. Пословника о раду Градског већа
Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17), и члана
23. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2022.
годину („Службени гласник Града Пожаревца“
бр. 14/21), донело
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Члана Градског
већа Града Пожаревца, Бојана Динића,
задуженог за пољопривреду, заштиту животне
средине и здравство број 014-40-1147/2022.
од 17.05.2022. године за одобрење додатних
финансијских средстава и одобравају се
средства Буџетском фонду за пољопривреду
и рурални развој у
износу од 70.000,00
динара за куповину улазница за Међународни
пољопривредни сајам у Новом Саду.
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II
Средства из тачке I овог Решења
обезбедити из средстава предвиђених Одлуком
о буџету Града Пожаревца за 2022. годину
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
14/21), у оквиру Раздела 5 - Градска управа,
Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе,
Програмска класификација 0602-0009, ПА:
Текућа буџетска резерва, Функција 160 - Опште
јавне услуге некласификоване на другом месту,
Позиција 166, Економска класификација
499–Средства резерве, Извор финансирања
01-Општи приходи и примања буџета и иста
распоредити у оквиру Раздела 5-Градска
управа, Програм 5-Пољопривреда и рурални
развој, Програмска класификација 0101-0002
ПА: Мере подршке руралном развоју, Функција
421- Пољопривреда, Позиција 71, Економска
класификација 423-Услуге по уговору (У
оквиру Финансијског плана Буџетског фонда
за пољопривреду и рурални развој економска
класификација 4239-Остале опште услуге.)
III
Средства из тачке I овог Решења
исплатити са
Раздела 5-Градска управа,
Програм 5-Пољопривреда и рурални развој,
Програмска класификација 0101-0002 ПА:
Мере подршке руралном развоју, Функција
421- Пољопривреда, Позиција 71, Економска
класификација 423-Услуге по уговору (У
оквиру Финансијског плана Буџетског фонда
за пољопривреду и рурални развој економска
класификација 4239-Остале опште услуге.)
IV
За реализацију Решења задужује се
Одељење за буџет и финансије.
V
Диспозитив овог решења објавити у

15.јун 2022.

„Службеном гласнику Града Пожаревца“
У Пожаревцу, 19. маја 2022. године		
Број 09-06-65/2022-18
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике
с.р.

18.

Градско веће Града Пожаревца на
седници одржаној 19. маја 2022. године,
разматрало је захтев Центра за социјални рад
Пожаревац број: 03-40-1141/2022 од 16.05.2022.
године, за одобрење додатних финансијских
средстава, са мишљењем Одељења за буџет и
финансије од 17.05.2022. године, те је на основу
члана 69. став 2. и 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка,
108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон, 103/15, 99/16,
113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и
118/21-др.закон), члана 82. став 1. тачка 3.
Статута Града Пожаревца („Службени гласник
Града Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18 – исправка
и 10/19), члана 26. став 1. и став 4. Пословника
о раду Градског већа Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15,
7/15, 7/16 и 3/17), и члана 23. Одлуке о буџету
Града Пожаревца за 2022. годину („Службени
гласник Града Пожаревца“ бр. 14/21), донело
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
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I

III

ПРИХВАТА СЕ захтев Центра за
социјални рад Пожаревац број: 03-40-1141/2022
од 16.05.2022. године, са мишљењем Одељења
за буџет и финансије од 17.05.2022. године, за
издвајање додатних финансијских средстава,
и одобравају се средства у укупном износу
од 80.000,00 динара за израду пројектне
документације-пројекат инсталације грејања, за
адаптацију новодобијеног пословног простора
у улици Моше Пијаде број 2б.

Средства из тачке I овог Решења
исплатити са Раздела 5-Градска управа, Глава
0-Градска управа, Програм 11-Социјална и дечија
заштита, Програмска класификација 0902-0005
ПА: Обављање делатности установа социјалне
заштите, Функција 090-Социјална заштита
некласификована на другом месту, Позиција
109, Економска класификација 463-Трансфери
осталим
нивоима
власти
(У
оквиру
Финансијског плана Градске управе у оквиру
економске класификације 4632-Капитални
трансфери осталим нивоима власти-Центар за
социјални рад, у финансијском плану Центра за
социјални рад Пожаревац у оквиру економске
класификације 5114-Пројектна документацијапројекат инсталације грејања).

II
Средства из тачке I овог Решења
обезбедити из средстава предвиђених Одлуком
о буџету Града Пожаревца за 2022. годину
(„Службени гласник Града Пожаревца“,
бр. 14/21), у оквиру Раздела 5 - Градска
управа, Програм 15 - Опште услуге локалне
самоуправе, Програмска класификација 06020009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функција
160 - Опште јавне услуге некласификоване
на другом месту, Позиција 166, Економска
класификација 499–Средства резерве, Извор
финансирања 01-Општи приходи и примања
буџета и иста распоредити у оквиру Раздела
5-Градска управа, Глава 0-Градска управа,
Програм 11-Социјална и дечија заштита,
Програмска класификација 0902-0005 ПА:
Обављање делатности установа социјалне
заштите, Функција 090-Социјална заштита
некласификована на другом месту, Позиција
109, Економска класификација 463-Трансфери
осталим
нивоима
власти
(У
оквиру
Финансијског плана Градске управе у оквиру
економске класификације 4632-Капитални
трансфери осталим нивоима власти-Центар за
социјални рад, у финансијском плану Центра за
социјални рад Пожаревац у оквиру економске
класификације 5114-Пројектна документацијапројекат инсталације грејања).

IV
За реализацију Решења задужује се
Одељење за буџет и финансије.
V
Диспозитив овог решења објавити у
„Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 19. маја 2022. године		
Број 09-06-65/2022-19
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике
с.р.
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19.

Градско веће Града Пожаревца на седници
одржаној 19. маја 2022. године, разматрало је
захтев ОШ „Милош Савић“ из Лучице, број:
09-40-1129/2022 од 13.05.2022. године, за
обезбеђење додатних средстава са мишљењем
Одељења за буџет и финансије од 16.05.2022.
године, те је на основу 69. став 2. и 4. Закона
о буџетском систему („Службени гласник РС”,
бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др.
Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19,
149/2020, 118/21 и 118/21 – др. закон), члана
82. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца”, бр.
10/18, 12/18-исправка и 10/19), члана 26. став
1. и став 4. Пословника о раду Градског већа
Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) и члана
23. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2022.
годину („Службени гласник Града Пожаревца“
бр. 14/21), донело следеће
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
I
ПРИХВАТА СЕ захтев ОШ „Милош
Савић“ из Лучице број: 03-40-1129/2022 од
13.05.2022. године, и одобравају се додатна
средства у износу од 76.281,00 динар за исплату
помоћи у случају смрти запосленог или члана
уже породице.
II
Средства из тачке I овог Решења
обезбедити из средства предвиђених Одлуком
о буџету Града Пожаревца за 2022. годину
(„Службени гласник Града Пожаревца“ бр.
14/21), са Раздела 5 – Градска управа, Програм
15 – Опште услуге локалне самоуправе,
Програмска класификација 0602-0009, ПА:

15.јун 2022.

Текућа буџетска резерва, Функција 160 –
Опште јавне услуге некласификоване на другом
месту, Позиција 166, Економска класификација
499 – Средства резерве, и иста распоредити у
оквиру Раздела 5 – Градска управа, Програм
9 – Основно образовање, Програмска
класификација 2003-0001 ПА: Реализација
делатности основног образовања, Функција 912
– Основно образовање, Позиција 103, Економска
класификација 463 – Трансфери осталим
нивоима власти (У оквиру Финансијског плана
Градске управе Града Пожаревца за 2022.
годину на Економску класификацију 4631Текући трансфери осталим нивоима власти
–Основно образовање у износу од 76.281,00
динара, а у Финансијском плану ОШ „Милош
Савић“ из Лучице за 2022. годину на Економску
класификацију 4143 – Отпремнине и помоћи у
износу од 76.281,00 динара).
III
Средства из тачке I овог Решења
исплатити са Раздела 5 – Градска управа,
Програм 9 – Основно образовање, Програмска
класификација 2003-0001 ПА: Реализација
делатности основног образовања, Функција 912
– Основно образовање, Позиција 103, Економска
класификација 463 – Трансфери осталим
нивоима власти (У оквиру Финансијског плана
Градске управе Града Пожаревца за 2022. годину
са Економске класификације 4631- Текући
трансфери осталим нивоима власти –Основно
образовање у износу од 76.281,00 динара, а
у оквиру Финансијског плана ОШ „Милош
Савић“ из Лучице за 2022. годину са Економске
класификације 4143 – Отпремнине и помоћи у
износу од 76.281,00 динара).
IV
За реализацију Решења задужује се
Одељење за буџет и финансије
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V
Диспозитив овог Решења објавити у
Службеном гласнику Града Пожаревца.
У Пожаревцу, 19. маја 2022. године		
Број 09-06-65/2022-20
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике
с.р.

20.

