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На основу члана 25. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
бр. 9/02, 87/02, 61/05, 66/05, 101/05, 62/06, 63/06 
и 85/06) , члана 32. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Србије“ бр. 
129/07),члана 47. Закона о јавним приходима и 
јавним расходима („Службени гласник Републике 
Србије“ број 76/91,,18/93, 22/93, 37/93, 67/93, 45/94, 
42/98, 54/99, 22/2001 и 33/2004),  и члана 27. става 
1. тачке 2. Статута града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца“ број 2/2008),  Скупштина 
Града Пожаревца, на седници одржаној 20.02.2009. 
године, донела је

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  ОДЛУКЕ 
О БУЏЕТУ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2009. 

ГОДИНУ

Члан 1.
 У Одлуци о буџету града Пожаревца за 2009. 
годину („Службени гласник града Пожаревца“ број 
5/2008), Члан 1.  мења се и гласи:

„Примања и издаци града Пожаревца за 
2009. годину (у даљем тексту: буџет), примања и 
издаци по основу датих кредита и продаје, односно 
набавке финансијске имовине и задуживање при 
отплати дуга утврђени су у следећим износима и 
то:

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Година XLI Број 1 ПОЖАРЕВАЦ 20.02.2009.

 Шифра економске  
класификације

Средства из  
буџета

1 2 3
А. ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА   
I.УКУПНА ПРИМАЊА  1.828.971.180,00
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 7 1.828.971.180,00
1. Порески приходи 71 1.320.219.000,00
    1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке 711 778.094.800,00
    1.2. Порез на имовину 713 214.645.000,00
    1.3. Порез на добра и услуге (ПДВ и акцизе) 714 315.479.200,00
    1.4. Порез на међународну трговину и трансакције (царине) 715 0,00
    1.5. Остали порески приходи 716+719 12.000.000,00
    1.6. Социјални доприноси 72 0,00
2. Непорески приходи 74+77+78 147.867.200,00
   - Од тога наплаћене камате 7411 19.000.000,00
   2.1. Приходи из буџета 79 0,00
3. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 0,00
4. Донације 731+732 0,00
5. Трансфери 733 360.884.980,00
II. УКУПНИ ИЗДАЦИ  2.170.603.560,00
ТЕКУЋИ РАСХОДИ 4 1.833.950.916,00
1. Расходи за запослене 41 472.510.014,00
2. Коришћење роба и услуга 42 413.674.601,00
3. Употреба основних средстава 43 50.000,00
4. Субвенције 45 253.123.195,00
5. Права из социјалног осигурања 47 26.752.015,00
6. Остали расходи 48+49 268.369.341,00
ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ 4631+4641 119.423.750,00
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 5 336.652.644,00
КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ 4632+4642 280.048.000,00
VI.ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА  
И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ МИНУС  
ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И НАБАВКЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОФИНЕ (IV-V) 92-62 618.645,00
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Члан 2.
 Члан  2. мења се и гласи:

„Буџет Града Пожаревца за 2009. годину 
састоји се од:

1. примања у износу од 1.828.971.180,00 
динара;

2. издатака у износу 2.170.603.560,00 динара;
3. буџетског дефицита у износу од 

341.632.380,00 динара.
Финансирање буџетског дефицита из става 

1. овог члана вршиће путем:
- неутрошених пренетих средстава 

из претходне године у износу од 
161.013.375,00 динара,

- средстава у износу од 618.645,00 динара, 
који представљају позитивну разлику 
између примања по основу наплате 
кредита и продаје финансијске имовине 

и издатака по основу датих кредита и 
набавке финансијске имовине и

- примања по основу задуживања код јавних 
финансијских институција и пословних 
банака у износу од 180.000.000,00 
динара.“

Члан 3.
У члану 4. став 1. мења се и гласи:

 „У текућу буџетску резерву планирају се 
средства у износу од 156.303.856,00 динара.“

Члан 4.
 У члану 4. став 1. реч „Градоначелник“ замењују 
се речима „Градско веће“.

Члан 5.
 У члану 5. став 2. реч „Градоначелник“ замењује 
се речима „Градско веће“.

III. БУЏЕТСКИ  ДЕФИЦИТ (I-II) (7+8)-(4+5) -341.632.380,00
ПРИМАРНИ ДЕФИЦИТ 
(УКУПНИ ПРИХОДИ УМАЊЕНИ ЗА НАПЛАЋЕНЕ  
КАМАТЕ МИНУС УКУПНИ РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА 
ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ) (7-7411+8)-(4-44+5) -360.582.380,00
УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (III+VI )  -341.013.735,00
Б. ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ  
КРЕДИТА ПРОДАЈЕ, ОДНОСНО НАБАВКЕ  
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

  

IV.ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА  
И ПРОДАЈА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 92 13.838.645,00

V.ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ ПОЗАЈМИЦА И  
НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 62 13.220.000,00

VI. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА И  
ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ МИНУС 
ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И НАБАВКЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( IV-V ) 92-62 618.645,00
В. ЗАДУЖИВАЊЕ И ОТПЛАТА ДУГА   
VII.ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА 91 180.000.000,00
1. Примања од домаћих задуживања 911 180.000.000,00
   1.1. Задуживање код јавних финансијских институција и  
          пословних банака 9113+9114 180.000.000,00

   1.2. Задуживање код осталих кредитора 9111+9112+9115+ 
9116+9117+9118+9119 0,00

2. Примања од иностраног задуживања 912 0,00
VIII. ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 61 0,00
1. Отплата главнице домаћим кредиторима 611 0,00
   1.1. Отплата главнице јавним финансијским институцијама и 
пословним банкама 6113+6114 0,00

   1.2. Отплата главнице осталим кредиторима 6111+6112+6115+ 
6116+6117+6118+6119 0,00

2. Отплата главнице страним кредиторима 612 0,00
IX. ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ (III+VI+VII-VIII )  -161.013.735,00
X. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (VI+VII-VIII-IX=-III)  341.632.380,00
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Члан 6.
 Члан 6. мења се и гласи: 

„Примања буџета Града Пожаревца за 2009. 

годину у укупном износу од 2.183.823.560,00 динара 
по врстама, односно економским класификацијама, 
утврђена су у следећим износима:

Ек.кл. Врста прихода средства
1 2 3
 ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ 161.013.735,00

711 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ 
И КАПИТАЛНУ ДОБИТ 778.094.800,00

 Порез на зараде 623.705.800,00
 Порез на приход од самосталних делатности 43.800.000,00
 Порез на приход од имовине 38.827.000,00
 Порез на друге приходе 71.762.000,00

713 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 214.645.000,00
 Порез на имовину 129.145.000,00
 Порез на наслеђе и поклон 9.000.000,00
 Порез на капиталне трансакције 76.500.000,00

714 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 315.479.200,00

 Комунална такса за приређивање програма у угоститељским 
објектима 6.000,00

 Средсдтва за противпожарну заштиту 550.000,00
 Накнада за коришћење добара од општег интереса 284.273.200,00
 Порез на моторна возила 30.650.000,00

716 ДРУГИ ПОРЕЗИ 12.000.000,00
 Комунална такса за истицање фирми на пословни простор 12.000.000,00

733 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 360.884.980,00
 Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа 

градова 360.884.980,00
 УКУПНО ПОРЕЗИ 1.681.103.980,00

741 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 79.657.000,00
 Камата на средства буџета града 19.000.000,00
 Накнада за коришћење природних добара 40.000.000,00
 Накнада за коришћење градског грађевинског земљишта 20.657.000,00

742 ПРОДАЈА ДОБАРА И УСЛУГА 59.000.000,00
 Приход од закупа и продаје пословног простора 32.000.000,00
 Приходи градског органа управе 16.000.000,00
 Накнада за уређење градског земљишта 11.000.000,00

743 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ 1.110.000,00
 Новчане казне изречене у прекршајном поступку 1.110.000,00

745 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 8.100.200,00
 Остали приходи у корист нивоа градова 8.100.200,00
 ДРУГИ ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 147.867.200,00

911 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА 180.000.000,00

 Примања од задуживања од пословних банака у земљи у  
корист нивоа градова 180.000.000,00

921 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋИХ АКЦИЈА 13.838.645,00

 Примања од продаје домаћих акција и осталог  
капитала у корист нивоа градова 13.838.645,00

 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈКЕ 
ИМОВИНЕ 193.838.645,00

 УКУПНО ДРУГИ ПРИХОДИ 341.705.845,00
УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ У 2009. ГОДИНИ 2.183.823.560,00

Члан 7.
 Члан 7. мења се и гласи: 

„Издаци буџета  за 2009. годину, по основним наменама, утврђени су у следећим износима:
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екон. 
кл. ВРСТА РАСХОДА Средства из буџета

Издаци из 
додатних прихода 

буџ.корисника
Укупна средства

41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 472.510.014,00 71.457.464,00 543.967.478,00
411 Плате, додаци и накнаде запослених 329.232.590,00 36.940.852,00 366.173.442,00

412
Социјални доприноси на терет 
послодавца 58.945.480,00 6.601.364,00 65.546.844,00

413 Накнада у натури 4.007.986,00 248.542,00 4.256.528,00
414 Социјална давања запосленима 5.965.245,00 11.210.213,00 17.175.458,00
415 Накнаде за запослене 4.390.755,00 688.804,00 5.079.559,00

416
Награде, бонуси и остали посебни 
расходи 69.967.958,00 15.767.689,00 85.735.647,00

42 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 413.674.601,00 125.087.285,00 538.761.886,00
421 Стални трошкови 143.518.993,00 28.964.527,00 172.483.520,00
422 Трошкови путовања 27.329.900,00 5.228.033,00 32.557.933,00
423 Услуге по уговору 79.225.410,00 15.695.760,00 94.921.170,00
424 Специјализоване услуге 61.334.903,00 9.923.520,00 71.258.423,00
425 Текуће поправке и одржавање 80.513.400,00 19.664.115,00 100.177.515,00
426 Материјал 21.751.995,00 45.611.330,00 67.363.325,00

43
УПОТРЕБА ОСНОВНИХ 
СРЕДСТАВА 50.000,00 1.728.275,00 1.778.275,00

431 Употреба основних средстава 50.000,00 1.728.275,00 1.778.275,00
44 ОТПЛАТА КАМАТА 0,00 70.000,00 70.000,00

441 Отплате домаћих камата 0,00 70.000,00 70.000,00
45 СУБВЕНЦИЈЕ 253.123.195,00 0,00 253.123.195,00

451
Субвенције нефинансијским 
корпорацијама 247.493.195,00 0,00 247.493.195,00

454 Субвенције приватним предузећима 5.630.000,00 0,00 5.630.000,00
46 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 399.471.750,00 0,00 399.471.750,00

463
Донације и трансфери осталим нивоима 
власти 399.471.750,00 0,00 399.471.750,00

47 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ 26.752.015,00 0,00 26.752.015,00
472 Накнаде за социјалну заштиту 26.752.015,00 0,00 26.752.015,00
48 ОСТАЛИ ИЗДАЦИ 103.990.985,00 1.026.540,00 105.017.525,00

481
Донације невладиним организацијама и 
удружењима 88.134.880,00 0,00 88.134.880,00

482 Порези, обавезне таксе и казне 5.430.220,00 796.540,00 6.226.760,00
483 Казне по судским решењима 7.595.885,00 130.000,00 7.725.885,00

484
Накнада штете за повреде или штету 
насталу услед елементарних непогода 830.000,00 0,00 830.000,00

485
Накнада штете за повреде или  
штете нанете од стране држ. органа 2.000.000,00 100.000,00 2.100.000,00

49 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 164.378.356,00 0,00 164.378.356,00
499 Стална резерва 8.074.500,00 0,00 8.074.500,00
499 Текућа резерва 156.303.856,00 0,00 156.303.856,00
51 ОСНОВНА СРЕДСТВА 333.652.644,00 26.870.000,00 360.522.644,00
511 Зграде и грађевински објекти 274.521.792,00 21.050.000,00 295.571.792,00
512 Машине и опрема 45.834.092,00 4.660.000,00 50.494.092,00
514 Култивисана имовина 2.949.860,00 0,00 2.949.860,00
515 Нематеријална имовина 10.346.900,00 1.160.000,00 11.506.900,00
52 ЗАЛИХЕ 0,00 950.000,00 950.000,00

523 Залихе робе за даљу продају 0,00 950.000,00 950.000,00
54 ПРИРОДНА ИМОВИНА 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

541 Земљиште 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

62
НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 13.220.000,00 20.010.000,00 33.230.000,00
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Члан 8.
 Члан 8. мења се и гласи:
 „Средства из буџета, у укупном износу 

од 2.183.823.560,00 динара, распоређују се по 
корисницима и то:

621 Набавка домаће финансијске имовине 13.220.000,00 20.010.000,00 33.230.000,00
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 2.183.823.560,00 247.199.564,00 2.431.023.124,00
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Опис Буџет 2009
Сопствени 

приходи и остали 
извори прихода

Укупно

1 2 3 4 5 6 10 11 12
1     ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ    
 1.1.    ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ    
  040   Породица и деца    

   1 472 Накнаде из буџета за децу и породицу 3.400.000,00 0,00 3.400.000,00

   2 472
Накнаде из буџета за децу и породицу-накнада за прворођено дете и рефундација  
трошкова вртића за треће дете 7.100.000,00 0,00 7.100.000,00

     
Извори финансирања за функцију 040: 
01 Приходи из буџета 10.500.000,00 0,00 10.500.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040 10.500.000,00 0,00 10.500.000,00

  070   
Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом 
месту    

   3 472 Остале накнаде из буџета - једнократна помоћ 7.420.000,00 0,00 7.420.000,00

     
Извори финансирања за функцију 070: 
01 Приходи из буџета 7.420.000,00 0,00 7.420.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070 7.420.000,00 0,00 7.420.000,00