Градско веће Града Пожаревца на
седници одржаној 20. маја 2022. године,
разматрало је захтев Месне заједнице „Браћа
Вујовић“ Пожаревац број: 11-352-260/2022
од 18.05.2022. године за одобрење додатних
средстава, са мишљењем Одељења за буџет и
финансије Градске управе Града Пожаревца
број: 03-352-260/22 од 20.05.2022. године,
те је на основу члана 69. став 2. и 4. Закона
о буџетском систему („Службени гласник
РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15
– др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19,
72/19, 149/20, 118/21 и 118/21-др.закон), члана
82. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца
(“Службени гласник Града Пожаревца”, бр.
10/18, 12/18-исправка и 10/19), члана 26. став
1. и став 4. Пословника о раду Градског већа
Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) и члана
23. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2022.
годину („Службени гласник Града Пожаревца“,
број: 14/21), донело следеће

15.јун 2022.

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Месне заједнице
„Браћа Вујовић“ Пожаревац број: 11-352260/2022 од 18.05.2022. године и одобравају
се додатна средства за набавку нове носеће
конструкције, кош табле и обруча, за баскет
терен у ул. Моше Пијаде у износу од 184.000,00
динара.
II
Средства из тачке 1. овог решења
обезбедити из средстава предвиђених Одлуком
о буџету Града Пожаревца за 2022. годину
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
14/21), у оквиру Раздела 5 - Градска управа,
Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе,
Програмска класификација 0602-0009, ПА:
Текућа буџетска резерва, Функција 160 - Опште
јавне услуге некласификоване на другом месту,
Позиција 166, Економска класификација
499–Средства резерве, Извор финансирања
01-Општи приходи и примања буџета и иста
распоредити у оквиру Раздела 5 - Градска
управа, Глава 1 – Месне заједнице, Програм
15 – Опште услуге локалне самоуправе,
Програмска
класификација
0602-0002,
Програмска активност: Функционисање месних
заједница, Функција 160 – Опште јавне услуге
некласификоване на другом месту, Позиција
178, Економска класификација 512- Машине и
опрема (у Финансијском плану Месне заједнице
„Браћа Вујовић“ за 2022. годину на економској
класификацији 5126- Опрема за образовање,
науку, културу и спорт, Извор финансирања
01-Општи приходи и примања буџета).
III
Средства из тачке 1. и 2. овог решења
исплатити са Раздела 5 - Градска управа, Глава
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1 – Месне заједнице, Програм 15 – Опште
услуге локалне самоуправе, Програмска
класификација
0602-0002,
Програмска
активност: Функционисање месних заједница,
Функција 160 – Опште јавне услуге
некласификоване на другом месту, Позиција
178, Економска класификација 512- Машине и
опрема (у Финансијском плану Месне заједнице
„Браћа Вујовић“ за 2022. годину на економској
класификацији 5126- Опрема за образовање,
науку, културу и спорт, Извор финансирања
01-Општи приходи и примања буџета).
IV
За реализацију овог Решења задужује се
Одељење за буџет и финансије Градске управе
Града Пожаревца.
V
Диспозитив овог решења објавити у
„Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 20. маја 2022. године
Број 09-06-66/2022-3
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике
с.р.

15.јун 2022.

21.

Градско веће Града Пожаревца на седници
одржаној 27. маја 2022. године, разматрало
је захтев начелника Градске управе Града
Пожаревца број 01-40-987/2022-1 од 17.05.2022.
године, са изјашњењем Одељења за буџет и
финансије Градске управе Града Пожаревца
број 03-40-987/2022 од 19.05.2022. године, те је
на основу члана 69. став 2. и став 4. Закона о
буџетском систему („Службени гласник РС”, бр.
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13
– исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон,
103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20
и 118/21), члана 82. став 1. тачка 3. Статута
Града Пожаревца (“Службени гласник Града
Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19),
члана 26. став 1. и став 4. Пословника о раду
Градског већа Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и
3/17) и члана 23. став 2. Одлуке о буџету Града
Пожаревца за 2022. годину („Службени гласник
Града Пожаревца“, бр. 14/21), донело следеће
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. ПРИХВАТА СЕ захтев начелника
Градске управе Града Пожаревца број 0140-987/2022-1 од 17.05.2022. године, за
обезбеђење средстава у износу од 350.000,00
динара на име учешћа Града у реализацији
активности Пројекта „Давање доприноса
интерно расељених лица са територије Града
Пожаревца-додела грађевинског материјала у
2022/2023“, у складу са Уговором о сарадњи
на реализацији помоћи за побољшање услова
становања интерно расељених лица док су у
расељеништву доделом помоћи намењене за
набавку грађевинског материјала и опреме
за завршетак или адаптацију стамбеног
објекта, закљученог између Града Пожаревца,
број 011-40-987/2022 од 15.04.2022. године
и Комесаријата за избеглице и миграције

17.05.2022. године, за обезбеђење средстава у износу од 350.000,00 динара на име учешћа Града у
реализацији активности Пројекта „Давање доприноса интерно расељених лица са територије Града
Пожаревца-додела грађевинског материјала у 2022/2023“, у складу са Уговором о сарадњи на
реализацији помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у
расељеништву доделом помоћи намењене за набавку грађевинског материјала и опреме за
завршетак или адаптацију стамбеног објекта, закљученог између Града Пожаревца, број 011-40987/2022 од 15.04.2022. године и Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије број 99/470 од 27.04.2022. године.

Републике Србије број 9-9/470 од 27.04.2022.
године.

2. Средства из тачке 1. овог решења
обезбедити из средстава предвиђених Одлуком
о буџету Града Пожаревца за 2022. годину у
оквиру Раздела 5 - Градска управа, Програм 15 Опште услуге локалне самоуправе, Програмска
класификација
0602-0009,
Програмска
активност: Текућа буџетска резерва, Функција
160 - Опште јавне услуге некласификоване
на другом месту, Позиција 166, Економска
класификација 499 - Средства резерве, Извор
финансирања 01 - Општи приходи и примања
буџета и иста се могу распоредити у оквиру
Раздела 5 - Градска управа, Програм 1 –
Становање, урбанизам и просторно планирање,
Програмска
класификација
1101-4008,
Пројекат „Давање доприноса интеграцији
интерно расељених лица са територије Града
Пожаревца - додела грађевинског материјала у
2022/2023“, Апропријација/Позиција број 41/4,
Функционална класификација 060 - Становање,
Економска
класификација
472-Накнаде
за социјалну заштиту из буџета, Извор
финансирања 01- Општи приходи и примања
буџета.

3. Средства из тачке 1. и 2. овог решења
распоредити у Финансијском плану Градске
управе Града Пожаревца за 2022. годину на
следећи начин:
060

1101-4008

472811

Економска
класифика
ција

УКУПНО:

Накнаде из буџета за становање и
живот-Пројекат „Давање доприноса
интеграцији интерно расељених лица
са територије Града Пожаревца-додела
грађевинског материјала у 2022/2023“

Назив конта

01

Извор
финансира
ња

350.000,00

350.000,00

Износ у
динарима

4.
За реализацију овог решења задужује се Одељење за буџет и финансије Градске управе Града
Пожаревца.

Функција

Програмска
класификација

3.
Средства из тачке 1. и 2. овог решења распоредити у Финансијском плану Градске управе
Града Пожаревца за 2022. годину на следећи начин:

2.
Средства из тачке 1. овог решења обезбедити из средстава предвиђених Одлуком о буџету
Града Пожаревца за 2022. годину у оквиру Раздела 5 - Градска управа, Програм 15 - Опште услуге
локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0009, Програмска активност: Текућа буџетска
резерва, Функција 160 - Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 166,
Економска класификација 499 - Средства резерве, Извор финансирања 01 - Општи приходи и
примања буџета и иста се могу распоредити у оквиру Раздела 5 - Градска управа, Програм 1 –
Становање, урбанизам и просторно планирање, Програмска класификација 1101-4008, Пројекат
„Давање доприноса интеграцији интерно расељених лица са територије Града Пожаревца - додела
грађевинског материјала у 2022/2023“, Апропријација/Позиција број 41/4, Функционална
класификација 060 - Становање, Економска класификација 472-Накнаде за социјалну заштиту из
буџета, Извор финансирања 01- Општи приходи и примања буџета.
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4. За реализацију овог решења задужује
се Одељење за буџет и финансије Градске
управе Града Пожаревца.

5. Диспозитив овог решења објавити у
„Службеном гласнику Града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 27. маја 2022. године		
Број 09-06-68/2022-4-2

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА,
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Славиша Алексић, дипл. инжењер технологије
с.р.
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22.

Градско веће Града Пожаревца на
седници одржаној 27. маја 2022. године,
разматрало је захтев Месне заједнице
„Дубравица “ број: 09-40-1180/2022 од
23.05.2022. године за одобрење додатних
средстава, са мишљењем Одељења за буџет и
финансије Градске управе Града Пожаревца
број: 03-40-1180/22 од 24.05.2022. године,
те је на основу члана 69. став 2. и 4. Закона
о буџетском систему („Службени гласник
РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15
– др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19,
72/19, 149/20, 118/21 и 118/21-др.закон), члана
82. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца
(“Службени гласник Града Пожаревца”, бр.
10/18, 12/18-исправка и 10/19), члана 26. став
1. и став 4. Пословника о раду Градског већа
Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) и члана
23. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2022.
годину („Службени гласник Града Пожаревца“,
број: 14/21), донело следеће
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
I
ПРИХВАТА
СЕ
захтев
Месне
заједнице „Дубравица“ број: 09-40-1180/2022
од 23.05.2022. године и одобравају се додатна
средства за набавку хране и пића за обележавања
јубилеја-100 година од доласка Краљице Марије
у Србију у износу од 70.000,00 динара.
II
Средства из тачке 1. овог решења
обезбедити из средстава предвиђених Одлуком
о буџету Града Пожаревца за 2022. годину
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
14/21), у оквиру Раздела 5 - Градска управа,

15.јун 2022.

Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе,
Програмска класификација 0602-0009, ПА:
Текућа буџетска резерва, Функција 160 - Опште
јавне услуге некласификоване на другом месту,
Позиција 166, Економска класификација
499–Средства резерве, Извор финансирања
01-Општи приходи и примања буџета и иста
распоредити у оквиру Раздела 5 - Градска
управа, Глава 1 – Месне заједнице, Програм
15 – Опште услуге локалне самоуправе,
Програмска
класификација
0602-0002,
Програмска активност: Функционисање месних
заједница, Функција 160 – Опште јавне услуге
некласификоване на другом месту, Позиција
176, Економска класификација 426- Материјал
(у Финансијском плану Месне заједнице
„Дубравица“ за 2022. годину на економској
класификацији 4268- материјали за одржавање
хигијене и угоститељство, Извор финансирања
01-Општи приходи и примања буџета).
III
Средства из тачке 1. и 2. овог решења
исплатити са Раздела 5 - Градска управа, Глава
1 – Месне заједнице, Програм 15 – Опште
услуге локалне самоуправе, Програмска
класификација
0602-0002,
Програмска
активност: Функционисање месних заједница,
Функција 160 – Опште јавне услуге
некласификоване на другом месту, Позиција
176, Економска класификација 426- Материјал
(у Финансијском плану Месне заједнице
„Дубравица“ за 2022. годину на економској
класификацији 4268- материјали за одржавање
хигијене и угоститељство, Извор финансирања
01-Општи приходи и примања буџета).
IV
За реализацију овог Решења задужује се
Одељење за буџет и финансије Градске управе
Града Пожаревца.
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V
Диспозитив овог решења објавити у
„Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 27. маја 2022. године
број 09-06-68/2022-7
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА,
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Славиша Алексић, дипл. инжењер технологије
с.р.

23.

Градско веће Града Пожаревца на
седници одржаној 27. маја 2022. године,
разматрало је захтев Одељења за друштвене
делатности Градске управе Града Пожаревца
број 09-40-1151/2022 од 18.05.2022. године, са
изјашњењем Одељења за буџет и финансије
Градске управе Града Пожаревца, па је на
основу члана 69. став 2. и став 4. Закона о
буџетском систему („Службени гласник РС”, бр.
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13
– исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон,
103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20
и 118/21), члана 82. став 1. тачка 3. Статута
Града Пожаревца (“Службени гласник Града
Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19),
члана 26. став 1. и став 4. Пословника о раду
Градског већа Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и
3/17) и члана 24. став 2. Одлуке о буџету Града
Пожаревца за 2022. годину („Службени гласник
Града Пожаревца“, бр. 14/21), донело следеће
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

15.јун 2022.

1. ПРИХВАТА СЕ захтев Одељења за
друштвене делатности Градске управе Града
Пожаревца број 09-40-1151/2022 од 18.05.2022.
године за обезбеђење додатних средстава
у износу од 3.614.000,00 динара за потребе
исплате накнаде дела трошкова боравка деце у
предшколској установи чији је оснивач друго
правно лице или физичко лице.
2. Средства из тачке 1. овог решења
обезбедити из средстава предвиђених Одлуком
о буџету Града Пожаревца за 2022. годину, у
оквиру Раздела 5 - Градска управа, Програм 15 Опште услуге локалне самоуправе, Програмска
класификација
0602-0009,
Програмска
активност: Текућа буџетска резерва, Функција
160 - Опште јавне услуге некласификоване
на другом месту, Позиција 166, Економска
класификација 499 - Средства резерве,
Извор финансирања 01 - Општи приходи и
примања буџета и иста се могу распоредити
у оквиру Раздела 5 - Градска управа, Програм
8 – Предшколско васпитање, Програмска
класификација
2002-0002,
Програмска
активност – Функционисање и остваривање
предшколског васпитања и образовања,
Функција 911 – Предшколско образовање,
Позиција 101, економска класификација 472 –
Накнаде из буџета за децу и породицу, Извор
финансирања 01- Општи приходи и примања из
буџета.
3. Средства из тачке 1. и 2. овог
решења распоредити у Финансијском плану
Градске управе Града Пожаревца за 2022.
годину у оквиру Програма 8 – Предшколско
васпитање, Програмска класификација 20020002, Програмска активност – Функционисање
и остваривање предшколског васпитања и
образовања, Функција 911 – Предшколско
образовање, економска класификација 472311 –
Накнаде из буџета за децу и породицу-накнаде
дела трошкова боравка деце у предшколској
установи чији је оснивач друго правно или
физичко лице, Извор финансирања 01- Општи
приходи и примања из буџета.
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4. За реализацију овог решења задужује
се Одељење за буџет и финансије Градске
управе Града Пожаревца.
5. Диспозитив овог решења објавити у
„Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 27. маја 2022. године
број 09-06-68/2022-8
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА,
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Славиша Алексић, дипл. инжењер технологије
с.р.

24.

Градско веће Града Пожаревца на седници
одржаној 27. маја 2022. године, разматрало је
захтев Комисије за спорт Града Пожаревца број
011-66-38/2022 од 19.05.2022. године, па је
на основу члана 69. став 2. и став 4. Закона о
буџетском систему („Службени гласник РС”, бр.
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13
– исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон,
103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20
и 118/21), члана 82. став 1. тачка 3. Статута
Града Пожаревца (“Службени гласник Града
Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19),
члана 26. став 1. и став 4. Пословника о раду
Градског већа Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и
3/17) и члана 24. став 2. Одлуке о буџету Града
Пожаревца за 2022. годину („Службени гласник
Града Пожаревца“, бр. 14/21), донело следеће
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

15.јун 2022.

1. ПРИХВАТА СЕ захтев Комисије за
спорт Града Пожаревца број 011-66-38/2022
од 19.05.2022. године за обезбеђење додатних
средстава у износу од 244.000,00 динара по
захтеву Спортског савеза Града Пожаревца број
011-66-38/2022 од 13.05.2022. године на име
организације манифестације „Спортске игре
младих Србије 2022“.
2. Средства из тачке 1. овог решења
обезбедити из средстава предвиђених Одлуком
о буџету Града Пожаревца за 2022. годину, у
оквиру Раздела 5 - Градска управа, Програм 15 Опште услуге локалне самоуправе, Програмска
класификација
0602-0009,
Програмска
активност: Текућа буџетска резерва, Функција
160 - Опште јавне услуге некласификоване
на другом месту, Позиција 166, Економска
класификација 499 - Средства резерве, Извор
финансирања 01 - Општи приходи и примања
буџета и иста се могу распоредити у оквиру
Раздела 5 - Градска управа, Програм 14 – Развој
спорта и омладине, Програмска класификација
1301-0001, Програмска активност – Подршка
локалним
спортским
организацијама,
удружењима и савезима, Функција 810 – Услуге
рекреације и спорта, Позиција 133, економска
класификација
481-Дотације
невладиним
организацијама, Извор финансирања 01- Општи
приходи и примања из буџета (у Финансијском
плану Градске управе за 2022. годину економска
класификација 481911– дотације спортским
омладинским
организацијама-годишњи
програми спортских организација, удружења и
савеза).
3. Средства из тачке 1. и 2. овог
решења распоредити у Финансијском плану
Градске управе Града Пожаревца за 2022.
годину у оквиру Програма 14 – Развој спорта
и омладине, Програмска класификација 13010001, Програмска активност – Подршка
локалним
спортским
организацијама,
удружењима и савезима, Функција 810 – Услуге
рекреације и спорта, економска класификација
481911 – Дотације спортским омладинским
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организацијама-годишњи програми спортских
организација, удружења и савеза.
4. За реализацију овог решења задужује
се Одељење за буџет и финансије Градске
управе Града Пожаревца.
5. Диспозитив овог решења објавити у
„Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 27. маја 2022. године
број 09-06-68/2022-9
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА,
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Славиша Алексић, дипл. инжењер технологије
с.р.

25.

Градско веће Града Пожаревца на седници
одржаној 27. маја 2022. године, разматрало је
захтев Комисије за спорт Града Пожаревца број
011-66-37/2022 од 19.05.2022. године, па је
на основу члана 69. став 2. и став 4. Закона о
буџетском систему („Службени гласник РС”, бр.
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13
– исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон,
103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20
и 118/21), члана 82. став 1. тачка 3. Статута
Града Пожаревца (“Службени гласник Града
Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19),
члана 26. став 1. и став 4. Пословника о раду
Градског већа Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и
3/17) и члана 24. став 2. Одлуке о буџету Града
Пожаревца за 2022. годину („Службени гласник
Града Пожаревца“, бр. 14/21), донело следеће

15.јун 2022.