  110   
Извршни и законодавни органи. финансирање и 
фискални послови и спољни послови    

   4 411 Плате и додаци запослених 6.001.510,00 0,00 6.001.510,00
   5 412 Социјални доприноси на терет послодаваца 1.074.270,00 0,00 1.074.270,00
   6 414 Социјална давања запосленима 56.200,00 0,00 56.200,00
   7 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 224.700,00 0,00 224.700,00
   8 421 Стални трошкови 1.640.200,00 0,00 1.640.200,00
   9 422 Трошкови путовања 650.000,00 0,00 650.000,00
   10 423 Услуге по уговору 13.882.940,00 0,00 13.882.940,00
   11 424 Специјализоване услуге 4.260.000,00 0,00 4.260.000,00
   12 426 Материјал 219.000,00 0,00 219.000,00
     Средства буџетске резерве:    
   13 484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода 830.000,00 0,00 830.000,00
   14 499 Стална буџетска резерва 8.074.500,00 0,00 8.074.500,00
   15 499 Текућа буџетска резерва 156.303.856,00 0,00 156.303.856,00

     
Извори финансирања за функцију 110: 
01 Приходи из буџета 193.217.176,00 0,00 193.217.176,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110 193.217.176,00 0,00 193.217.176,00

  160   
Опште јавне услуге које нису класификоване 
 на другом месту    

   16 424 Рушење бесправно зиданих објеката 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

     
Извори финансирања за функцију 160: 
01 Приходи из буџета 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
  474   Вишенаменски развојни пројекти    
   17 511 Израда планова детаљне регулације за 7 локација 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

     
Извори финансирања за функцију 474: 
01 Приходи из буџета 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
  510   Управљање отпадом    
   18 424 Одржавање градских и чишћење дивљих депонија 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

     
Извори финансирања за функцију 510: 
01 Приходи из буџета 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 510 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

  560   
Заштита животне средине 
 некласификоване на другом месту    

   19 424 Дератизација 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00
   20 424 Дезинсекција 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
   21 424 Накнада стрелцима противградне заштите 650.000,00 0,00 650.000,00

     
Извори финансирања за функцију 560: 
01 Приходи из буџета 9.150.000,00 0,00 9.150.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560 9.150.000,00 0,00 9.150.000,00
  660   Стамбени развој и развој заједнице некласификован на другом месту    
   22 424 Објекти “Малог урбанизма”-одржавање  1.500.000,00 0,00 1.500.000,00

     
Извори финансирања за функцију 660: 
01 Приходи из буџета 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 660 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
  912   Основно образовање    
   23 422 Превоз у основном образовању 20.250.000,00 0,00 20.250.000,00
   24 472 Смештај деце ометене у развоју 2.330.000,00 0,00 2.330.000,00

     
Извори финансирања за функцију 912: 
01 Приходи из буџета 22.580.000,00 0,00 22.580.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 912 22.580.000,00 0,00 22.580.000,00
     УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1.1. 254.367.176,00 0,00 254.367.176,00

 1.2.    
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА.  

УДРУЖЕЊИМА  И ПРОЈЕКТИМА    
  010   Болест и инвалидност    
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   25 481 Општинска организација церебралне парализе 800.000,00 0,00 800.000,00
   26 481 Међуопштинска орг. дистрофичара-Смедерево 233.000,00 0,00 233.000,00
   27 481 Организација ментално недовољно развијених лица 233.000,00 0,00 233.000,00

     
Извори финансирања за функцију 010: 
01 Приходи из буџета 1.266.000,00 0,00 1.266.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 010 1.266.000,00 0,00 1.266.000,00
  012   Инвалидност    
   28 481 Међуопштинска организација слепих 297.000,00 0,00 297.000,00
   29 481 Међуопштинска организација глувих и наглувих 233.000,00 0,00 233.000,00
   30 481 Савез цивилних инвалида рата 233.000,00 0,00 233.000,00

     
Извори финансирања за функцију 012: 
01 Приходи из буџета 763.000,00 0,00 763.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 012 763.000,00 0,00 763.000,00
  020   Старост    
   31 481 Општинска организација пензионера 3.233.000,00 0,00 3.233.000,00

     
Извори финансирања за функцију 020: 
01 Приходи из буџета 3.233.000,00 0,00 3.233.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 020 3.233.000,00 0,00 3.233.000,00

  070   Социјална помоћ угроженом становништвнекласификована на другом месту    
   32 481 Општ. организација Црвеног крста-Народна кухиња 5.456.880,00 0,00 5.456.880,00

     
Извори финансирања за функцију 070: 
01 Приходи из буџета 5.456.880,00 0,00 5.456.880,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070 5.456.880,00 0,00 5.456.880,00

  110   
Извршни и законодавни органи. финансирање и  
фискални послови и спољни послови    

   33 481 Савез бораца 286.000,00 0,00 286.000,00

     
Извори финансирања за функцију 110: 
01 Приходи из буџета 286.000,00 0,00 286.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110 286.000,00 0,00 286.000,00

  160   
Опште јавне услуге које нису класификоване 
 на другом месту    

   34 481 Учешће града у програмима НВО и Удружења 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00
   35 481 Опште удружење предузетника “Слога” Пожаревац 1.350.000,00 0,00 1.350.000,00

     
Извори финансирања за функцију 160: 
01 Приходи из буџета 8.850.000,00 0,00 8.850.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160 8.850.000,00 0,00 8.850.000,00
  320   Услуге противпожарне заштите    
   36 481 Дотације  Ватрогасној јединици 500.000,00 0,00 500.000,00

     
Извори финансирања за функцију 320: 
01 Приходи из буџета 500.000,00 0,00 500.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 320 500.000,00 0,00 500.000,00

  710   Медицински производи. уређаји и опрема    
   37 481 Помоћ у опремању здравства 6.600.000,00 0,00 6.600.000,00

     
Извори финансирања за функцију 710: 
01 Приходи из буџета 6.600.000,00 0,00 6.600.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 710 6.600.000,00 0,00 6.600.000,00
  810   Услуге рекреације и спорта    
   38 481 Дотације спортским омладинским организацијама 44.500.000,00 0,00 44.500.000,00
   40 481 Рефундација трошкова коришћења Спортске хале спортским клубовима 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

     
Извори финансирања за функцију 810: 
01 Приходи из буџета 48.500.000,00 0,00 48.500.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810 48.500.000,00 0,00 48.500.000,00
  820   Услуге културе    
   41 481 Фондација “Пожаревачки мир” 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

     
Извори финансирања за функцију 820: 
01 Приходи из буџета 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
  840   Верске и друге услуге заједнице    
   42 481 Дотације верским заједницама 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00

     
Извори финансирања за функцију 840: 
01 Приходи из буџета 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
     УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1.2. 77.954.880,00 0,00 77.954.880,00
     УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1: 332.322.056,00 0,00 332.322.056,00
2     СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА    
 2.1.    СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА    

  110   
Извршни и законодавни органи. финансирање и фискални послови и 
спољни послови    

   43 411 Плате и додаци запослених 4.834.650,00 0,00 4.834.650,00
   44 412 Социјални доприноси на терет послодаваца 865.410,00 0,00 865.410,00
   45 413 Накнаде у натури 11.230,00 0,00 11.230,00

   46 414 Социјална давања запосленима 56.200,00 0,00 56.200,00

   47 416 Награде, бонуси и остали расходи 212.000,00 0,00 212.000,00
   48 422 Трошкови путовања 250.000,00 0,00 250.000,00
   49 423 Услуге по уговору 33.089.980,00 0,00 33.089.980,00
   50 426 Материјал 286.200,00 0,00 286.200,00
   51 481 Дотације политичким странкама 1.830.000,00 0,00 1.830.000,00

   52 551

Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију 
Националног  
инвестиционог плана 0,00 0,00 0,00

     
Извори финансирања за функцију 110: 
01 Приходи из буџета 41.435.670,00 0,00 41.435.670,00
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     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110 41.435.670,00 0,00 41.435.670,00
     УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2.1. 41.435.670,00 0,00 41.435.670,00
 2.2.    ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА    

  160   
Опште јавне услуге које нису класификоване 
 на другом месту    

   53 416 Награде, бонуси и остали расходи 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00
   54 421 Стални трошкови 100.000,00 0,00 100.000,00
   55 422 Трошкови путовања 50.000,00 0,00 50.000,00
   56 423 Услуге по уговору 600.000,00 0,00 600.000,00
   57 426 Материјал 400.000,00 0,00 400.000,00

     
Извори финансирања за функцију 160: 
01 Приходи из буџета 7.150.000,00 0,00 7.150.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160 7.150.000,00 0,00 7.150.000,00
     УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2.2. 7.150.000,00 0,00 7.150.000,00

 2.3.    
СУБВЕНЦИЈЕ ГРАДСКИМ ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ГРАДСКИМ 

МАНИФЕСТАЦИЈАМА    

  160   
Опште јавне услуге које нису класификоване 
 на другом месту    

     ЈП “Паркинг сервис” Пожаревац    
   57/1 451 4512-Капиталне субвенције јавним нефинан. предузећима -Куповина “Паук” возила 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

     
Извори финансирања за функцију 160: 
01 Приходи из буџета 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00
  430   Гориво и енергија    
     ЈП “Топлификација” Пожаревац    
   57/2  4512--Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима 4.264.083,00 0,00 4.264.083,00

     
Извори финансирања за функцију 430: 
01 Приходи из буџета 4.264.083,00 0,00 4.264.083,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430 4.264.083,00 0,00 4.264.083,00
  470   Остале делатности    
     ЈП “Љубичево”    
   58 451 4511-Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима 13.033.000,00 0,00 13.033.000,00

   58/1 451
4512-Капиталне субвенције јавним нефинансијским пред.-Реконструкција електро-
инсталација у Управној згради 400.000,00 0,00 400.000,00

     
Извори финансирања за функцију 470: 
01 Приходи из буџета 13.433.000,00 0,00 13.433.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 470 13.433.000,00 0,00 13.433.000,00
  510   Управљање отпадом    
     ЈКП “Комуналне службе”    
   59 451 4511-Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима 6.200.000,00 0,00 6.200.000,00
   60 451 4512-Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима 6.700.000,00 0,00 6.700.000,00

   61 451
4512-Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима- 
Проширење и уређење гробља у Пожаревцу и Костолцу 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00

     
Извори финансирања за функцију 510: 
01 Приходи из буџета 21.900.000,00 0,00 21.900.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 510 21.900.000,00 0,00 21.900.000,00
  630   Водоснабдевање    
     ЈКП “Водовод и канализација”    
   62 451 4511-Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима 4.700.000,00 0,00 4.700.000,00
   63 451 4512-Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима 14.274.562,00 0,00 14.274.562,00

   64 451
4512-Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима- 
Израда и реализација пројеката 25.746.050,00 0,00 25.746.050,00

     
Извори финансирања за функцију 630: 
01 Приходи из буџета 44.720.612,00 0,00 44.720.612,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 630 44.720.612,00 0,00 44.720.612,00
  820   Услуге културе    
     Организациони одбор ЉКИ    
   65 451 4511-Текуће субвенције јавним нефинансијским организацијама 8.500.000,00 0,00 8.500.000,00
     КД “Кнез Михаило”    
   66 451 4511-Текуће субвенције јавним нефинансијским организацијама 500.000,00 0,00 500.000,00
     Меморијални аеро-митинг Љубиша Величковић-Костолац    
   67 451 4511-Текуће субвенције јавним нефинансијским организацијама 500.000,00 0,00 500.000,00

     
Извори финансирања за функцију 820: 
01 Приходи из буџета 9.500.000,00 0,00 9.500.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820 9.500.000,00 0,00 9.500.000,00
  830   Услуге емитовања и издаваштва    
     ЈП “Радио Пожаревац”    
   68 451 4511-Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима 11.925.500,00 0,00 11.925.500,00

   69 451
4512-Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима- 
Набавка дигиталног линка и видео надзора 500.000,00 0,00 500.000,00

     
Извори финансирања за функцију 830: 
01 Приходи из буџета 12.425.500,00 0,00 12.425.500,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830 12.425.500,00 0,00 12.425.500,00
  620   Развој заједнице    
     Регионална развојна агенција    
   70 454 4541 - Текуће субвенције приватним предузећима 630.000,00 0,00 630.000,00

     
Извори финансирања за функцију 620: 
01 Приходи из буџета 630.000,00 0,00 630.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620 630.000,00 0,00 630.000,00
     УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2.3. 114.373.195,00 0,00 114.373.195,00
     УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2: 162.958.865,00 0,00 162.958.865,00
3     ГРАДСКА УПРАВА    
 3.1.    ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА    

  110   
Извршни и законодавни органи. финансирање и 
фискални послови и спољни послови    
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   71 411 Плате и додаци запослених 102.102.140,00 0,00 102.102.140,00
   72 412 Социјални доприноси на терет послодавца 18.284.000,00 0,00 18.284.000,00
   73 413 Накнаде у натури 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00
   74 414 Социјална давања запосленима 4.654.800,00 0,00 4.654.800,00
   75 415 Накнаде за запослене 2.892.000,00 0,00 2.892.000,00
   76 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 47.367.030,00 0,00 47.367.030,00
   77 421 Стални трошкови 16.071.720,00 0,00 16.071.720,00
   78 422 Трошкови путовања 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00
   79 423 Услуге по уговору 6.755.000,00 0,00 6.755.000,00
   80 425 Текуће поправке и одржавање 6.650.000,00 0,00 6.650.000,00
   81 426 Материјал 6.841.000,00 0,00 6.841.000,00
   82 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4.784.800,00 0,00 4.784.800,00
   83 483 Новчане казне по судским решењима 1.977.885,00 0,00 1.977.885,00
   84 511 Згрaде и грађевински објекти 2.350.000,00 0,00 2.350.000,00
   85 512 Машине и опрема 8.900.000,00 0,00 8.900.000,00
   86 515 Нематеријална имовина 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