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. ПРИХВАТА СЕ захтев Комисије за
спорт Града Пожаревца број 011-66-37/2022
од 19.05.2022. године за обезбеђење додатних
средстава у износу од 60.000,00 динара по
захтеву Организације спортских риболоваца
„Смуђ“ Пожаревац број 011-66-37/2022 од
13.05.2022. године, на име учешћа Александра
Мишића, Милана Мартића и Владимира
Марковића, репрезентативаца у дисциплини
мушица, на Балканском купу у лову мушицом,
који се одржава у Црној Гори у Пљевљама на
реци Ђетињи од 2 до 5. јуна 2022. године.
2. Средства из тачке 1. овог решења
обезбедити из средстава предвиђених Одлуком
о буџету Града Пожаревца за 2022. годину, у
оквиру Раздела 5 - Градска управа, Програм 15 Опште услуге локалне самоуправе, Програмска
класификација
0602-0009,
Програмска
активност: Текућа буџетска резерва, Функција
160 - Опште јавне услуге некласификоване
на другом месту, Позиција 166, Економска
класификација 499 - Средства резерве, Извор
финансирања 01 - Општи приходи и примања
буџета и иста се могу распоредити у оквиру
Раздела 5 - Градска управа, Програм 14 – Развој
спорта и омладине, Програмска класификација
1301-0001, Програмска активност – Подршка
локалним
спортским
организацијама,
удружењима и савезима, Функција 810 – Услуге
рекреације и спорта, Позиција 133, економска
класификација
481-Дотације
невладиним
организацијама, Извор финансирања 01- Општи
приходи и примања из буџета (у Финансијском
плану Градске управе за 2022. годину економска
класификација 481911– дотације спортским
омладинским
организацијама-годишњи
програми спортских организација, удружења и
савеза).
3. Средства из тачке 1. и 2. овог
решења распоредити у Финансијском плану
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Градске управе Града Пожаревца за 2022.
годину у оквиру Програма 14 – Развој спорта
и омладине, Програмска класификација 13010001, Програмска активност – Подршка
локалним
спортским
организацијама,
удружењима и савезима, Функција 810 – Услуге
рекреације и спорта, економска класификација
481911 – Дотације спортским омладинским
организацијама-годишњи програми спортских
организација, удружења и савеза.
4. За реализацију овог решења задужује
се Одељење за буџет и финансије Градске
управе Града Пожаревца.
5. Диспозитив овог решења објавити у
„Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 27. маја 2022. године		
Број 09-06-68/2022-10
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике
с.р.

15.јун 2022.

26.

Градско веће Града Пожаревца на седници
одржаној 3. јуна 2022. године, разматрало је
захтев Комисије за спорт Града Пожаревца број
011-66-35/2022 од 19.05.2022. године, па је
на основу члана 69. став 2. и став 4. Закона о
буџетском систему („Службени гласник РС”, бр.
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13
– исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон,
103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20
и 118/21), члана 82. став 1. тачка 3. Статута
Града Пожаревца (“Службени гласник Града
Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19),
члана 26. став 1. и став 4. Пословника о раду
Градског већа Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и
3/17) и члана 24. став 2. Одлуке о буџету Града
Пожаревца за 2022. годину („Службени гласник
Града Пожаревца“, бр. 14/21), донело следеће
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. ПРИХВАТА СЕ захтев Комисије за
спорт Града Пожаревца број 011-66-35/2022
од 19.05.2022. године за обезбеђење додатних
средстава у износу од 210.000,00 динара по
захтеву Атлетског клуба „Пожаревац“ број
011-66-35/2022 од 12.05.2022. године, на име
усавршавања перспективних атлетичара Маше
Рајић из Пожаревца и Вељка Дома из Пожаревца
у износу од по 105.000,00 динара, односно на
месечном нивоу у износу од по 15.000,00 динара
у наредних 7 месеци.
2. Средства из тачке 1. овог решења
обезбедити из средстава предвиђених Одлуком
о буџету Града Пожаревца за 2022. годину, у
оквиру Раздела 5 - Градска управа, Програм 15 Опште услуге локалне самоуправе, Програмска
класификација
0602-0009,
Програмска
активност: Текућа буџетска резерва, Функција
160 - Опште јавне услуге некласификоване
на другом месту, Позиција 166, Економска
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класификација 499 - Средства резерве, Извор
финансирања 01 - Општи приходи и примања
буџета и иста се могу распоредити у оквиру
Раздела 5 - Градска управа, Програм 14 – Развој
спорта и омладине, Програмска класификација
1301-0001, Програмска активност – Подршка
локалним
спортским
организацијама,
удружењима и савезима, Функција 810 – Услуге
рекреације и спорта, Позиција 133, економска
класификација
481-Дотације
невладиним
организацијама, Извор финансирања 01- Општи
приходи и примања из буџета (у Финансијском
плану Градске управе за 2022. годину економска
класификација 481911– дотације спортским
омладинским
организацијама-годишњи
програми спортских организација, удружења и
савеза).
3. Средства из тачке 1. и 2. овог
решења распоредити у Финансијском плану
Градске управе Града Пожаревца за 2022.
годину у оквиру Програма 14 – Развој спорта
и омладине, Програмска класификација 13010001, Програмска активност – Подршка
локалним
спортским
организацијама,
удружењима и савезима, Функција 810 – Услуге
рекреације и спорта, економска класификација
481911 – Дотације спортским омладинским
организацијама-годишњи програми спортских
организација, удружења и савеза.
4. За реализацију овог решења задужује
се Одељење за буџет и финансије Градске
управе Града Пожаревца.
5. Диспозитив овог решења објавити у
„Службеном гласнику Града Пожаревца“.

15.јун 2022.

У Пожаревцу, 3. јуна 2022. године			
Број 09-06-73/2022-5
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике
с.р.

27.

Градско веће Града Пожаревца на седници
одржаној 3. јуна 2022. године, разматрало је
захтев Комисије за спорт Града Пожаревца број
011-40-1241/2022-1 од 01.06.2022. године, па је
на основу члана 69. став 2. и став 4. Закона о
буџетском систему („Службени гласник РС”, бр.
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13
– исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон,
103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20
и 118/21), члана 82. став 1. тачка 3. Статута
Града Пожаревца (“Службени гласник Града
Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19),
члана 26. став 1. и став 4. Пословника о раду
Градског већа Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и
3/17) и члана 24. став 2. Одлуке о буџету Града
Пожаревца за 2022. годину („Службени гласник
Града Пожаревца“, бр. 14/21), донело следеће
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. ПРИХВАТА СЕ захтев Комисије за
спорт Града Пожаревца број 011-40-1241/20221 од 01.06.2022. године за обезбеђење додатних
средстава у износу од 91.520,00 динара по
захтеву Женског одбојкашког клуба „Млади
радник“ Пожаревац број 011-40-1241/2022 од
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27.05.2022. године и одобри додатна средства
у износу од 91.520,00 динара на име учешћа
на Финалном турниру Србије за потребе
смештаја и исхране екипе претпионирки, а који
се одржава у Ваљеву у периоду од 3. до 5. јуна
2022. године.
2. Средства из тачке 1. овог решења
обезбедити из средстава предвиђених Одлуком
о буџету Града Пожаревца за 2022. годину, у
оквиру Раздела 5 - Градска управа, Програм 15 Опште услуге локалне самоуправе, Програмска
класификација
0602-0009,
Програмска
активност: Текућа буџетска резерва, Функција
160 - Опште јавне услуге некласификоване
на другом месту, Позиција 166, Економска
класификација 499 - Средства резерве, Извор
финансирања 01 - Општи приходи и примања
буџета и иста се могу распоредити у оквиру
Раздела 5 - Градска управа, Програм 14 – Развој
спорта и омладине, Програмска класификација
1301-0001, Програмска активност – Подршка
локалним
спортским
организацијама,
удружењима и савезима, Функција 810 – Услуге
рекреације и спорта, Позиција 133, економска
класификација
481-Дотације
невладиним
организацијама, Извор финансирања 01- Општи
приходи и примања из буџета (у Финансијском
плану Градске управе за 2022. годину економска
класификација 481911– дотације спортским
омладинским
организацијама-годишњи
програми спортских организација, удружења и
савеза).
3. Средства из тачке 1. и 2. овог
решења распоредити у Финансијском плану
Градске управе Града Пожаревца за 2022.
годину у оквиру Програма 14 – Развој спорта
и омладине, Програмска класификација 13010001, Програмска активност – Подршка
локалним
спортским
организацијама,
удружењима и савезима, Функција 810 – Услуге
рекреације и спорта, економска класификација
481911 – Дотације спортским омладинским
организацијама-годишњи програми спортских
организација, удружења и савеза.

15.јун 2022.