     
Извори финансирања за функцију 110: 
01 Приходи из буџета 235.130.375,00 0,00 235.130.375,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110 235.130.375,00 0,00 235.130.375,00
     УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.1. 235.130.375,00 0,00 235.130.375,00
 3.2.    МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ    

  160   
Опште јавне услуге које нису класификоване 
 на другом месту    

   87 411 Плате и додаци запослених 8.023.810,00 0,00 8.023.810,00
   88 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1.436.260,00 0,00 1.436.260,00
   89 413 Накнаде у натури 167.920,00 0,00 167.920,00
   90 414 Социјална давања запосленима 160.600,00 0,00 160.600,00
   91 415 Накнаде за запослене 20.225,00 0,00 20.225,00
   92 416 Награде, бонуси и остали расходи 3.868.350,00 0,00 3.868.350,00
   93 421 Стални трошкови 3.030.425,00 346.000,00 3.376.425,00
   94 422 Трошкови путовања 15.400,00 20.000,00 35.400,00
   95 423 Услуге по уговору 1.722.945,00 139.000,00 1.861.945,00
   96 424 Специјализоване услуге 650.000,00 20.000,00 670.000,00
   97 425 Текуће поправке и одржавање 794.050,00 230.000,00 1.024.050,00
   98 426 Материјал 760.540,00 100.000,00 860.540,00
   99 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 0,00 0,00 0,00
   100 511 Згрaде и грађевински објекти 3.200.000,00 700.000,00 3.900.000,00
   101 512 Машине и опрема 1.186.000,00 460.000,00 1.646.000,00

     

Извори финансирања за функцију 160: 
01 Приходи из буџета 
04 Сопствени приходи 25.036.525,00

 
2.015.000,00

25.036.525,00 
2.015.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160 25.036.525,00 2.015.000,00 27.051.525,00
     УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.2. 25.036.525,00 2.015.000,00 27.051.525,00
 3.3.    ГРАДСКИ ФОНДОВИ    
     Фонд противпожарне заштите    
  320   Услуге противпожарне заштите    
   102 421 Стални трошкови 30.000,00 0,00 30.000,00
   103 423 Услуге по уговору 670.000,00 0,00 670.000,00
   104 512 Машине и опрема 200.000,00 0,00 200.000,00

     
Извори финансирања за функцију 320: 
01 Приходи из буџета 900.000,00 0,00 900.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 320 900.000,00 0,00 900.000,00
     Аграрни фонд    
  421   Пољопривреда    
   105 421 Стални трошкови 100.000,00 0,00 100.000,00
   106 423 Услуге по уговору 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00
   106/1 424 Специјализоване услуге 500.000,00 0,00 500.000,00
   107 621 Набавка домаће финансијске имовине 13.220.000,00 20.010.000,00 33.230.000,00

     
Извори финансирања за функцију 421: 
01 Приходи из буџета 15.020.000,00 20.010.000,00 35.030.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421 15.020.000,00 20.010.000,00 35.030.000,00
     Фонд за развој    
  530   Смањење загађености    
   108 421 Стални трошкови 100.000,00 0,00 100.000,00
   109 423 Услуге по уговору 1.150.000,00 0,00 1.150.000,00
   110 451 4512-Капиталне субвенције јав. нефин. предузећима и организацијама 8.750.000,00 0,00 8.750.000,00
   111 463 4632-Капиталне донације и трансфери осталим нивоима власти 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00

     
Извори финансирања за функцију 530: 
01 Приходи из буџета 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 530 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00
     Фонд за  заштиту животне средине    
  530   Смањење загађености    
   112 411 Плате и додаци запослених 614.510,00 0,00 614.510,00
   113 412 Социјални доприноси на терет послодавца 110.000,00 0,00 110.000,00
   114 413 Накнаде у натури 70.000,00 0,00 70.000,00
   115 414 Социјална давања запосленима 100.000,00 0,00 100.000,00
   116 415 Накнаде за запослене 50.000,00 0,00 50.000,00
   117 416 Награде, бонуси и остали расходи 150.000,00 0,00 150.000,00
   118 421 Стални трошкови 1.885.000,00 0,00 1.885.000,00
   119 422 Трошкови путовања 280.000,00 0,00 280.000,00
   120 423 Услуге по уговору 1.890.000,00 0,00 1.890.000,00
   121 424 Специјализоване услуге 8.713.700,00 0,00 8.713.700,00
   122 425 Текуће поправке и одржавање 170.000,00 0,00 170.000,00
   123 426 Материјал 880.000,00 0,00 880.000,00
   124 431 Амортизација некретнина и опреме 50.000,00 0,00 50.000,00
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   125 451 4512-Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00
   126 454 Субвенције приватним предузећима 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
   127 463 4632-Капиталне донације и трансфери осталим нивоима власти 203.070.000,00 0,00 203.070.000,00
   128 481 Дотације невладиним организацијама 8.350.000,00 0,00 8.350.000,00
   129 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 120.000,00 0,00 120.000,00
   130 512 Машине и опрема 950.000,00 0,00 950.000,00
   131 515 Нематеријална имовина 170.000,00 0,00 170.000,00

     
Извори финансирања за функцију 530: 
01 Приходи из буџета 357.623.210,00 0,00 357.623.210,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 530 357.623.210,00 0,00 357.623.210,00
     Фонд за изградњу станова солидарности    
  610   Стамбени развој    
   132 421 Стални трошкови 0,00 140.000,00 140.000,00
   133 422 Трошкови путовања 0,00 20.000,00 20.000,00
   134 423 Услуге по уговору 0,00 3.055.000,00 3.055.000,00
   135 424 Специјализоване услуге 0,00 250.000,00 250.000,00
   136 426 Материјал 0,00 35.000,00 35.000,00
   137 483 Новчане казне по судским решењима 0,00 50.000,00 50.000,00
   138 511 Згрaде и грађевински објекти 0,00 20.350.000,00 20.350.000,00

     

Извори финансирања за функцију 610: 
01 Приходи из буџета 
04 Сопствени приходи 0,00 23.900.000,00

0,00 
23.900.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 610 0,00 23.900.000,00 23.900.000,00
     Фонд за доделу стипенидија    
  980   Образовање некласификовано на другом месту    
   139 421 Стални трошкови 11.235,00 0,00 11.235,00
   140 423 Услуге по уговору 288.000,00 0,00 288.000,00
   141 472 Накнаде за соц. заштиту из буџета 6.198.215,00 0,00 6.198.215,00

     
Извори финансирања за функцију 980: 
01 Приходи из буџета 6.497.450,00 0,00 6.497.450,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980 6.497.450,00 0,00 6.497.450,00
     УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.3. 435.040.660,00 43.910.000,00 478.950.660,00
 3.4.    КУЛТУРА    
  820   Услуге културе    
   142 411 Плате и додаци запослених 58.479.730,00 5.486.156,00 63.965.886,00
   143 412 Социјални доприноси на терет послодавца 10.472.980,00 982.022,00 11.455.002,00
   144 413 Накнаде у натури 1.006.930,00 20.000,00 1.026.930,00
   145 414 Социјална давања запосленима 738.870,00 465.000,00 1.203.870,00
   146 415 Накнаде за запослене 534.400,00 50.000,00 584.400,00
   147 416 Награде, бонуси и остали расходи 2.594.000,00 260.000,00 2.854.000,00
   148 421 Стални трошкови 9.096.545,00 3.355.800,00 12.452.345,00
   149 422 Трошкови путовања 4.410.500,00 2.305.000,00 6.715.500,00
   150 423 Услуге по уговору 11.088.025,00 5.197.040,00 16.285.065,00
   151 424 Специјализоване услуге 9.264.405,00 1.845.000,00 11.109.405,00
   152 425 Текуће поправке и одржавање 1.981.560,00 900.000,00 2.881.560,00
   153 426 Материјал 2.646.795,00 1.840.500,00 4.487.295,00
   154 431 Употреба основних средстава 0,00 117.000,00 117.000,00
   155 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 25.600,00 195.800,00 221.400,00
   156 483 Новчане казне по судским решењима 0,00 20.000,00 20.000,00
   157 511 Згрaде и грађевински објекти 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00
   158 512 Машине и опрема 3.800.000,00 3.470.000,00 7.270.000,00
   159 515 Нематеријална имовина 2.176.900,00 1.100.000,00 3.276.900,00
   160 523 Залихе робе за даљу продају 0,00 200.000,00 200.000,00

     

Извори финансирања за функцију 820: 
01 Приходи из буџета 
04 Сопствени приходи 126.317.240,00

 
27.809.318,00

126.317.240,00 
27.809.318,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820 126.317.240,00 27.809.318,00 154.126.558,00
     УКУПНО ЗА ГЛАВУ  3.4. 126.317.240,00 27.809.318,00 154.126.558,00
 3.5.    ФИЗИЧКА КУЛТУРА    
  810   Услуге рекреације и спорта    
   161 411 Плате и додаци запослених 1.891.110,00 13.500.000,00 15.391.110,00
   162 412 Социјални доприноси на терет послодавца 338.510,00 2.416.500,00 2.755.010,00
   163 413 Накнаде у натури 0,00 34.000,00 34.000,00
   164 414 Социјална давања запосленима 0,00 400.000,00 400.000,00
   165 415 Накнаде за запослене 0,00 490.000,00 490.000,00
   166 416 Награде, бонуси и остали расходи 112.000,00 400.000,00 512.000,00
   167 421 Стални трошкови 6.382.960,00 1.020.000,00 7.402.960,00
   168 422 Трошкови путовања 183.000,00 35.000,00 218.000,00
   169 423 Услуге по уговору 1.109.000,00 492.000,00 1.601.000,00
   170 424 Специјализоване услуге 154.000,00 120.000,00 274.000,00
   171 425 Текуће поправке и одржавање 0,00 3.175.000,00 3.175.000,00
   172 426 Материјал 80.000,00 670.000,00 750.000,00
   173 431 Употреба основних средстава 0,00 600.000,00 600.000,00
   174 472 Накнаде за соц.заштиту из буџета 303.800,00 0,00 303.800,00
   175 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 0,00 120.000,00 120.000,00
   176 511 Зграде и грађевински објекти 8.500.000,00 0,00 8.500.000,00
   177 512 Машине и опрема 0,00 480.000,00 480.000,00
   178 515 Нематеријална имовина 0,00 60.000,00 60.000,00
   179 523 Залихе робе за даљу продају 0,00 750.000,00 750.000,00

     

Извори финансирања за функцију 810: 
01 Приходи из буџета 
04 Сопствени приходи 19.054.380,00

 
24.762.500,00

19.054.380,00 
24.762.500,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810 19.054.380,00 24.762.500,00 43.816.880,00
     УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.5. 19.054.380,00 24.762.500,00 43.816.880,00
 3.6.    ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ    
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  911   Предшколско образовање    
   180 411 Плате и додаци запослених 101.994.650,00 1.595.822,00 103.590.472,00
   181 412 Социјални доприноси на терет послодавца 18.257.050,00 286.977,00 18.544.027,00
   182 413 Накнаде у натури 750.000,00 0,00 750.000,00
   183 414 Социјална давања запосленима 0,00 9.620.520,00 9.620.520,00
   184 415 Накнаде за запослене 598.320,00 0,00 598.320,00
   185 416 Награде, бонуси и остали расходи 8.230.000,00 13.129.458,00 21.359.458,00
   186 421 Стални трошкови 7.523.625,00 21.707.510,00 29.231.135,00
   187 422 Трошкови путовања 0,00 2.481.033,00 2.481.033,00
   188 423 Услуге по уговору 0,00 2.123.720,00 2.123.720,00
   189 424 Специјализоване услуге 0,00 6.988.520,00 6.988.520,00
   190 425 Текуће поправке и одржавање 0,00 14.259.115,00 14.259.115,00
   191 426 Материјал 0,00 42.403.830,00 42.403.830,00
   192 431 Aмортизација некретнина и опреме 0,00 1.011.275,00 1.011.275,00
   193 482 Порези, обавезне таксе и казне 0,00 300.740,00 300.740,00
   194 511 Зграде и грађевински објекти 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00
   194/1 512 Машине и опрема 229.240,00 0,00 229.240,00

     

Извори финансирања за функцију 911: 
01 Приходи из буџета 
04 Сопствени приходи 149.582.885,00

 
115.908.520,00

149.582.885,00 
115.908.520,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 911 149.582.885,00 115.908.520,00 265.491.405,00
     УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.6. 149.582.885,00 115.908.520,00 265.491.405,00
 3.7.    ЈП “ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА”    
  620   Развој заједнице    
   195 411 Плате и додаци запоселних 40.260.780,00 15.853.874,00 56.114.654,00
   196 412 Социјални доприноси на терет послодавца 7.206.680,00 2.825.365,00 10.032.045,00
   197 413 Накнаде у натури 561.906,00 184.542,00 746.448,00
   198 414 Социјална давања запосленима 158.575,00 634.693,00 793.268,00
   199 415 Накнаде за запослене 295.810,00 59.804,00 355.614,00
   200 416 Награде, бонуси и остали расходи 1.059.878,00 1.918.231,00 2.978.109,00
   201 421 Стални трошкови 97.547.283,00 2.185.217,00 99.732.500,00
   202 422 Трошкови путовања 141.000,00 320.000,00 461.000,00
   203 423 Услуге по уговору 5.724.520,00 4.470.000,00 10.194.520,00
   204 424 Специјалнизоване услуге 22.142.798,00 700.000,00 22.842.798,00
   205 425 Текуће одржавање 70.917.790,00 1.010.000,00 71.927.790,00
   206 426 Материјал 9.512.460,00 410.000,00 9.922.460,00
   207 441 Отплата домаћих камата 0,00 70.000,00 70.000,00
   208 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 499.820,00 180.000,00 679.820,00
   209 483 Новчане казне по судским решењима 5.618.000,00 60.000,00 5.678.000,00
   210 485 Накнаде штете нанете од стране државних органа 2.000.000,00 100.000,00 2.100.000,00
   211 511 Зграде и грађевински објекти 235.471.792,00 0,00 235.471.792,00
   212 512 Машине и опрема 30.468.852,00 250.000,00 30.718.852,00
   213 514 Култивисана имовина 2.949.860,00 0,00 2.949.860,00
   214 515 Нематеријална имовина 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
   215 541 Земљиште 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