4. За реализацију овог решења задужује
се Одељење за буџет и финансије Градске
управе Града Пожаревца.
5. Диспозитив овог решења објавити у
„Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 3. јуна 2022. године			
Број 09-06-73/2022-6
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике
с.р.

28.

Градско веће Града Пожаревца на седници
одржаној 9. јуна 2022. године, разматрало је
захтев Основне школе „Краљ Александар I“
Пожаревац број 03-40-1215/2022 од 25.05.2022.
године за обезбеђење додатних средстава са
мишљењем Одељења за буџет и финансије од
01.06.2022. године, те је на основу 69. став 2.
и 4. Закона о буџетском систему („Службени
гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14,
68/15 – др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18,
31/19, 72/19, 149/2020, 118/21 и 118/21 – др.
закон), члана 82. став 1. тачка 3. Статута
Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19),
члана 26. став 1. и став 4. Пословника о раду
Градског већа Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16
и 3/17) и члана 23. и 24. Одлуке о буџету Града
Пожаревца за 2022. годину („Службени гласник
Града Пожаревца“ бр. 14/21), донело следеће

Страна 146 - Број 8

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Основне школе
„Краљ Александар I“ Пожаревац број 03-401215/2022 од 25.05.2022. године и одобравају
се додатна средства у укупном износу од
130.000,00 динара за трошкове путовања
наставника и ученика.
II
Средства из тачке I овог Решења
обезбедити из средства предвиђених Одлуком
о буџету Града Пожаревца за 2022. годину
(„Службени гласник Града Пожаревца“ бр.
14/21), са Раздела 5 – Градска управа, Програм
15 – Опште услуге локалне самоуправе,
Програмска класификација 0602-0009, ПА:
Текућа буџетска резерва, Функција 160 –
Опште јавне услуге некласификоване на другом
месту, Позиција 166, Економска класификација
499 – Средства резерве, и иста распоредити у
оквиру Раздела 5 – Градска управа, Програм
9 – Основно образовање, Програмска
класификација 2003-0001 ПА: Реализација
делатности основног образовања, Функција 912
– Основно образовање, Позиција 103, Економска
класификација 463 – Трансфери осталим
нивоима власти (У оквиру Финансијског плана
Градске управе Града Пожаревца за 2022.
годину на Економску класификацију 4631Текући трансфери осталим нивоима власти
-Основно образовање у износу од 130.000,00
динара, а у оквиру Финансијског плана Основне
школе „Краљ Александар I“ Пожаревац за
2022. годину на Економску класификацију
4221 – Трошкови службених путовања у земљи
у износу од 30.000,00 динара и на Економској
класификацији 4224- Трошкови путовања
ученика у износу од 100.000,00 динара).

15.јун 2022.

III
Средства из тачке I овог Решења
исплатити са Раздела 5 – Градска управа,
Програм 9 – Основно образовање, Програмска
класификација 2003-0001 ПА: Реализација
делатности основног образовања, Функција 912
– Основно образовање, Позиција 103, Економска
класификација 463 – Трансфери осталим
нивоима власти (У оквиру Финансијског плана
Градске управе Града Пожаревца за 2022. годину
са Економске класификације 4631- Текући
трансфери осталим нивоима власти -Основно
образовање у износу од 130.000,00 динара, а
у оквиру Финансијског плана Основне школе
„Краљ Александар I“ Пожаревац за 2022. годину
са Економске класификације 4221 – Трошкови
службених путовања у земљи у износу од
30.000,00 динара и са Економске класификације
4224- Трошкови путовања ученика у износу од
100.000,00 динара)
IV
За реализацију Решења задужује се
Одељење за буџет и финансије
V
Диспозитив овог Решења објавити у
Службеном гласнику Града Пожаревца.
У Пожаревцу, 9. јуна 2022. године			
Број 09-06-74/2022-13
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике
с.р.
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29.

Градско веће Града Пожаревца на седници
одржаној 9. јуна 2022. године, разматрало
је захтев Пољопривредне школе са домом
ученика „Соња Маринковић“ из Пожаревца
број 03-40-1234/2022 од 27.05.2022. године за
обезбеђење додатних средстава са мишљењем
Одељења за буџет и финансије од 01.06.2022.
године, те је на основу 69. став 2. и 4. Закона
о буџетском систему („Службени гласник РС”,
бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др.
Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19,
149/2020, 118/21 и 118/21 – др. закон), члана
82. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца”, бр.
10/18, 12/18-исправка и 10/19), члана 26. став
1. и став 4. Пословника о раду Градског већа
Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) и члана
23. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2022.
годину („Службени гласник Града Пожаревца“
бр. 14/21), донело
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Пољопривредне
школе са домом ученика „Соња Маринковић“ из
Пожаревца број 03-40-1234/2022 од 27.05.2022.
године, и одобравају се додатна средства у
износу од 99.430,00 динара за исплату помоћи
у медицинском лечењу запосленог или чланова
уже породице и друге помоћи запосленом.
II
Средства из тачке I овог Решења
обезбедити из средства предвиђених Одлуком
о буџету Града Пожаревца за 2022. годину
(„Службени гласник Града Пожаревца“ бр.
14/21), са Раздела 5 – Градска управа, Програм

15.јун 2022.

15 – Опште услуге локалне самоуправе,
Програмска класификација 0602-0009, ПА:
Текућа буџетска резерва, Функција 160 – Опште
јавне услуге некласификоване на другом месту,
Позиција 166, Економска класификација 499 –
Средства резерве, и иста распоредити у оквиру
Раздела 5 – Градска управа, Програм 10 –
Средње образовање, Програмска класификација
2004-0001 ПА: Реализација делатности средњег
образовања, Функција 920 – Средње образовање,
Позиција 105, Економска класификација 463 –
Трансфери осталим нивоима власти (У оквиру
Финансијског плана Градске управе Града
Пожаревца за 2022. годину на Економску
класификацију 4631- Текући трансфери осталим
нивоима власти -Средње образовање у износу
од 99.430,00 динара, а у Финансијском плану
Пољопривредне школе са домом ученика „Соња
Маринковић“ из Пожаревца за 2022. годину
на Економску класификацију 4144 – Помоћ у
медицинском лечењу запосленог или чланова
уже породице и друге помоћи запосленом.)
III
Средства из тачке I овог Решења
исплатити са Раздела 5 – Градска управа,
Програм 10 – Средње образовање, Програмска
класификација 2004-0001 ПА: Реализација
делатности средњег образовања, Функција 920
– Средње образовање, Позиција 105, Економска
класификација 463 – Трансфери осталим
нивоима власти (У оквиру Финансијског плана
Градске управе Града Пожаревца за 2022. годину
са Економске класификације 4631- Текући
трансфери осталим нивоима власти -Средње
образовање у износу од 99.430,00 динара, а
у оквиру Финансијског плана Пожаревачке
гимназије за 2022. годину са Економске
класификације 4144 – Помоћ у медицинском
лечењу запосленог или чланова уже породице и
друге помоћи запосленом.)
IV
За реализацију Решења задужује се
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Одељење за буџет и финансије
V
Диспозитив овог Решења објавити у
Службеном гласнику Града Пожаревца.
У Пожаревцу, 9. јуна 2022. године			
Број 09-06-74/2022-14
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике
с.р.

30.

Градско веће Града Пожаревца на седници
одржаној 9. јуна 2022. године, разматрало
је захтев Народног музеја Пожаревац број:
09-40-1257/2022 од 30. маја 2022. године, за
одобрење додатних финансијских средстава, са
мишљењем Одељења за буџет и финансије од
03.06.2022. године, те је на основу члана 69. став
2. и 4. Закона о буџетском систему („Службени
гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14,
68/15 – др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17,
95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21др.закон ), члана 82. став 1. тачка 3. Статута
Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19),
члана 26. став 1. и став 4. Пословника о раду
Градског већа Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и
3/17), и члана 23. став 2. Одлуке о буџету Града
Пожаревца за 2022. годину („Службени гласник
Града Пожаревца“ бр. 14/21), донело

15.јун 2022.

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Народног музеја
Пожаревац број: 09-40-1257/2022 од 30. маја
2022. године, са мишљењем Одељења за буџет
и финансије од 03.06.2022. године, за издвајање
додатних финансијских средстава, и одобравају
се средства у укупном износу од 60.000,00
динара за уградњу улазних врата у Етно парку
на Тулби.
II
Средства из тачке I овог Решења
обезбедити из средства предвиђених Одлуком
о буџету Града Пожаревца за 2022. годину
(„Службени гласник Града Пожаревца“ 14/21),
са Раздела 5 – Градска управа, Програм 15 –
Опште услуге локалне самоуправе, Програмска
класификација 0602-0009, ПА: Текућа буџетска
резерва, Функција 160 – Опште јавне услуге
некласификоване на другом месту, Позиција
166, Економска класификација 499 – Средства
резерве, и иста распоредити у оквиру Раздела 5
– Градска управа, Глава 2 – Установе у култури,
Програм 13 – Развој културе и информисања,
Програмска
класификација
1201-0001
ПА:Функционисање
локалних
установа
културе, Функција 820 – Услуге културе,
Позиција 195, Економска класификација 512
– Машине и опрема (У оквиру Финансијског
плана Народног музеја Пожаревац за 2022.
годину, на Економску класификацију 512211 –
Намештај).
III
Средства из тачке I овог Решења
исплатити са Раздела 5 – Градска управа,
Глава 2 – Установе у култури, Програм 13 –
Развој културе и информисања, Програмска
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класификација 1201-0001 ПА:Функционисање
локалних установа културе, Функција 820
– Услуге културе, Позиција 195, Економска
класификација 512 – Машине и опрема (У
оквиру Финансијског плана Народног музеја
Пожаревац за 2022. годину, на Економску
класификацију 512211 – Намештај).
IV
За реализацију Решења задужује се
Одељење за буџет и финансије.
V
Диспозитив овог решења објавити у
„Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 9. јуна 2022. године			
Број 09-06-74/2022-15
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике
с.р.