     

Извори финансирања за функцију 620: 
01 Приходи из буџета 
04 Сопствени приходи 540.537.804,00

 
31.231.726,00

540.537.804,00 
31.231.726,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620 540.537.804,00 31.231.726,00 571.769.530,00
     УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.7. 540.537.804,00 31.231.726,00 571.769.530,00
 3.8.    ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ    
  912   Основно образовање    
    Донације и трансфери осталим нивоима власти    
   216 463 4631-Текуће донације: 49.822.920,00 0,00 49.822.920,00
     413-накнаде у натури  - 4.315.570,00    
     415-накнаде за запослене - 3.301.030,00    
     416-награде, бонуси и остали посебни расходи - 2.433.910,00    
     421-стални трошкови - 27.903.200,00    
     422-трошкови путовања - 597.030,00    
     423-услуге по уговору - 2.103.610,00    
     424-специјализоване услуге - 588.940,00    
     425-текуће поправке и одржавање - 3.723.310,00    
     426-материјал  - 4.853.320,00    

     
482-порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 
- 3.000,00    

   217 463 4632-Капиталне донације: 18.138.000,00 0,00 18.138.000,00
    511-зграде и грађевински објекти -15.721.220,00    
     512-машине и опрема -2.176.780,00    
     515-нематеријална имовина -240.000,00    

     
Извори финансирања за функцију 912: 
01 Приходи из буџета 67.960.920,00 0,00 67.960.920,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 912 67.960.920,00 0,00 67.960.920,00
     УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.8. 67.960.920,00 0,00 67.960.920,00
 3.9.    СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ    
  920   Средње образовање    
     Донације и трансфери осталим нивоима власти    
   218 463 4631-Текуће донације: 51.060.680,00 0,00 51.060.680,00
     413-накнаде у натури  - 3.801.410,00    
     415-накнаде за запослене - 2.436.560,00    
     416-награде, бонуси и остали посебни расходи - 2.805.970,00    
     421-стални трошкови - 26.624.840,00    
     422-трошкови путовања - 1.081.400,00    
     423-услуге по уговору - 4.343.430,00    
     424-специјализоване услуге - 429.800,00    
     425-текуће поправке и одржавање - 3.767.620,00    
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Члан 9.
 Члан 14. став 2. мења се и гласи:
 „Набавком мале вредности за 2009. годину, 
у смислу Закона о јавним набавкама, сматра се 
набавка, чија је процењена вредност од 290.000,00 
до 2.900.000,00 динара.“

Члан 10.
  Иза члана 19. додаје се нови члан 
који гласи:

„Члан 19а
 Средства за одобрене пројекте и програме 
по Конкурсу за 2009. годину Фонда за развој 

     426-материјал - 5.764.650,00    

     
482-порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 
- 5.000,00    

   219 463 4632-Капиталне донације: 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
     511-зграде и грађевински објекти -7.660.000,00    
     512-машине и опрема -2.340.000,00    

     
Извори финансирања за функцију 920: 
01 Приходи из буџета 61.060.680,00 0,00 61.060.680,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920 61.060.680,00 0,00 61.060.680,00
     УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.9. 61.060.680,00 0,00 61.060.680,00
 3.10.    РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ТАЛЕНТЕ    
 980   Образовање некласификовано на другом месту    
     Донације и трансфери осталим нивоима власти    
   220 463 4631-Текуће донације: 2.277.040,00 0,00 2.277.040,00
     411-Плате и додаци запослених - 1.159.560,00    
     412-Социјални доприноси на терет послодавца - 207.560,00    
     416-Награде, бонуси и остали посебни расходи - 15.900,00    
     421-Стални трошкови - 548.020,00    
     422-Трошкови путовања - 30.000,00    
     423-Услуге по уговору - 160.000,00    
     424-Специјализоване услуге - 156.000,00    
   221 463 4632-Капиталне донације: 100.000,00 0,00 100.000,00
     512-Машине и опрема - 100.000,00    

     
Извори финансирања за функцију 980: 
01 Приходи из буџета 2.377.040,00 0,00 2.377.040,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980 2.377.040,00 0,00 2.377.040,00
     УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.10. 2.377.040,00 0,00 2.377.040,00
 3.11.    ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД    

  070   
Социјална помоћ угроженом становништву 
 некласификована на другом месту    

     Донације и трансфери осталим нивоима власти    
   222 463 4631-Текуће донације: 16.263.110,00 0,00 16.263.110,00
     411-Плате и додаци запослених - 7.555.760,00    
     412-Социјални доприноси на терет послодавца - 1.353.140,00    
     413-Накнаде у натури - 112.360,00    
     414-Социјална давања запосленима - 31.750,00    
     416-Награде, бонуси и остали посебни расходи - 459.200,00    
     421-Стални трошкови - 1.693.900,00    
     422-Трошкови путовања - 115.000,00    
     423-Услуге по уговору - 1.920.000,00    
     424-Специјализоване услуге - 60.000,00    
     425-Текуће поправке и одржавање - 550.000,00    
     426-Материјал - 1.120.000,00    
     472-Опремање корисника  и трошкови сахране- 1.272.000,00    

     
482-порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 
- 20.000,00    

   223 463 4632-Капиталне донације: 3.740.000,00 0,00 3.740.000,00
     511-зграде и грађевински објекти - 3.740.000,00    

     
Извори финансирања за функцију 070: 
01 Приходи из буџета 20.003.110,00 0,00 20.003.110,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070 20.003.110,00 0,00 20.003.110,00
     УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.11. 20.003.110,00 0,00 20.003.110,00
     УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3: 1.682.101.619,00 245.637.064,00 1.927.738.683,00
4     ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО    
  330   Судови    
   224 411 Плате и додаци запослених 5.029.700,00 505.000,00 5.534.700,00
   225 412 Социјални доприноси на терет послодавца 900.320,00 90.500,00 990.820,00
   226 413 Накнаде у натури 40.000,00 10.000,00 50.000,00
   227 414 Социјална давања запосленима 40.000,00 90.000,00 130.000,00
   228 415 Накнаде за запослене 0,00 89.000,00 89.000,00
   229 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 150.000,00 60.000,00 210.000,00
   230 421 Стални трошкови 0,00 210.000,00 210.000,00
   231 422 Путни трошкови 0,00 47.000,00 47.000,00
   232 423 Услуге по уговору 55.000,00 219.000,00 274.000,00
   233 425 Текуће одржавање 0,00 90.000,00 90.000,00
   234 426 Материјал 126.000,00 152.000,00 278.000,00
   235 512 Машине и опрема 100.000,00 0,00 100.000,00

     

Извори финансирања за функцију 330: 
01 Приходи из буџета 
07 Донације од осталих нивоа власти 6.441.020,00

 
1.562.500,00

6.441.020,00 
1.562.500,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330 6.441.020,00 1.562.500,00 8.003.520,00
     УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4: 6.441.020,00 1.562.500,00 8.003.520,00
   УКУПНО  РАСХОДИ : 2.183.823.560,00 247.199.564,00 2.431.023.124,00
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града Пожаревца и Фонда за заштиту животне 
средине града Пожаревца, могу се користити према 
одобреним наменама и износима, одмах након 
добијања сагласности од стране Градског већа. 

Пројекти који не добију сагласност Градског 
већа враћају се Управним одборима Фондова из 
става 1. овог члана, на поновно разматрање.
 Обавезује се Одељење за привреду, 
финансије и трезор Градске управе града Пожаревца 
да средства одобрена по Конкурсима из става 1. овог 
члана распореди по економским класификацијама и 
припреми предлог за измене и допуне Финансијског 
плана Фонда за развој града Пожаревца и Фонда за 
заштиту животне средине града Пожаревца“ и исте 
укључи  у измене и допуне Одлуке о буџету града 
Пожаревца за 2009. годину.“

Члан 11.
Члан 23. мења се и гласи:
„У складу са чланом 23. Закона о буџету 

Републике Србије за 2009. годину („Службени 
гласник Републике Србије“ бр. 120/2008), обуставља 
се исплата свим корисницима буџета са економске 
класификације 416, а на име божићних, годишњих 
и јубиларних награда и бонуса.

Ослобођена средства по овом основу 
корисници буџетских средстава не могу усмеравати 
у било које друге намене.

Уколико не дође до измена одредби из члана 
28. Закона о буџету Републике Србије, овлашћује 
се Градско веће да утврди износ ослобођених 
средстава по основу средстава из става 1. овог 
члана и дефинише намену њихове потрошње 
према приоритетима потреба града до краја 2009. 
године.“

Члан 12.
Остале одредбе Одлуке о буџету града 

Пожаревца за 2009. годину („Службени гласник 
града Пожаревца“ број 5/2008) остају неизмењене.

Члан 13.
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Пожаревца“.

У Пожаревцу, 20.02.2009. год.     Број: 01-06-7/3a

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.

2.

 На основу члана 2. став 3. Закона о матичним 
књигама (“Службени гласник СРС”, бр. 15/90 и 
„Службени гласник РС“, бр. 57/03 и 101/05) и члана 
27. тачка 6. Статута града Пожаревца (”Службени 
гласник града Пожаревца”, бр. 2/08),
 Скупштина града Пожаревца, на седници 
од 20.02.2009. године, донела је

О  Д  Л  У  К  У
о одређивању матичних подручја за вођење 

матичних књига 
на територији града Пожаревца

Члан 1.
 Овом Одлуком одређују се матична подручја 
за која се воде матичне књиге за насељена места на 
територији града Пожаревца.

Члан 2. 
 На територији града Пожаревца одређују 
се следећа матична подручја за вођење матичних 
књига: 

1.   матично подручје Баре
   за насељено место  Баре
2.   матично подручје Батовац
   за насељено место  Батовац
3.   матично подручје Берање
   за насељено место  Берање
4.   матично подручје Брадарац
   за насељено место  Брадарац
5.   матично подручје Братинац
   за насељено место  Братинац
6.   матично подручје Брежане
   за насељено место  Брежане
7.   матично подручје Бубушинац
   за насељено место  Бубушинац
8.   матично подручје Драговац
   за насељено место  Драговац
9.   матично подручје Дрмно
   за насељено место  Дрмно
10. матично подручје Дубравица
   за насељено место  Дубравица
11. матично подручје Живица
   за насељено место  Живица
12. матично подручје Касидол
   за насељено место  Касидол
13. матично подручје Кленовник
   за насељено место  Кленовник
14. матично подручје Кличевац
   за насељено место  Кличевац
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15. матично подручје Костолац
   за насељена места Костолац 
16. матично подручје Лучица
   за насељено место  Лучица
17. матично подручје Маљуревац
   за насељено место  Маљуревац
18. матично подручје Набрђе
   за насељено место  Набрђе
19. матично подручје Острово
   за насељено место  Острово
20. матично подручје Петка
   за насељено место  Петка
21. матично подручје Пожаревац
   за насељено место Пожаревац
22. матично подручје Пољана
   за насељено место  Пољана
23. матично подручје Пругово
   за насељено место  Пругово
24. матично подручје Речица
   за насељено место  Речица
25. матично подручје Село Костолац
   за насељено место Село Костолац 
26. матично подручје Трњане
   за насељено место  Трњане
27. матично подручје Ћириковац
   за насељено место  Ћириковац

Члан 3. 
 Даном ступања на снагу ове одлуке престаје 
да важи Одлука о одређивању матичних подручја 
на територији општине Пожаревац („Службени 
гласник општине Пожаревац“, бр. 3/04). 

Члан 4.
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у “Службеном гласнику града 
Пожаревца”.

У Пожаревцу, 20.02.2009. год.   Број: 01-06-7/9

СКУПШТИНА  ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р. 
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На основу члана 11. става 9. и на основу 
члана 27. Статута града Пожаревца (”Службени 
гласник града Пожаревца”, бр. 2/08), Скупштина 
града Пожаревца, на седници од 20.02.2009. године, 
донела је

О  Д  Л  У  К  У

о употреби грба и заставе града Пожаревца

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
 Овом одлуком уређује се употреба и заштита 
грба и заставе града Пожаревца (у даљем тексту: 
град). 

Члан 2.
 Грбом и заставом се изражава и представља 
припадност граду.

Грб и застава града могу се употребљавати 
само у облику и садржини који су утврђени Статутом 
града Пожаревац и овом одлуком.

II  ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ

Члан 3.
 Грб и застава града не могу се употребљавати 
као робни или услужни жиг, узорак или модел, нити 
као било који други знак за обележавање роба или 
услуга.
 Грб и застава града не смеју се употребљавати 
ако су оштећени или су својим изгледом неподобни 
за употребу, већ се повлаче из употребе.
 Грб и застава града не смеју да се 
употребљавају непримерено, недолично, тј. на 
начин који вређа јавни морал и достојанство грађана 
града. 

 Члан 4.
 Грб и застава града могу се изузетно 
употребити као саставни део других грбова и 
застава. 

Члан 5.
Употреба грба и заставе града у уметничком 

стваралаштву и у васпитно-наставне сврхе слободна 
је, под условом да се не противи добром укусу, 
друштвеним и моралним нормама, хералдичкој 
пракси, традицији и овој одлуци.  

Члан 6.
О употреби и заштити заставе стара се 

Одељење за општу управу и скупштинске послове, 
које ће обављати све стручне, административне 
и организационе послове око спровођења ове 
одлуке.
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Члан 7.
 Грб града могу без посебне дозволе, у 
складу са овом одлуком, да користе Скупштина 
града, Градско веће града Пожаревца, председник 
и заменик председника Скупштине града, 
Градоначелник, заменик Градоначелника, секретар 
Скупштине града и начелник Градске управе.
 Градске организације чији је оснивач 
Скупштина града и јавна предузећа и установе, 
чији је оснивач Скупштина града Пожаревца, имају 
право на службену употребу грба грда. 
 Сва правна лица, осим лица поменутих 
у ставу 1. и 2. овог члана, која желе да користе 
грб града, морају претходно прибавити писану 
сагласност Градског већа града Пожаревца. 
 Правна лица грб града могу користити само 
у службене сврхе.

III   Г Р Б

Члан 8.
 Грб града ознака је и симбол града, а 
употребљава се на згради Скупштине града, у служ-
беним просторијама Скупштине града, односно у 
сали број 4, 11 и 107 Скупштине града, у службеним 
просторијама председника, заменика председника 
и секретара Скупштине града, Градоначелника, 
заменика Градоначелника града и начелника 
Градске управе града, на званичним позивницама, 
честиткама и службеним актима (дописима) 
које користе председник, заменик председника 
и секретар Скупштине, Градоначелник, заменик 
Градоначелника и начелник Градске управе града, 
као и приликом прослава, свечаности и других 
културних, спортских и сличних манифестација 
које су значајне за град. 

Члан 9. 
 Грб града Пожаревца користе све 
организационе јединице Градске управе града 
Пожаревца за обележавање службених просторија, 
укључујући службене просторије Одељења 
за послове градске пореске управе, службене 
просторије услужног центра и службене просторије 
месних канцеларија, за обележавање службених 
возила Скупштине града и Градске управе, као и на 
службеним актима (дописима). 
 Грб града Пожаревца службено користе 
јавна предузећа, установе и организације, чији 
је оснивач Скупштина града Пожаревца, а друга 
правна лица, на начин сагласан овој одлуци и уз 
писану сагласност Градског већа града Пожаревца. 

Члан 10.
 Грб се по правилу приказује у прописаним 
металима и емајлима или тинктурама, односно у 
одговарајућој колористичкој интерпретацији метала 
и емајла или тинктура.
 Грб се може приказивати и у црно-белој 
транскрипцији стандардним хералдичким методама, 
под следећим условима:

- ако су метали и тинктуре интерпретирани 
стандардном хералдичком методом 
(шрафирање и пунктирање по коду 
Петрасанкте);

- ако је приказ у црно-белој техници 
линеаран, без интерпретације метала и 
тинктура;

- ако је приказ контрастним пољима 
изведен на естетски прихватљив 
начин, а по правилу тако што се метали 
приказују као светла, а тинктуре као 
тамна поља;

- ако је приказ дат сугестијом рељефа, 
са баченом сенком, под условом да се 
извор светлости налази у правцу горњег 
десног (хералдички) кантона; и

- ако је приказ дат у негативу линеарне 
представе. 

Члан 11.
 По правилу грб се истиче на прилазним 
путевима, на граници атара.
 Грб се може се истицати и на таблама са 
називима улица на територији града.
 Грб може бити истицан на јавним местима, 
на отвореном и у затвореном простору, за време 
трајања манифестација од значаја за град.

IV  ЗАСТАВА

Члан 12.
 Застава града  вије се на јарболу испред 
главног улаза у зграду Скупштине града и на 
објектима Градске управе на државни празник 
Републике Србије и на празник града Пожаревца.  

Застава града стално се вије у службеним 
просторијама председника, заменика председника 
и секретара Скупштине града, Градоначелника, 
заменика Градоначелника и начелника Градске 
управе града, службеним просторијама Скупштине 
града, односно у сали број 4, 11 и 107 Скупштине 
града, у згради Одељења за послове градске пореске 
управе и у услужном центру. 

Застава града обавезно се истиче:
- приликом прослава, свечаности и других 

масовних политичких, културних, 
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спортских и службених манифестација 
које су од значаја за град;

- приликом међуопштинских и међу-
градских сусрета, такмичења и других 
скупова на којима град учествује, или 
је репрезентован, у складу са правима и 
праксом одржавања таквих скупова; и 

- у другим случајевима, ако употреба 
заставе није у супротности са одредбама 
ове одлуке.

Члан 13.
 Застава грда се истиче у свим случајевима 
када се републичким прописима предвиђа и 
прописује истицање државних застава, као и у свим 
случајевима када државни протокол прописује 
истицање државне заставе.
 Првенство застава се одређује следећим 
критеријумом, ако се другачије не одреди законом 
или другим прописом вишег реда:

1. застава Републике Србије;
2. застава округа (ако постоји); 
3. застава града; и
4. заставе удружења и друштава.
Застава се не вије по лошем времену и у 
периоду од заласка до изласка сунца, осим 

ако је посебно осветљена.
У дане жалости застава се вију на пола 
копља.

Члан 14.
 Застава се по правилу вије са јарбола или 
копља.

Код истицања застава, предност припада 
централној позицији (ако је број јарбола/копаља 
непаран), односно позицији која је с леве стране 
посматрача окренутог лицем ка истакнутим 
заставама (ако су две и ако су постављене испред 
објекта, зида или неке друге адекватне позадине).

Члан 15.
 Застава града не сме бити ни у ком случају 
постављена тако да додирује тле, нити употребљена 
као подлога, подметач, простирка, завеса или 
слично.
 Заставом се не могу прекривати возила 
или други предмети, нити се могу украшавати 
конференцијски столови или говорнице, осим у 
форми стоне заставице.
 Ако се застава истиче на говорници, може 
се поставити на копљу са десне стране говорнику, 
или на зиду иза говорнице, тако да је говорник не 
заклања.

 Заставом града се може прекрити катафалк 
или ковчег, у случају да Градско веће донесе 
одлуку да се укаже таква врста последње почасти 
за време сахране преминулог. У таквом случају 
опроштају мора присуствовати Градоначелник 
или лични изасланик Градоначелника, а застава се 
мора са ковчега уклонити пред коначну депозицију 
посмртних остатака.

Члан 16.
 Скупштина града може имати и нарочити, 
уникатни стег - стандарту, који се чува у Скупштини 
града. Тај стег може бити израђен на посебно 
декоративан начин и украшен златним ресама по 
слободним рубовима. 
 Стандарта симболише сам град и користи 
се у најсвечанијим приликама. Стандарта се истиче 
само у присуству Градоначелника, односно лица 
које га у том својству замењује.
 Изузетно и по одобрењу Градоначелника, 
стандарта се може носити изван зграде Скупштине 
града.

V   НАДЛЕЖНОСТ

Члан 17.
 О спровођењу одлуке стараће се Одељење 
за општу управу и скупштинске послове.  

Надзор над спровођењем одредби ове 
одлуке врши орган Градске управе надлежан за 
послове комуналне инспекције.

Члан 18.
 Правна и физичка лица чије је седиште 
на територији грда подносе захтев за добијање 
сагласности за употребу грба Градском већу града 
Пожаревца. 
 Уз захтев се прилаже документација са 
описом намене и начина коришћења за које се 
тражи дозвола.
 Надлежни орган може захтевати и друге 
прилоге ради бољег сагледавања оправданости 
захтева.

Члан 19.
 Одлуку о сагласности за употребу грба 
доноси Градско веће града Пожаревца.
 Одлука из претходног става садржи услове, 
рок и намену у оквиру којих је сагласност дата. 
 Против одлуке Градског већa може се 
поднети жалба Скупштини града.
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VI  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 20.
 Новчаном казном од 5.000,00 до 100.000,00 
динара, казниће се правно лице ако:

- употреби грб или заставу противно 
одредбама ове одлуке, или без 
сагласности надлежног органа;

- изради или стави у промет грб или 
заставу који одударају од утврђеног 
блазона, а за то не поседује сагласност 
у складу са одредбама ове одлуке.

Новчаном казном од 500,00 до 5.000,00 
динара казниће се за дело из претходног става овог 
члана и одговорно лице правног лица.

Члан 21.
 Новчаном казном од 500,00 до 5.000,00 
динара казниће се физичко лице ако:

- употреби грб или заставу у службене 
или комерцијалне сврхе, или у циљу 
стицања личне добити, противно 
одредбама ове одлуке;

- изради или стави у промет грб или 
заставу који одударају од утврђеног 
блазона, а за то не поседује сагласност 
у складу са одредбама ове одлуке.

Члан 22.
 Учиниоцу прекршаја из члана 20. и 21. ове 
одлуке превентивно ће се одузети предмети којим 
је извршен прекршај до доношења извршне одлуке 
надлежног органа.

VII  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 23.
 Ступањем на снагу ове одлуке престаје 
да важи Одлука о употреби грба и заставе 
општине Пожаревац („Службени гласник општине 
Пожаревац“, бр. 8/01). 

Члан 24.
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у “Службеном гласнику града 
Пожаревца”.

У Пожаревцу, 20.02.2009. год.   Број: 01-06-7/10

СКУПШТИНА  ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.

4

На основу члана 12. става 2. и 3. и чл. 27. 
Статута града Пожаревца (“Службени гласник 
града Пожаревца”, бр. 2/08),
 Скупштина града Пожаревца на седници од 
20.02.2009. године, донела је

О  Д  Л  У  К  У
о установљењу награде и повеље града 

Пожаревца, Спомен плакете града Пожаревца 
и о додељивању звања почасног грађанина 

града Пожаревца

Члан 1.
 Установљава се награда града Пожаревца, 
која се додељује запосленима, предузетницима, 
младим талентима, индивидуалним пољоприв-
редницима и грађанима за остварене изванредне 
резултате и достигнућа у раду на привредном, 
научном, образовном, културном, здравственом, 
спортском и другим пољима стваралаштва.
 Добитницима награде се као доказ о 
добијеној награди уручује повеља о награди града 
Пожаревца. 
 Установљава се повеља града Пожаревца, 
која се додељује предузећима, установама, 
државним органима, месним заједницама, 
удружењима и друштвеним организацијама за 
изванредне резултате и достигнућа у раду на 
привредном, научном, образовном, културном, 
спортском и другим пољима стваралаштва.
 Истом физичком, односно правном лицу 
може се највише два пута доделити награда, односно 
повеља града Пожаревца, за остварене изузетно 
вредне резултате у раду на привредном, научном, 
образовном, културном, здравственом, спортском и 
другим пољима стваралаштва.

Члан 2. 
 Установљава се додељивање звања почасног 
грађанина града Пожаревца значајним личностима 
из земље и иностранства, које се додељује 
поводом празника града Пожаревца, приликом 
прослава и обележавања значајних годишњица, 
јубилеја и посета значајних личности из земље и 
иностранства.  

Члан 3.
 Одлуку о награди и повељи и о додељивању 
звања почасног грађанина града Пожаревца из члана 
1. и 2. ове одлуке доноси Одбор за додељивање 
награда и повеља града Пожаревца (у даљем тексту: 
Одбор).
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 Одбор се састоји од председника, заменика 
председника и 9 чланова.
 Председника и чланове Одбора именује 
Скупштина града из реда одборника и грађана.
 Мандат чланова Одбора траје 4 године.
 Председник Одбора може бити из реда 
одборника или из реда грађана. 

Члан 4.
 Одбор може одлучивати ако седници 
присуствује већина чланова Одбора, а одлуке се 
доносе већином гласова присутних чланова.
 Седнице сазива председник Одбора, 
који предлаже дневни ред и руководи радом на 
седницама.

Члан 5.
 Одлука о наградама и повељама и о 
додељивању звања почасног грађанина доноси се 
на предлог одборника Скупштине града, чланова 
Градског већа, функционера града и Скупштине 
града, предузећа, привредних друштава, установа, 
државних органа, месних заједница, удружења и 
друштвених организација.
 Одбор може и по својој иницијативи да 
одлучи о додели награде и повеље и о додели 
звања почасног грађанина без предлога из 
претходног става, уколико оцени да су испуњени 
сви критеријуми за доделу награде или повеље или 
звања почасног грађанина. 

Члан 6.
 Средства за додељивање награде града 
Пожаревца обезбеђују се у буџету града Пожа-
ревца.
 О наменском трошењу средстава стараће 
се Одбор за додељивање награда и повеља 
града Пожаревца, а наредбодавац за извршење 
финансијског плана је председник Одбора.

Члан 7. 
 Установљава се Спомен плакета града 
Пожаревца. 
 Иста се израђује у величини 14 х 13 цм. 
 На левој страни је грб града Пожаревца, 
на десној страни је назив: „Спомен плакета града 
Пожаревца“, а у дну је зграда Скупштине града 
Пожаревца. 
 Спомен плакету града Пожаревца додељује 
Градоначелник града Пожаревца приликом 
прослава и обележавања значајних годишњица, 
јубилеја, посета значајних личности из земље и 
иностранства. 

Члан 8. 
 Средства за додељивање Спомен плакете 
града Пожаревца обезбеђују се у буџету града 
Пожаревца. 
 О наменском трошењу средстава стараће 
се Градоначелник града Пожаревца, који ће бити и 
наредбодавац за извршење финансијског плана. 