15.јун 2022.

31.

Градско веће Града Пожаревца на
седници одржаној 9. јуна 2022. године,
разматрало је захтев Пожаревачке гимназије
број 03-40-1312/2022 од 02.06.2022. године за
обезбеђење додатних средстава са мишљењем
Одељења за буџет и финансије од 06.06.2022.
године, те је на основу 69. став 2. и 4. Закона
о буџетском систему („Службени гласник РС”,
бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др.
Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19,
149/2020, 118/21 и 118/21 – др. закон), члана
82. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца”, бр.
10/18, 12/18-исправка и 10/19), члана 26. став
1. и став 4. Пословника о раду Градског већа
Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) и члана
23. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2022.
годину („Службени гласник Града Пожаревца“
бр. 14/21), донело
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Пожаревачке
гимназије број 03-40-1312/2022 од 02.06.2022.
године, и одобравају се додатна средства у
износу од 338.700,00 динара за набавку спортске
опреме ученицима и наставницима који путују
на светско првенство у Бразил у периоду од
19.06. до 27.06.2022. године.
II
Средства из тачке I овог Решења
обезбедити из средства предвиђених Одлуком
о буџету Града Пожаревца за 2022. годину
(„Службени гласник Града Пожаревца“ бр.
14/21), са Раздела 5 – Градска управа, Програм
15 – Опште услуге локалне самоуправе,
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Програмска класификација 0602-0009, ПА:
Текућа буџетска резерва, Функција 160 –
Опште јавне услуге некласификоване на другом
месту, Позиција 166, Економска класификација
499 – Средства резерве, и иста распоредити у
оквиру Раздела 5 – Градска управа, Програм
10 – Средње образовање, Програмска
класификација 2004-0001 ПА: Реализација
делатности средњег образовања, Функција 920
– Средње образовање, Позиција 105, Економска
класификација 463 – Трансфери осталим
нивоима власти (У оквиру Финансијског плана
Градске управе Града Пожаревца за 2022. годину
на Економску класификацију 4631- Текући
трансфери осталим нивоима власти -Средње
образовање у износу од 338.700,00 динара, а у
Финансијском плану Пожаревачке гимназије за
2022. годину на Економску класификацију 4266
– Материјали за образовање, културу и спорт).
III
Средства из тачке I овог Решења
исплатити са Раздела 5 – Градска управа,
Програм 10 – Средње образовање, Програмска
класификација 2004-0001 ПА: Реализација
делатности средњег образовања, Функција 920
– Средње образовање, Позиција 105, Економска
класификација 463 – Трансфери осталим
нивоима власти (У оквиру Финансијског плана
Градске управе Града Пожаревца за 2022.
годину са Економске класификације 4631Текући трансфери осталим нивоима власти
-Средње образовање у износу од 338.700,00
динара, а у оквиру Финансијског плана
Пожаревачке гимназије за 2022. годину са
Економске класификације 4266 – Материјали за
образовање, културу и спорт.)
IV
За реализацију Решења задужује се
Одељење за буџет и финансије

15.јун 2022.

V
Диспозитив овог Решења објавити у
Службеном гласнику Града Пожаревца.
У Пожаревцу, 9. јуна 2022. године			
Број 09-06-74/2022-16
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике
с.р.

32.

Градско веће Града Пожаревца на седници
одржаној 9. јуна 2022. године, разматрало је
захтев Месне заједнице „Бубушинац“ број:
11-40-1286/2022 од 01.06.2022. године за
одобрење додатних средстава, са мишљењем
Одељења за буџет и финансије Градске управе
Града Пожаревца од 07.06.2022. године, те
је на основу члана 69. став 2. и 4. Закона о
буџетском систему („Службени гласник РС”,
бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др.
Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19,
72/19, 149/20, 118/21 и 118/21-др.закон), члана
82. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца
(“Службени гласник Града Пожаревца”, бр.
10/18, 12/18-исправка и 10/19), члана 26. став
1. и став 4. Пословника о раду Градског већа
Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) и члана
23. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2022.
годину („Службени гласник Града Пожаревца“,
број: 14/21), донело следеће
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Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
I
ПРИХВАТА СЕ захтев
Месне
заједнице „Бубушинац“ број: 11-40-1286/2022
од 01.06.2022. године и одобравају се додатна
средства за изнајмљивање професионалне аудио
тонске опреме за потребе дводневне фолклорне
манифестације у оквиру Петровданског сабора,
у износу од 40.000,00 динара.
II
Средства из тачке 1. овог решења
обезбедити из средстава предвиђених Одлуком
о буџету Града Пожаревца за 2022. годину
(„Службени гласник Града Пожаревца“,
бр. 14/21), у оквиру Раздела 5 - Градска
управа, Програм 15 - Опште услуге локалне
самоуправе, Програмска класификација 06020009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функција
160 - Опште јавне услуге некласификоване
на другом месту, Позиција 166, Економска
класификација
499–Средства
резерве,
Извор финансирања 01-Општи приходи и
примања буџета и иста распоредити у оквиру
Раздела 5 - Градска управа, Глава 1 – Месне
заједнице, Програм 15 – Опште услуге локалне
самоуправе, Програмска класификација 06020002, Програмска активност: Функционисање
месних заједница, Функција 160 – Опште
јавне услуге некласификоване на другом месту,
Позиција 171, Економска класификација 421Стални трошкови (у Финансијском плану Месне
заједнице „Бубушинац“ за 2022. годину на
економској класификацији 4216- Закуп имовине
и опреме, Извор финансирања 01-Општи
приходи и примања буџета).
III
Средства из тачке 1. и 2. овог решења
исплатити са Раздела 5 - Градска управа, Глава

15.јун 2022.

1 – Месне заједнице, Програм 15 – Опште
услуге локалне самоуправе, Програмска
класификација
0602-0002,
Програмска
активност: Функционисање месних заједница,
Функција 160 – Опште јавне услуге
некласификоване на другом месту, Позиција
171, Економска класификација 421- Стални
трошкови (у Финансијском плану Месне
заједнице „Бубушинац“ за 2022. годину на
економској класификацији 4216- Закуп имовине
и опреме, Извор финансирања 01-Општи
приходи и примања буџета).
IV
За реализацију овог Решења задужује се
Одељење за буџет и финансије Градске управе
Града Пожаревца.
V
Диспозитив овог Решења објавити у
„Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 9. јуна 2022. године			
Број 09-06-74/2022-27
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике
с.р.
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33.

Градско веће Града Пожаревца на
седници одржаној 9. јуна 2022. године,
разматрало је захтев Месне заједнице „Живица“
број: 11-40-1229/2022 од 27.05.2022. године за
одобрење додатних средстава, са мишљењем
Одељења за буџет и финансије Градске управе
Града Пожаревца од 07.06.2022. године, те
је на основу члана 69. став 2. и 4. Закона о
буџетском систему („Службени гласник РС”,
бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др.
Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19,
72/19, 149/20, 118/21 и 118/21-др.закон), члана
82. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца
(“Службени гласник Града Пожаревца”, бр.
10/18, 12/18-исправка и 10/19), члана 26. став
1. и став 4. Пословника о раду Градског већа
Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) и члана
23. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2022.
годину („Службени гласник Града Пожаревца“,
број: 14/21), донело следеће

15.јун 2022.

0009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функција
160 - Опште јавне услуге некласификоване
на другом месту, Позиција 166, Економска
класификација
499–Средства
резерве,
Извор финансирања 01-Општи приходи и
примања буџета и иста распоредити у оквиру
Раздела 5 - Градска управа, Глава 1 – Месне
заједнице, Програм 15 – Опште услуге локалне
самоуправе, Програмска класификација 06020002, Програмска активност: Функционисање
месних заједница, Функција 160 – Опште
јавне услуге некласификоване на другом
месту, Позиција 171, Економска класификација
421- Стални трошкови (у Финансијском
плану Месне заједнице „Живица“ за 2022.
годину на економској класификацији 4212Енергетске услуге-електрична енергија, Извор
финансирања 01-Општи приходи и примања
буџета).
III

ПРИХВАТА СЕ захтев Месне заједнице
„Живица“ број: 11-40-1229/2022 од 27.05.2022.
године и одобравају се додатна средства за
плаћање дуга за електричну енергију у износу
од 41.600,00 динара.