Члан 9.
 Стручне и административне техничке 
послове за потребе Одбора вршиће Одељење за 
општу управу и скупштинске послове, а финан-
сијске послове за потребе Одбора вршиће Одељење 
за привреду, финансије и трезор.

Члан 10.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје 

да важи Одлука о установљењу награде и повеље 
општине Пожаревац (“Службени гласник општине 
Пожаревац”, бр. 6/01 и 4/07).

Члан 11. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у “Службеном гласнику града 
Пожаревца.

У Пожаревцу, 20.02. 2009. године Број: 01-06-7/11

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р. 

5

На основу члана 11. става 7. и на основу 
члана 27. Статута града Пожаревца (“Службени 
гласник града Пожаревца”, бр. 2/08), Скупштина 
града Пожаревца на седници од 20.02.2009. године, 
донела је

О  Д  Л  У  К  У
о празнику града Пожаревца и о слави 

Пожаревца

Члан 1.
 Празник града Пожаревца је дан Свете 
Тројице. 
 Слава Пожаревца је Света Тројица. 
 Град Пожаревац обележава 15. октобар, Дан 
ослобођења Пожаревца у Првом и Другом светском 
рату. 
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Члан 2. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у “Службеном гласнику града 
Пожаревца.

У Пожаревцу, 20.02.2009. године Број: 01-06-7/12

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р. 

6

На основу члана 32. тачка 6. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
бр. 129/07), члана 27. тачка 6. а у вези са чланом 
10. став 2. Статута града Пожаревца („Службени  
гласник града Пожаревца“, бр. 2/08) и члана 15. став 
1. и 4. Пословника Скупштине града Пожаревца 
(„Службени  гласник града Пожаревца“, бр. 2/08), 
Скупштина града Пожаревца, на седници од 
20.02.2009. године донела је

О  Д  Л  У  К  У
о начину спровођења јавне расправе и начину 

обавештавања
јавности о одржавању јавне расправе

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1.
 Овом Одлуком уређује се начин спровођења 
јавне расправе и начин обавештавања јавности о 
одржавању јавне расправе.

Члан 2.
 Јавном расправом у смислу ове Одлуке 
подразумева се отворени састанак представника 
органа грда, односно јавних служби са 
заинтересованим грађанима и представницима 
удружења грађана, правним лицима и средстава 
јавног обавештавања.
 Јавном расправом у смислу ове Одлуке 
подразумева се и стављање на увид аката из члана 
3. став 1. ове Одлуке на интернет страницама града 
Пожаревца, информативном каналу „Инфо 012“ 
града Пожаревца и новинском листу „Реч народа“ 
из Пожаревца. 

II АКТИ ЗА КОЈЕ СЕ СПРОВОДИ ЈАВНА 
РАСПРАВА 

Члан 3.
 Јавна расправа се спроводи:

1. у току поступка усвајања Статута града,
2. у току поступка усвајања Просторног 

плана града и урбанистичких планова,
3. у току поступка усвајања Буџета града,
4. у току поступка утврђивања стопе 

изворних прихода града, као и начин и 
мерила за одређивање висине локалних 
такси и накнада,

5. у току поступка усвајања Програма 
развоја града.

 О актима из става 1. овог члана мора се 
спровести најмање једна јавна расправа.

III НАЧИН СПРОВОЂЕЊА ЈАВНЕ РАСПРАВЕ 

Члан 4.
 Јавну расправу у случајевима предвиђеним 
овом Одлуком и Одлукама Скупштине града, 
организује председник Скупштине града, на 
иницијативу органа града, органа јавних служби 
као и на сопствену иницијативу.

Члан 5.
 Органи града и органи јавних служби 
уз иницијативу коју достављају председнику 
Скупштине града за организовање јавне расправе 
о актима из члана 3. ове Одлуке, обавезно 
достављају:
 - нацрт акта, а само изузетно предлог акта, 
који се упућује на јавну расправу,
 - предлог учесника јавне расправе, са 
назначењем учесника којима се акт који је предмет 
јавне расправе доставља,
 - назначење лица, које ће у име органа града 
и органа јавних служби образлагати у поступку 
јавне расправе нацрт акта, односно предлог акта, 
ако се јавна расправа спроводи у смислу члана 2. 
став 1. ове Одлуке, и
 - назначење времена у коме се јавна расправа 
мора одржати.

Члан 6.
 На основу иницијативе из члана 5. ове 
Одлуке, председник Скупштине града сазива 
јавну расправу у складу са чланом 2. ове Одлуке, 
у року од пет дана од дана пријема иницијативе за 
организовање јавне расправе.
 Од дана сазивања јавне расправе до дана 
одржавања јавне расправе, не може проћи мање од 
пет дана.
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Члан 7.
 Акт председника Скупштине града којим се 
сазива јавна расправа садржи:
 - датум, време и место одржавања јавне 
расправе,
 - назначење акта о коме се спроводи јавна 
расправа,
 - назначење учесника који су позвани да 
учествују у јавној расправи,
 - назначење лица које ће у име органа града 
и органа јавних служби образлагати у поступку 
јавне расправе нацрт акта односно предлог акта, 
ако се јавна расправа спроводи у смислу члана 2. 
став 1. ове Одлуке,
 - назначење да је акт који је предмет јавне 
расправе стављен на увид у просторијама Градске 
управе.

IV НАЧИН ОБАВЕШТАВАЊА ЈАВНОСТИ О 
ОДРЖАВАЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

Члан 8.
 О сазивању јавне расправе грађани се 
обавештавају путем средстава јавног информисања 
и истицањем обавештења о сазваној јавној расправи 
на огласној табли у згради града Пожаревца, 
на огласним таблама у месним канцеларијама, 
а у насељеним местима где не постоје месне 
канцеларије, на огласним таблама месних заједница, 
школа, домова културе и слично.
 Обавештење у смислу става 1. овог члана 
потписује председник Скупштине града, и оно 
садржи елементе које садржи акт председника 
Скупштине града којим се сазива јавна расправа.

Члан 9.
 Акт из члана 3. ове Одлуке о коме се 
спроводи јавна расправа,  доставља се лицима 
које је назначио подносилац иницијативе, а акт се 
ставља и на увид у просторијама Градске управе.

Члан 10.
 Јавна расправа не може да траје дуже од 
петнаест дана.

V ЗАПИСНИК 

Члан 11.
 О одржаној јавној расправи води се 
записник.
 У записник се обавезно уноси:

- датум и место одржавања јавне расправе,
 - назив акта о коме се спроводи јавна 
расправа,

 - назначење учесника јавне расправе,
 - назначење учесника органа града и јавних 
служби који у јавној расправи образлажу нацрт 
акта односно предлог акта, ако се јавна расправа 
спроводи у смислу члана 2. став 1. ове Одлуке,
 - примедбе, предлоге и сугестије дате у 
јавној расправи,
 - назначење који се представници органа 
града, јавних служби и предузећа, нису одазвали 
позиву да учествују у јавној расправи.
 Записник из става 1. овог члана потписују: 
председник Скупштине града и лице које је водило 
Записник.

Члан 12.
 Записник са одржане јавне расправе, 
најкасније у року од два дана од дана одржавања 
јавне расправе доставља се органу који је доставио 
нацрт, односно предлог акта, ради изјашњавања 
по примедбама и предлозима које су дате у јавној 
расправи.
 Увид у записник са одржане јавне расправе 
обезбеђује се у просторијама Градске управе, у 
којима је акт који је био предмет јавне расправе, 
стављен на јавни увид.

Члан 13.
 Председник Скупштине града организује 
јавну расправу, у смислу члана 2. став 1. ове Одлуке, 
по правилу у седишту града, а само изузетно на 
предлог органа града и органа јавних служби, јавна 
расправа се може организовати и ван седишта 
града.

Члан 14.
 Након одржане јавне расправе председник 
Скупштине града обавештава Скупштину града 
који се представници органа града, јавних служби и 
предузећа нису одазвали позиву за јавну расправу.

Члан 15.
 Одредбе ове Одлуке примењују се и у 
случају када председник Скупштине организује 
јавну расправу по сопственој иницијативи или 
када Закључак о одржавању јавне расправе донесе 
Скупштина већином гласова од укупног броја 
одборника.

VI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 16.
 Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Пожаревца“.
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У Пожаревцу, 20.02.2009. године   Број: 01-06-7/13

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 
     

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р. 
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 На основу члана 27. Статута града 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца” 
бр. 2/08) Скупштина града Пожаревца на седници 
од 20.02.2008. године, донела је

О Д Л У К У
о преносу власништва над моторним возилом 
произвођача VOLVO FL6 E42R, регистарске 
ознаке : РО 344-86, ЈКП”Комуналне службе” 

Пожаревац

Члан 1.
 Град Пожаревац као прималац донације 
Европске уније, преноси власништво над моторним 
возилом врста: RADNI AUTOMOBIL, марка: 
VOLVO, тип: FL6 Е42R, регистарске ознаке: РО 
344-86, број шасије: YV2E4ССАХ2В299350, број 
мотора: D6В178545, година производње: 2001., 
снага мотора у KW: 183, радна запремина мотора 
у цм3: 6000, маса празног возила у кг: 11485, 
дозвољена носивост у кг: 5100, облик и намена 
каросерије: SMEĆAR, боја каросерије: ВЕLА 01, на 
ЈКП “Комуналне службе” Пожаревац које је и дато 
овом јавном предузећу на коришђење.

Члан 2.
 Обавезује се ЈКП “Комуналне службе” 
Пожаревац да возило VOLVO FL6 Е42R, регистарске 
ознаке: РО 344-86, година - смећар унесе у пописне 
евиденције предузећа као основно средство и у 
својим књиговодственим евиденцијама искаже 
као оснивачки улог града Пожаревца у капиталу 
ЈКП”Комуналне службе” Пожаревца.
 Након ступања на снагу ове Одлуке 
задужује се Градска управа града Пожаревца да 
изврши одговарајуће промене у књиговодственој 
евиденцији основних средстава.

Члан 3.
 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје 
да важи Одлука Скупштине града Пожаревца бр. 
01-06-95/5 од 05.12.2008. године (објављена у 
„Службеном гласнику града Пожаревац”, бр. 4/08).

Члан 4.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Пожаревца”.

У Пожаревцу, 20.02.2008. год. Број:01-06-7/14

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р. 
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 На основу члана 8. става 3. Закона о 
средствима у својини Републике Србије (“Службени 
гласник РС“, бр. 53/95, 3/96, 54/96 и 32/97) и на 
основу члана 27. става 1. тачке 6. Статута града 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, 
бр. 2/08),
 Скупштина града Пожаревца, на седници 
од 20.2.2009. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 

УСЛОВИМА И НАЧИНУ
ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНИХ 

ПРОСТОРИЈА

Члан 1.
 У Одлуци о условима и начину давања у 
закуп пословних просторија („Службени гласник 
града Пожаревца“, бр. 3/2008), у члану 3. ставу 2. 
тачка 5. брише се.

Члан 2.
 У члану 3. исте Одлуке, после става 3, 
додају се нови ставови 4. и 5. који гласе:

 „Градско веће града Пожаревца може донети 
Одлуку о давању у закуп непосредном погодбом 
пословних просторија које су лоциране у свим 
зонама града  јавним предузећима чији је оснивач 
град Пожаревац, уз плаћање месечне закупнине. 

Установама, чији је оснивач град Пожаревац, 
које не остварују сопствене приходе, могу се 
одлуком Градског већа града Пожаревца доделити 
на коришћење пословне просторије које су лоциране 
у свим зонама града, без накнаде.“

Члан 3.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Пожаревца“.
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У Пожаревцу, 20.2.2009. год.  Број: 01-06-7/15

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
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На основу члана 27. става 1. тачке 6. Статута 
града Пожаревца („Службени гласник града 
Пожаревац“, бр. 2/08), Скупштина града Пожаревца, 
на седници од 20.02.2009. године, донела је 

О Д Л У К У 
о продужењу мандата Савету Градске месне 

заједнице „Костолац“ у Костолцу 

Члан 1. 
 Продужава се мандат Савету Градске месне 
заједнице „Костолац“ у Костолцу, изабраним на 
изборима одржаним 17.04.2005. године, до избора 
и конституисања Скупштине Градске општине 
Костолац. 

Члан 2. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Пожаревца“. 

У Пожаревцу, 20.02.2009. год. Број: 01-06-7/16

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р. 
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 На основу члана 4. става 3. и члана 5. Закона 
о јавним предузећима и обављању делатности 
од општег интереса („Службени гласник РС“ бр. 
25/2000, 25/2002,107/2005,108/2005 и 123/2007) и 
члана 27. става 1. тачке 8. Статута града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца“ број 
2/2008), Скупштина града Пожаревца, на седници 
од 20.2.2009. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  ОДЛУКЕ 
О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛНЕ СЛУЖБЕ“

Члан 1.
 У Одлуци о оснивању Јавног комуналног 
предузећа „Комуналне службе“ („Службени гласник 
општине Пожаревац“ број 6/98, 2/2001, 3/2004 и 3/05) 
у члану 1. речи „Скупштина општине Пожаревац“ 
замењују се речима „Град Пожаревац“.

Члан 2.
 У члану 4. ставу1. речи „општине 
Пожаревац“ замењују се речима „Града Пожаревца“, 
а реч „ Општина“ замењује се речју „Град“.
 У члану 4. ставу 2. реч „Општине“ замењује 
се речју „Града“.

Члан 3.
 У члану 4а речи „у општини“ замењују се 
речима „на подручју града Пожаревца“.

Члан 4.
 У члану 5. реч „ Општина“ замењује се речју 
„Град“.

Члан 5.
 У члану 6. речи „општине Пожаревац“ 
замењују се речима „Града Пожаревца“.

Члан 6.
 У члану 7. реч „општине“ замењује се 
речју „града“, а реч „Општина“ замењује се речју 
„Град“.

Члан 7.
 У члану 9. реч „ општине “ замењује се речју 
„ града “.

Члан 8.
 У члану 10. речи „ Влада Републике Србије“ 
и „Владе Републике Србије на предлог надлежног 
министарства“ замењују се речју „оснивача“.

Члан 9.
 У члану 11. реч „општине“ замењује се 
речју „града“.

Члан 10.
 У члану 12. речи „општине Пожаревац“ 
замењују се речима“ града Пожаревца“.

Члан 11.
 У члану 13. реч „ општине“ замењује се 
речју „ града“.

Члан 12.
 Члан  14. брише се.
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Члан 13.
 У члану 15. речи „ општине Пожаревац“ 
замењују се речима „града Пожаревца“.

Члан 14.
 У члану 17. ставу 2. реч „Општина“ замењује 
се речју „Град“, а реч „Општине“ замењује се речју 
„Града“.

Члан 15.
 После члана 17. додаје се нови члан који 
гласи:

„Члан 17а
 У свом пословању Јавно комунално преду-
зеће је дужна да се придржава свих позитивних 
прописа који се односе на заштиту животне 
средине.“

Члан 16.
 Члан 18. брише се.

Члан 17.
 У члану 20. речи „општине Пожаревац“ 
замењује се речима „града Пожаревца“.

Члан 18.
Управни одбор Јавног комуналног предузећа 

је у обавези да усклади одредбе Статута предузећа 
са одредбама ове одлуке, у року од 30 дана од 
ступања на снагу исте. 
 Скупштина града Пожаревца даје сагласност 
на Статут.

Члан 19.
 Остале одредбе одлуке остају неизмењене.

Члан  20.
 Задужује се Комисија за прописе да утврди 
пречишћени текст  одлуке.

Члан 21.
 Ступањем на снагу ове одлуке престаје 
да важи Одлука о оснивању Јавног комуналног 
предузећа „Комуналне службе“ Пожаревац 
(„Службени гласник града Пожаревца“ број 
3/2008). 

Члан 22.
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Пожаревца“.

У Пожаревцу, 20.2.2009. год.   Број: 01-06-7/17

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
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 На основу члана 4. става 3. и члана 5. Закона 
о јавним предузећима и обављању делатности 
од општег интереса („Службени гласник РС“ бр. 
25/2000, 25/2002,107/2005,108/2005 и 123/2007) и 
члана 27. става 1. тачке 8. Статута града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца“ број 
2/2008), Скупштина града Пожаревца, на седници 
од 20.2.2009. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  ОДЛУКЕ 
О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „ ВОДОВОД И 
КАНАЛИЗАЦИЈА“

Члан 1.
 У Одлуци о оснивању Јавног комуналног 
предузећа „Водовод и канализација“ („Службени 
гласник општине Пожаревац“ број 6/98, 2/2001, 
3/2004 и 3/05) у члану 1. речи „Скупштина 
општине Пожаревац“ замењују се речима „Град 
Пожаревац“.

Члан 2.
 У члану 4. ставу1. речи „општине 
Пожаревац“ замењују се речима „Града Пожаревца“, 
а реч „ Општина“ замењује се речју „Град“.
 У члану 4. ставу 2. реч „Општине“ замењује 
се речју „Града“.

Члан 3.
 У члану 5. реч „ Општина“ замењује се речју 
„Град“.

Члан 4.
 У члану 6. речи „општине Пожаревац“ 
замењују се речима „Града Пожаревца“.

Члан 5

 У члану 8. реч „ општине “ замењује се речју 
„ града “.

Члан 6.
 У члану 9. речи „ Влада Републике Србије“ 
и „Владе Републике Србије на предлог надлежног 
министарства“ замењују се речју „оснивача“.
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Члан 7.
 У члану 10. реч „општине“ замењује се 
речју „града“.

Члан 8.
 У члану 11. речи „општине Пожаревац“ 
замењују се речима“ града Пожаревца“.

Члан 9.
 У члану 12. реч „ општине“ замењује се 
речју „ града“.

Члан 10.
 У члану 13. речи „општине Пожаревац“ 
замењују се речима „ града Пожаревца“

Члан 11.
 Члан  14. брише се.

Члан 12.
 У члану 16. реч „ Општина “ замењују се 
речју „Град“, а реч „Општине“ замењује се речју 
„Града“.

Члан 13.
 После члана 16. додаје се нови члан који 
гласи:

„Члан 16 а
 У свом пословању Јавно комунално предузеће 
је дужна да се придржава свих позитивних прописа 
који се односе на заштиту животне средине.“

Члан 14.
 Члан 17. брише се.

Члан 15.
 У члану 19. речи „општине Пожаревац“ 
замењује се речима „града Пожаревца“.

Члан 16.
Управни одбор Јавног комуналног предузећа 

је у обавези да усклади одредбе Статута предузећа 
са одредбама ове одлуке, у року од 30 дана од 
ступања на снагу исте. 
 Скупштина града Пожаревца даје сагласност 
на Статут.

Члан 17.
 Остале одредбе одлуке остају неизмењене.

Члан  18.
 Задужује се Комисија за прописе да утврди 
пречишћени текст  одлуке.

Члан 19.
 Ступањем на снагу ове одлуке престаје 
да важи Одлука о оснивању Јавног комуналног 
предузећа „Водовод и канализација“ Пожаревац 
(„Службени гласник града Пожаревца“ број 
3/2008). 

Члан 20.
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Пожаревца“.

У Пожаревцу, 20.2.2009. год. Број: 01-06-7/18

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
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 На основу члана 4. става 3. и члана 5. Закона 
о јавним предузећима и обављању делатности 
од општег интереса („Службени гласник РС“ бр. 
25/2000, 25/2002,107/2005,108/2005 и 123/2007) и 
члана 27. става 1. тачке 8. Статута града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца“ број 
2/2008), Скупштина града Пожаревца, на седници 
од 20.2.2009. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  ОДЛУКЕ 

О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
„ТОПЛИФИКАЦИЈА“

Члан 1.
 У Одлуци о оснивању Јавног предузећа 
„Топлификација“ („Службени гласник општине 
Пожаревац“ број 2/2001, 3/2005 и 5/2005) у члану 
1. речи „Скупштина општине Пожаревац“ замењују 
се речима „Град Пожаревац“.

Члан 2.
 У члану 4. а реч „ Општина“ замењује се 
речју „Град“.

Члан 3.
 У члану 5. речи „Општине Пожаревац“ 
замењују се речима „града Пожаревца“.

Члан 4.
У члану 7. речи „  општине Пожаревац“ 

замењује се речима „града Пожаревца“, а реч 
„општине“ речју „града“.
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Члан 5.
 У члану 8. речи „ Владе Републике Србије“ 
и „Владе Републике Србије на предлог надлежног 
министарства“ замењују се речју „оснивача“.

Члан 6.
 У члану 9. реч „општине“ замењује се речју 
„града“.

Члан 7.
 У члану 10. речи „општине Пожаревац“ 
замењују се речима“ града Пожаревца“.

Члан 8.
 У члану 11. реч „општине“ замењује се 
речју „града“.

Члан 9.
 У члану 12. реч „општине“ замењују се 
речју „ града“

Члан 10.
 У члану 15. реч „Општина“ замењује се 
речју „Град“, реч „Општине“ замењује се речју 
„Града“ а речи „Општине Пожаревац“ замењују се 
речима „Града Пожаревца“.

Члан 11.
 После члана 15. додаје се нови члан који 
гласи:

„Члан 15а
 У свом пословању Јавно  предузеће је дужна 
да се придржава свих позитивних прописа који се 
односе на заштиту животне средине.“

Члан 12.
 У члану 18. речи „општине Пожаревац“ 
замењују се речима „града Пожаревца“.

Члан 13.
Управни одбор Јавног предузећа је у обавези 

да усклади одредбе Статута предузећа са одредбама 
ове одлуке, у року од 30 дана од ступања на снагу 
исте. 
 Скупштина града Пожаревца даје сагласност 
на Статут.

Члан 14.
 Остале одредбе одлуке остају неизмењене.

Члан  15.
 Задужује се Комисија за прописе да утврди 
пречишћени текст  одлуке.

Члан 16.
 Ступањем на снагу ове одлуке престаје 
да важи Одлука о оснивању Јавног предузећа 
„Топлификација“ Пожаревац („Службени гласник 
града Пожаревца“ број 3/2008). 

Члан 17.
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Пожаревца“.

У Пожаревцу, 20.2.2009. године   Број: 01-06-7/19

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
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 На основу члана 4. става 3. и члана 5. Закона 
о јавним предузећима и обављању делатности 
од општег интереса („Службени гласник РС“ бр. 
25/2000, 25/2002,107/2005,108/2005 и 123/2007) и 
члана 27. става 1. тачке 8. Статута града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца“ број 
2/2008), Скупштина града Пожаревца, на седници 
од 20.2.2009. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  ОДЛУКЕ 

О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
„ЉУБИЧЕВО“ У ПОЖАРЕВЦУ

Члан 1.
 У Одлуци о оснивању Јавног предузећа 
„Љубичево“ у Пожаревцу („Службени гласник 
општине Пожаревац“ број 2/98 и 3/2005) у члану 
1. речи „Скупштина општине Пожаревац“ замењују 
се речима „Град Пожаревац“, речи „ са седиштем у 
Пожаревцу“ бришу се.

Члан 2.
 После члана 1. додају се два нова члана која 
гласе:

„ Члан 1а
 Јавно предузеће ће пословати под именом: 
Јавно предузеће „Љубичево“ у  Пожаревцу ( у 
даљем тексту: Јавно предузеће).
 Седиште Јавног предузећа је Љубичеву.

Члан 1б.
 Делатност Јавног предузећа је:
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01110- гајење жита и других усева и засада;
01121 –гајење поврћа, цвећа и украсног биља;
01210 – узгој говеда и бивола, производња млека;
01220- узгој оваца, коза и коња;
01230- узгој свиња;
01413- остале пољопривредне услуге;
01420- услуге у узгоју животиња;
05012- улов рибе на рекама и језерима;
05020- мрешћење и узгој риба у рибњацима;
15610- производња млинских производа;
52120- остала трговина на мало у продавницама
 мешовите робе;
52210- трговина на мало воћем и поврћем;
52220- трговина на мало месом и производима од  
 меса;
52270- остала трговина на мало, храном, пићима и  
 дуваном;
55110- хотели и мотели с рестораном;
55211- дечја и омладинска одмаралишта;
55220- кампови;
55231- радничка одмаралишта;
55232- туристички смештај у домаћој радиности;
55300- ресторани;
55400- барови и 
63300 – делатност путничких агенција.

Члан 3.
 У члану 3. ставу 1. иза речи „Надзорни 
одбор“ , брише се тачка, додаје се зарез и текст 
који гласи „које именује и разрешава Скупштина 
града.“  
 У члану 3. речи „општине Пожаревац“ 
замењују се речима „Град Пожаревца“.

Члан 4.
 После члана 3. додају се нови чланови који 
гласе:

„Члан 3а
 Управни одбор: 

1. доноси Статут и одлучује о статусним 
променама уз сагласност оснивача;

2. утврђује пословну политику;
3. доноси дугорочни и средњорочни план 

рада и развоја и годишњи програм  
пословања уз сагласност оснивача;

4. доноси инвестиционе одлуке;
5. усваја извештаје о пословању предузећа 

и годишњи обрачун;
6. доноси одлуку о промени имена и 

седишта јавног предузећа уз сагласност 
оснивача и

7. врши и друге послове утврђене актом о 
оснивању и Статутом предузећа.

Члан 3б.
 Директор представља и заступа Јавно 
предузеће, организује и руководи процесом рада 
и води пословање Јавног предузећа, самостално 
доноси одлуке и одговара за законитост рада Јавног 
предузећа, предлаже основе пословне политике, 
годишњи Програм пословања и План рада и развоја 
и предузима мере за њихово спровођење, извршава 
одлуке Управног одбора, именује и разрешава лица 
са посебним овлашћењем и одговорностима и врши 
друге послове одређене законом и Статутом.
 Директора именује и разрешава Скупштина 
града.
 Мандат директора траје 4 године са правом 
поновног избора.

Члан 3ц.
 Надзорни одбор Јавног предузећа има 
председника и 2 члана које именује и разрешава 
Скупштина града Пожаревца и то:
 - 2 члан из реда стручњака афирмисаних у 
области из делатности Јавног предузећа и
 - 1  члан из реда запослених у Јавном 
предузећу.
 Мандат чланова Надзорног одбор траје 4 
године са правом поновног избора.

Члан 3д.
Надзорни одбор :
- врши надзор над пословањем Јавног 

предузећа, прегледа годишње и периодичне 
извештаје о раду, годишње и периодичне 
извештаје о раду и Програме пословања  и 
обрачуне средстава као и одлуке о расподели 
добити и улагању капитала;

- обавештава Управни одбор Јавног 
предузећа и Скупштину града Пожаревца 
о резултатима надзора, најмање једанпут 
годишње.

 
Члан 3е.

 Управни и Надзорни одбор за свој рад 
одговарају Скупштини града Пожаревца, а директор 
предузећа, Управном одбору и Скупштини града 
Пожаревца.

Члан 3ф.
 За сваку календарску годину Јавно предузеће 
доноси годишњи програм пословања и финансијски 
план.
 Годишњи програм пословања из става 1. 
овог члана посебно утврђује планиране изворе 
приходе и позиције расходе по наменама, елементе 
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за целовито сагледавање политике за обрачун 
зарада и запослености у предузећу, критеријуме за 
коришћење средстава за помоћ, као и критеријуме 
за одређивање накнада за рад управног и надзорног 
одбора.
 На програм пословања и финансијски план 
Јавног предузећа сагласност даје оснивач.