Средства из тачке 1. и 2. овог решења
исплатити са Раздела 5 - Градска управа, Глава 1
– Месне заједнице, Програм 15 – Опште услуге
локалне самоуправе, Програмска класификација
0602-0002,
Програмска
активност:
Функционисање месних заједница, Функција
160 – Опште јавне услуге некласификоване
на другом месту, Позиција 171, Економска
класификација 421- Стални трошкови (у
Финансијском плану Месне заједнице „Живица“
за 2022. годину на економској класификацији
4212- Енергетске услуге-електрична енергија,
Извор финансирања 01-Општи приходи и
примања буџета).

II

IV

Средства из тачке 1. овог решења
обезбедити из средстава предвиђених Одлуком
о буџету Града Пожаревца за 2022. годину
(„Службени гласник Града Пожаревца“,
бр. 14/21), у оквиру Раздела 5 - Градска
управа, Програм 15 - Опште услуге локалне
самоуправе, Програмска класификација 0602-

За реализацију овог Решења задужује се
Одељење за буџет и финансије Градске управе
Града Пожаревца.

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
I

V
Диспозитив овог Решења објавити у
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„Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 9. јуна 2022. године			
Број 09-06-74/2022-32
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике
с.р.

34.

Градско веће Града Пожаревца на
седници одржаној 9. јуна 2022. године,
разматрало је захтев Пожаревачке гимназије
број 03-40-1310/2022 од 02.06.2022. године за
обезбеђење додатних средстава са мишљењем
Одељења за буџет и финансије од 06.06.2022.
године, те је на основу 69. став 2. и 4. Закона
о буџетском систему („Службени гласник РС”,
бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др.
Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19,
149/2020, 118/21 и 118/21 – др. закон), члана
82. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца”, бр.
10/18, 12/18-исправка и 10/19), члана 26. став
1. и став 4. Пословника о раду Градског већа
Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) и члана
23. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2022.
годину („Службени гласник Града Пожаревца“
бр. 14/21), донело следеће
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

15.јун 2022.

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Пожаревачке
гимназије број 03-40-1310/2022 од 02.06.2022.
године, и одобравају се додатна средства
у износу од 80.000,00 динара за трошкове
путовања ученика на такмичења.
II
Средства из тачке I овог Решења
обезбедити из средства предвиђених Одлуком
о буџету Града Пожаревца за 2022. годину
(„Службени гласник Града Пожаревца“ бр.
14/21), са Раздела 5 – Градска управа, Програм
15 – Опште услуге локалне самоуправе,
Програмска класификација 0602-0009, ПА:
Текућа буџетска резерва, Функција 160 –
Опште јавне услуге некласификоване на другом
месту, Позиција 166, Економска класификација
499 – Средства резерве, и иста распоредити у
оквиру Раздела 5 – Градска управа, Програм
10 – Средње образовање, Програмска
класификација 2004-0001 ПА: Реализација
делатности средњег образовања, Функција 920
– Средње образовање, Позиција 105, Економска
класификација 463 – Трансфери осталим
нивоима власти (У оквиру Финансијског плана
Градске управе Града Пожаревца за 2022. годину
на Економску класификацију 4631- Текући
трансфери осталим нивоима власти -Средње
образовање у износу од 80.000,00 динара, а у
Финансијском плану Пожаревачке гимназије за
2022. годину на Економску класификацију 4224
– Трошкови путовања ученика).
III
Средства из тачке I овог Решења
исплатити са Раздела 5 – Градска управа,
Програм 10 – Средње образовање, Програмска
класификација 2004-0001 ПА: Реализација
делатности средњег образовања, Функција 920
– Средње образовање, Позиција 105, Економска
класификација 463 – Трансфери осталим
нивоима власти (У оквиру Финансијског плана
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Градске управе Града Пожаревца за 2022. годину
са Економске класификације 4631- Текући
трансфери осталим нивоима власти -Средње
образовање у износу од 80.000,00 динара, а
у оквиру Финансијског плана Пожаревачке
гимназије за 2022. годину са Економске
класификације 4224 – Трошкови путовања
ученика).
IV
За реализацију Решења задужује се
Одељење за буџет и финансије
V
Диспозитив овог Решења објавити у
Службеном гласнику Града Пожаревца.
У Пожаревцу, 9. јуна 2022. године			
Број 09-06-74/2022-33
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике
с.р.

15.јун 2022.

35.

Градско веће Града Пожаревца на седници
одржаној 9. јуна 2022. године, разматрало
је захтев ОШ „Јован Цвијић“ из Костолца,
број: 03-40-1335/2022 од 06.06.2022. године за
обезбеђење додатних средстава са мишљењем
Одељења за буџет и финансије од 07.06.2022.
године, те је на основу 69. став 2. и 4. Закона
о буџетском систему („Службени гласник РС”,
бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др.
Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19,
149/2020, 118/21 и 118/21 – др. закон), члана
82. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца”, бр.
10/18, 12/18-исправка и 10/19), члана 26. став
1. и став 4. Пословника о раду Градског већа
Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) и члана
23. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2022.
годину („Службени гласник Града Пожаревца“
бр. 14/21), донело следеће
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
I
ПРИХВАТА СЕ захтев ОШ „Јован
Цвијић“ из Костолца број: 03-40-1335/2022 од
06.06.2022. године, и одобравају се додатна
средства у износу од 2.617,00 динара и то за
трошкове службених путовања у земљи.
II
Средства из тачке I овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету
Града Пожаревца за 2022. годину („Службени
гласник Града Пожаревца“ бр. 14/21), са
Раздела 5 – Градска управа, Програм 15 –
Опште услуге локалне самоуправе, Програмска
класификација 0602-0009, ПА: Текућа буџетска
резерва, Функција 160 – Опште јавне услуге
некласификоване на другом месту, Позиција
166, Економска класификација 499 – Средства
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резерве, и иста распоредити у оквиру Раздела
5 – Градска управа, Програм 9 – Основно
образовање, Програмска класификација 20030001 ПА: Реализација делатности основног
образовања, Функција 912 – Основно
образовање,
Позиција
103,
Економска
класификација 463 – Трансфери осталим
нивоима власти (У оквиру Финансијског плана
Градске управе Града Пожаревца за 2022.
годину на Економску класификацију 4631Текући трансфери осталим нивоима власти
-Основно образовање у износу од 2.617,00
динара, а у оквиру Финансијског плана ОШ
„Јован Цвијић“ из Костолца за 2022. годину
на Економску класификацију 4221 - Трошкови
службених путовања у земљи).
III
Средства из тачке I овог Решења
исплатити са Раздела 5 – Градска управа,
Програм 9 – Основно образовање, Програмска
класификација 2003-0001 ПА: Реализација
делатности основног образовања, Функција 912
– Основно образовање, Позиција 103, Економска
класификација 463 – Трансфери осталим
нивоима власти (У оквиру Финансијског плана
Градске управе Града Пожаревца за 2022.
годину са Економске класификације 4631Текући трансфери осталим нивоима власти
-Основно образовање у износу од 2.617,00
динара, а у оквиру Финансијског плана ОШ
„Јован Цвијић“ из Костолца за 2022. годину
са Економске класификације 4221 - Трошкови
службених путовања у земљи).
IV
За реализацију Решења задужује се
Одељење за буџет и финансије
V
Диспозитив овог Решења објавити у
Службеном гласнику Града Пожаревца.

15.јун 2022.

У Пожаревцу, 9. јуна 2022. године			
Број 09-06-74/2022-35
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике
с.р.

36.

Градско веће Града Пожаревца на седници
одржаној 9. јуна 2022. године, разматрало
је захтев ОШ „Јован Цвијић“ из Костолца,
број: 03-40-1336/2022 од 06.06.2022. године за
обезбеђење додатних средстава са мишљењем
Одељења за буџет и финансије од 07.06.2022.
године, те је на основу 69. став 2. и 4. Закона
о буџетском систему („Службени гласник РС”,
бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др.
Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19,
149/2020, 118/21 и 118/21 – др. закон), члана
82. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца”, бр.
10/18, 12/18-исправка и 10/19), члана 26. став
1. и став 4. Пословника о раду Градског већа
Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) и члана
23. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2022.
годину („Службени гласник Града Пожаревца“
бр. 14/21), донело следеће
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
I
ПРИХВАТА СЕ захтев ОШ „Јован
Цвијић“ из Костолца број: 03-40-1336/2022 од
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06.06.2022. године, и одобравају се додатна
средства у износу од 74.220,00 динара и то за
куповину нових ПП апарата.

оквиру Финансијског плана ОШ „Јован Цвијић“
из Костолца за 2022. годину са Економске
класификације 5128 – Опрема за безбедност).

II

IV

Средства из тачке I овог Решења
обезбедити из средства предвиђених Одлуком
о буџету Града Пожаревца за 2022. годину
(„Службени гласник Града Пожаревца“ бр.
14/21), са Раздела 5 – Градска управа, Програм
15 – Опште услуге локалне самоуправе,
Програмска класификација 0602-0009, ПА:
Текућа буџетска резерва, Функција 160 –
Опште јавне услуге некласификоване на другом
месту, Позиција 166, Економска класификација
499 – Средства резерве, и иста распоредити у
оквиру Раздела 5 – Градска управа, Програм
9 – Основно образовање, Програмска
класификација 2003-0001 ПА: Реализација
делатности основног образовања, Функција 912
– Основно образовање, Позиција 103, Економска
класификација 463 – Трансфери осталим
нивоима власти (У оквиру Финансијског плана
Градске управе Града Пожаревца за 2022. годину
на Економску класификацију 4632- Капитални
трансфери осталим нивоима власти -Основно
образовање у износу од 74.220,00 динара, а у
оквиру Финансијског плана ОШ „Јован Цвијић“
из Костолца за 2022. годину на Економску
класификацију 5128 – Опрема за безбедност).

За реализацију Решења задужује се
Одељење за буџет и финансије

III
Средства из тачке I овог Решења
исплатити са Раздела 5 – Градска управа,
Програм 9 – Основно образовање, Програмска
класификација 2003-0001 ПА: Реализација
делатности основног образовања, Функција 912
– Основно образовање, Позиција 103, Економска
класификација 463 – Трансфери осталим
нивоима власти (У оквиру Финансијског плана
Градске управе Града Пожаревца за 2022. годину
са Економске класификације 4632- Капитални
трансфери осталим нивоима власти -Основно
образовање у износу од 74.220,00 динара, а у

V
Диспозитив овог Решења објавити у
Службеном гласнику Града Пожаревца.
У Пожаревцу, 9. јуна 2022. године			
Број 09-06-74/2022-36
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике
с.р.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

/
15.000.000,00
01
Измештање 35 kV разводног
постројења на локацији Концерна
511292
1501-0001
5

411

Повећање
Умањење
Опис

УКУПНО:
Средства резерве
499
166
160
0602-0009
5

3. Промене из тачке 2. овог решења извршити у Финансијском плану Градске управе
Града Пожаревца за 2022. годину на следећи начин:

15.000.000,00
15.000.000,00

15.000.000,00
/
01

/
15.000.000,00
01
Зграде и грађевински објекти
511
411
5

1501-0001

61

Повећање
Умањење
Опис

Р Е Ш Е Њ Е
о преносу средстава у текућу буџетску резерву

2. ОДОБРАВА се промена апропријација у Одлуци о буџету Града Пожаревца за 2022.
годину („Службени гласник Града Пожаревца” број 14/21), у складу са тачком 1. овог решења,
на следећи начин:

Раздео

1. ПРИХВАТА СЕ Предлог Одељења за локални економски развој, пољопривреду и
заштиту животне средине број 14-40-1429/2022 од 13.06.2022. године за изменом Програма мера
за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца за 2022. годину са мишљењем
Одељења за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца број 03-40-1429/2022 од
13.06.2022. године и ОДОБРАВА СЕ пренос средстава у износу од 15.000.000,00 динара
планираних за пројекат Измештање 35 kV разводног постројења на локацији Концерна Бамби у
текућу буџетску резерву.

Раздео

Програмска
класификација

Пожаревца (“Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19), члана 26.
став 1. и став 4. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17), донело следеће

Програмска
класификација

Функција

основу члана 61. став 12. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17,
95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21-др.закон), члана 82. став 1. тачка 3. Статута Града

Функција

2. ОДОБРАВА се промена апропријација
у Одлуци о буџету Града Пожаревца за 2022.

Позиција

1. ПРИХВАТА СЕ Предлог Одељења
за локални економски развој, пољопривреду
и заштиту животне средине број 14-401429/2022 од 13.06.2022. године за изменом
Програма мера за унапређење услова живота
на територији Града Пожаревца за 2022. годину
са мишљењем Одељења за буџет и финансије
Градске управе Града Пожаревца број 03-401429/2022 од 13.06.2022. године и ОДОБРАВА
СЕ пренос средстава у износу од 15.000.000,00
динара планираних за пројекат Измештање 35
kV разводног постројења на локацији Концерна
Бамби у текућу буџетску резерву.

Економска
Класификација

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА У ТЕКУЋУ
БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ

Економска
Класификација

Градско веће Града Пожаревца на
седници одржаној дана 13. јуна 2022. године,
разматрало је Предлог Одељења за локални
економски развој, пољопривреду и заштиту
животне средине број 14-40-1429/2022 од
13.06.2022. године за изменом Програма мера
за унапређење услова живота на територији
Града Пожаревца за 2022. годину са мишљењем
Одељења за буџет и финансије Градске управе
Града Пожаревца број 03-40-1429 од 13.06.2022.
године, те је на основу члана 61. став 12. Закона
о буџетском систему („Службени гласник
РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15
– др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19,
72/19, 149/20, 118/21 и 118/21-др.закон), члана
82. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца
(“Службени гласник Града Пожаревца”, бр.
10/18, 12/18-исправка и 10/19), члана 26. став
1. и став 4. Пословника о раду Градског већа
Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17), донело
следеће

годину („Службени гласник Града Пожаревца”
број 14/21), у складу са тачком 1. овог решења,
на следећи начин:

Извор
финансирања

37.

15.јун 2022.

Извор
финансирања
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1
15.000.000,00

5. Диспозитив овог решења објавити у
„Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 13. јуна 2022. године		
Број 09-06-77/2022-4
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

15.000.000,00

15.000.000,00
/

4. За реализацију овог решења задужује
се Одељење за буџет и финансије Градске управе
Града Пожаревца.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике
с.р.

УКУПНО:

01
Средства резерве

411

160

Програмска
класификација

0602-0009
5

499

/
15.000.000,00
01
Измештање 35 kV разводног
постројења на локацији Концерна
Бамби

Функција

1501-0001

Економска
Класификација

5

511292

Повећање
Умањење
Опис

Извор
финансирања
Раздео

3. Промене из тачке 2. овог решења извршити у Финансијском плану Градске управе
Града Пожаревца за 2022. годину на следећи начин:

3. Промене из тачке 2. овог решења
извршити у Финансијском плану Градске управе
Града Пожаревца за 2022. годину на следећи
начин:

15.јун 2022.

38.

Градско веће Града Пожаревца на седници
одржаној 15. јуна 2022. године, разматрало је
захтев начелника Градске управе Града Пожаревца
број: 08-40-1452/2022 од 14. јуна 2022. године, за
одобрење додатних финансијских средстава, са
мишљењем Одељења за буџет и финансије од
15.06.2022. године, те је на основу члана 69. став 2. и
4. Закона о буџетском систему („Службени гласник
РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон,
103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20,
118/21 и 118/21-др.закон ), члана 82. став 1. тачка
3. Статута Града Пожаревца („Службени гласник
Града Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18 – исправка и
10/19), члана 26. став 1. и став 4. Пословника о
раду Градског већа Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и
3/17), и члана 23. став 2. Одлуке о буџету Града
Пожаревца за 2022. годину („Службени гласник
Града Пожаревца“ бр. 14/21), донело
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
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I

III

ПРИХВАТА СЕ захтев начелника Градске
управе Града Пожаревца број: 08-40-1452/2022
од 14. јуна 2022. године, за издвајање додатних
финансијских средстава, и одобравају се средства
у укупном износу од 1.000.000,00 динара са
ПДВ-ом, ради ангажовања екстерног лица са
занимањем „Орнитолог“ за обављање послова
стручног надзора над уклањањем гнезда птица из
крошњи стабала у Градском парку.

Средства из тачке I овог Решења исплатити
са Раздела 5 – Градска управа, Програм 15 –
Опште услуге локалне самоуправе, Програмска
класификација 0602-0001 ПА:Функционисање
локалне самоуправе и градских општина,
Функција 130 – Опште јавне услуге, Позиција 147,
Економска класификација 424 – Специјализоване
услуге (У оквиру Финансијског плана Градске
управе Града Пожаревца за 2022. годину, са
Економске класификације 424911 – Остале
специјализоване услуге – стручни надзор над
уклањањем гнезда птица из крошњи стабала у
Градском парку).

II
Средства из тачке I овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету Града
Пожаревца за 2022. годину („Службени гласник
Града Пожаревца“ 14/21), са Раздела 5 – Градска
управа, Програм 15 – Опште услуге локалне
самоуправе, Програмска класификација 06020009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функција 160
– Опште јавне услуге некласификоване на другом
месту, Позиција 166, Економска класификација
499 – Средства резерве, и иста распоредити у
оквиру Раздела 5 – Градска управа, Програм 15
–Опште услуге локалне самоуправе, Програмска
класификација 0602-0001 ПА:Функционисање
локалне самоуправе и градских општина,
Функција 130 – Опште јавне услуге, Позиција 147,
Економска класификација 424 – Специјализоване
услуге (У оквиру Финансијског плана Градске
управе Града Пожаревца за 2022. годину, на
Економску класификацију 424911 – Остале
специјализоване услуге – стручни надзор над
уклањањем гнезда птица из крошњи стабала у
Градском парку).

IV
За реализацију Решења задужује се
Одељење за буџет и финансије.
V
Диспозитив овог решења објавити у
„Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 15. јуна 2022. године		
Број 09-06-81/2022-1

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике
с.р.
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