Члан 3г.
 У свом пословању Јавно  предузеће је дужна 
да се придржава свих позитивних прописа који се 
односе на заштиту животне средине.“

Члан 10
 У члану 5. речи „општине Пожаревац“ 
замењују се речима „града Пожаревца“.

Члан 11.
Управни одбор Јавног предузећа Љубичево 

је у обавези да усклади одредбе 
Статута предузећа са одредбама ове одлуке, 

у року од 30 дана од ступања на снагу исте. 
 Скупштина града Пожаревца даје сагласност 
на Статут.

Члан 12.
 Остале одредбе одлуке остају неизмењене.

Члан  13.
 Задужује се Комисија за прописе да утврди 
пречишћени текст  одлуке.

Члан 14.
 Ступањем на снагу ове одлуке престаје 
да важи Одлука о оснивању Јавног предузећа 
„Љубичево“ у Пожаревцу („Службени гласник 
града Пожаревца“ број 3/2008). 

Члан 15.
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Пожаревца“.

У Пожаревцу, 20.2.2009. године   Број: 01-06-7/20

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
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 На основу члана 4. става 3. и члана 5. Закона 
о јавним предузећима и обављању делатности 

од општег интереса („Службени гласник РС“ бр. 
25/2000, 25/2002,107/2005,108/2005 и 123/2007) и 
члана 27. става 1. тачке 8. Статута града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца“ број 
2/2008), Скупштина града Пожаревца, на седници 
од 20.2.2009. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА   ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 

ЈАВНОГ РАДИО – ДИФУЗНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
„РАДИО ПОЖАРЕВАЦ“ 

Члан 1.
 У Одлуци о оснивању Јавног радио- дифузног 
предузећа „Радио Пожаревац“ („Службени гласник 
општине Пожаревац“ број 1/2006) у члану 1. речи 
„Општина Пожаревац“ замењују се речима „Град 
Пожаревац“.

Члан 2.
 У члану 4. речи „општине Пожаревац“ 
замењују се речима „Града Пожаревца“.
 У члану 4. ставу 2. реч „општине“ замењује 
се речју „Града“.

Члан 3.
 У члану 5. реч „ Општина“ замењује се 
речју „Град“, а реч одговорна“ замењује се речју 
„одговоран“.

Члан 4.
 У члану 7. речи „ општине Пожаревац“ 
замењују се речима „града Пожаревца“.

Члан 5
 У члану 12. речи „ општина“ “ замењује се 
речју  „ Град “.

Члан 6.
 У члановима  16, 21. и 24. речи „Скупштина 
општине Пожаревац“ и речи „Скупштини општине 
Пожаревац“ замењују се речима „Скупштина града 
Пожаревца“ у припадајућем падежу, а у члану 18. 
реч „општине“ замењује се речју „града“

Члан 7.
 У члану 26. речи „општине Пожаревац“ 
замењује се речима  „града Пожаревца“.

Члан 8.
Управни одбор Јавног предузећа је у обавези 

да усклади одредбе Статута предузећа са одредбама 
ове одлуке, у року од 30 дана од ступања на снагу 
исте. 
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 Скупштина града Пожаревца даје сагласност 
на Статут.

Члан 9.
 Остале одредбе одлуке остају неизмењене.

Члан  10.
 Задужује се Комисија за прописе да утврди 
пречишћени текст  одлуке.

Члан 11.
 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука о оснивању Јавног радио- дифузног 
предузећа „Радио Пожаревац“ Пожаревац 
(„Службени гласник града Пожаревца“ број 
3/2008). 

Члан 12.
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Пожаревца“.

У Пожаревцу, 20.2.2009. године  Број: 01-06-7/21

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
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 На основу члана 4. става 3. и члана 5. Закона 
о јавним предузећима и обављању делатности 
од општег интереса („Службени гласник РС“ бр. 
25/2000, 25/2002,107/2005,108/2005 и 123/2007) и 
члана 27. става 1. тачке 8. Статута града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца“ број 
2/2008), Скупштина града Пожаревца, на седници 
од 20.2.2009. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„ПАРКИНГ СЕРВИС“ ПОЖАРЕВАЦ

Члан 1.
 У Одлуци о оснивању Јавног комуналног 
предузећа „Паркинг сервис“ Пожаревац („Службени 
гласник општине Пожаревац“ број 4/2004) у члану 
1. речи „Општина  Пожаревац“ замењују се речима 
„Град Пожаревац“.

Члан 2.
 У члану 4.  реч „општине“ замењују се речју 
„Града Пожаревца“. 

Члан 3.
 У члану 5. реч „ Општина“ замењује се речју 
„Град“.

Члан 4.
 У члану 6. речи „општине Пожаревац“ 
замењују се речима „Града Пожаревца“.

Члан 5
 У члановима 11,14,16. и 19. речи 
„општине Пожаревац“ замењује се речима „града 
Пожаревца“.

Члан 6.
 У члану 24. речи „ општине Пожаревац“ 
замењује се речју „ града Пожаревца“.

Члан 7.
Управни одбор Јавног комуналног предузећа 

је у обавези да усклади одредбе Статута предузећа 
са одредбама ове одлуке, у року од 30 дана од 
ступања на снагу исте. 
 Скупштина града Пожаревца даје сагласност 
на Статут.

Члан 8.
 Остале одредбе одлуке остају неизмењене.

Члан  9.
 Задужује се Комисија за прописе да утврди 
пречишћени текст  одлуке.

Члан 10.
 Ступањем на снагу ове одлуке престаје 
да важи Одлука о оснивању Јавног комуналног 
предузећа „Паркинг сервис“ Пожаревац („Службени 
гласник града Пожаревца“ број 3/2008). 

Члан 11.
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Пожаревца“

У Пожаревцу, 20.2.2009. године    Број: 01-06-7/22

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
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На основу члана 27. став1. тачка 8. и члана 
134. става 2. Статута града Пожаревца („Службени 
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гласник града Пожаревца“ број 2/08), Скупштина 
града Пожаревца, на седници од 20.2.2009. године 
донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА   ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 

ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

Члан 1.
 У Одлуци о оснивању Фонда за заштиту 
животне средине општине Пожаревац („Службени 
гласник општине Пожаревац“ број 8/05, 11/06, 1/08 
и „Службени гласник града Пожаревца“ број 2/08) 
у називу ове одлуке и у члановима 1, 3, 6, 7, 7а, 9. и 
12. речи „општине Пожаревац“ замењује се речима 
„града Пожаревца“ .

Члан 2.
Управни одбор Фонда је у обавези да усклади 

одредбе Статута Фонда са одредбама ове одлуке, у 
року од 30 дана од ступања на снагу исте. 
 Скупштина града Пожаревца даје сагласност 
на Статут.

Члан 3.
 Остале одредбе одлуке остају неизмењене.

Члан 4.
 Задужује се Комисија за прописе да утврди 
пречишћени текст ове одлуке.

Члан 5.
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Пожаревца“.

У Пожаревцу, 20.2.2009. године   Број: 01-06-7/23

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
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 На основу члана 5. Закона о плаћању и 
усмеравању средстава накнаде за коришћење добара 
од општег интереса у производњи електричне 
енергије и производње нафте и гаса („Службени 
гласник  Републике Србије“ број 16/90), члана 27. 
става1. тачка 8. и члана 134. става 2. Статута града 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“ 

број 2/08), Скупштина града Пожаревца, на седници 
од 20.2.2009. године донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА  ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 

ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ

Члан 1.
 У Одлуци о оснивању Фонда за развој 
Општине  („Службени гласник општине Пожаревац“ 
број 8/92 и 5/05) у називу ове одлуке реч „општине“ 
замењује се речју „града“, а у члановима 1, 2, 3, 5, 
7, 9. и 14. реч „општине“ замењује се речју „град“ у 
припадајућем падежу, речи „ општине Пожаревац“ 
замењују се речима „града Пожаревца“ , а речи 
„општини Пожаревац“ замењују се речима „Граду 
Пожаревцу“. 

Члан 2.
 У члану 8. ставу 2.  речи „ Општински орган 
управе надлежан за послове финансија“ замењују се 
речима „ одељење Градске управе града Пожаревца 
надлежно за послове финансија.“

Члан 3.
У члану 9. речи „Скупштина општине“ замењује се 
речима „Град“.

Члан 4.
 У члану 10. ставу 2. реч „Југославије“ 
замењује се речју „Србије“.

Члан 5.
Управни одбор Фонда је у обавези да усклади 

одредбе Статута Фонда са одредбама ове одлуке, у 
року од 30 дана од ступања на снагу исте. 
 Скупштина града Пожаревца даје сагласност 
на Статут.

Члан 6.
 Остале одредбе одлуке остају неизмењене.

Члан 7.
 Задужује се Комисија за прописе да утврди 
пречишћени текст ове одлуке.

Члан 8.
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Пожаревца“.

У Пожаревцу, 20.2.2009. године   Број: 01-06-7/24

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
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ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
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На основу члана 27. став1. тачка 8. и члана 
134. става 2. Статута града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца“ број 2/08), Скупштина 
града Пожаревца, на седници од 20.2.2009. године 
донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА  ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 

АГРАРНОГ ФОНДА  ОПШТИНЕ 
ПОЖАРЕВАЦ

Члан 1.
 У Одлуци о оснивању Аграрног фонда 
општине Пожаревац („Службени гласник општине 
Пожаревац“ број 4/03 и 4/05) у називу ове одлуке 
речи „општине Пожаревац“  замењују се речима „за 
развој пољопривреде Града Пожаревца“.

Члан 2.
У члану 1. и 2. речи „општине Пожаревац“ 

замењује се речима „града Пожаревца“ .

Члан 3.
У члану 3. ставу 1. тачке 1. број „0,4%“ 

замењује се бројем „0,6%“

Члан 4.
У члану 5. речи „општине Пожаревац“ 

замењује се речима „града Пожаревца“. 

Члан 5.
У члану 7. ставу 3. реч „општине“ замењује 

се речју „града“. 

Члан 6.
Члан 8. мења се и гласи:
„Управни одбор Фонда:
1. Доноси програм рада и финансијски 

план Фонда, уз сагласност Градског већа 
града Пожаревца и Скупштине града 
Пожаревца;

2. Предлаже и утврђује критеријуме 
за коришћење средстава Фонда, 
уз сагласност Градског већа града 
Пожаревца и Скупштине града 
Пожаревца;

3. Предлаже Градском већу града 
Пожаревца кориснике и износ средстава 
за доделу и

4. Подноси извештај о раду и коришћењу 
средстава Градском већу града 
Пожаревца квартално, а Скупштини 
града Пожаревца на крају календарске 
године.“

Члан 7.
 У члану 9. ставу 3. реч „општине“ замењује 
се речју „града“.

Члан 8.
 У члану 10. речи „ Председнику општине 
Пожаревац и Скупштини општине Пожаревац“ 
замењују се речима „ Градоначелнику града 
Пожаревца и Скупштини града Пожаревца“.

Члан 9.
 У члану 13. речи „ Општинске управе“ 
замењују се речима „ Градске управе града 
Пожаревца“.

Члан 10.
 У члановима 14. и 15. речи „ општине 
Пожаревац“ замењују се речима „ града 
Пожаревца“.

Члан 11.
Управни одбор Фонда је у обавези да усклади 

одредбе Статута Фонда са одредбама ове одлуке, у 
року од 30 дана од ступања на снагу исте. 
 Скупштина града Пожаревца даје сагласност 
на Статут.

Члан 12.
 Остале одредбе одлуке остају неизмењене.

Члан 13.
 Задужује се Комисија за прописе да утврди 
пречишћени текст ове одлуке.

Члан 14.
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Пожаревца“.

У Пожаревцу, 20.2.2009. године  Број: 01-06-7/25

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
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На основу члана 27. став1. тачка 8. и члана 

134. става 2. Статута града Пожаревца („Службени 
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гласник града Пожаревца“ број 2/08), Скупштина 
града Пожаревца, на седници од 20.2.2009. године 
донела је

О Д Л У К У
 О ИЗМЕНАМА  ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 

ФОНДА ЗА ПРОТИВПОЖАРНУ ЗАШТИТУ 
ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

Члан 1.
У Одлуци о оснивању Фонда за 

противпожарну заштиту општине Пожаревац 
(„Службени гласник општине Пожаревац“ број 
11/81, 3/97 и 4/03) у називу и члановима 1,2. и 3. 
речи „општине Пожаревац“ замењују се речима 
„града Пожаревца“.

Члан 2.
У члану 5. ставу 1. алинеја 1. речи „ 

општине Пожаревац“ замењују се речима „ Града 
Пожаревца“.

У члану 5 ставу1. алинеја 3. речи „друштвено-
политичких заједница“ бришу се.

У члану 5. ставу 1. алинеја 4. речи „ радних 
и других организација“ замењују се речима“ 
привредних и других субјеката“.

Члан 3.
У члану 9. ставу 4. реч „општине“ замењује 

се речју „града“, а речи „радној организацији“ 
замењују се речима „ привредном субјекту“.

Члан 4
У члану 10. ставу 2 алинеја 1. реч „општине“ 

замењује се речју „града“.
У члану 10. ставу1. алинеја 2. речи „радне и 

друге организације“ замењују се речима „ привредни 
и други субјекти“.

У члану 10. ставу 3.  речи „ Које ће радне или 
друге организације“ замењују се „речима „ Који ће 
привредни или други субјекти“.

Члан 5.
У члану 13. речи „општине Пожаревац“ 

замењују се речима „ града Пожаревца“.

Члан 6.
У члану 14. речи „ друштвено- политичких 

заједница“ замењују се речима „локалне 
самоуправе“.

Члан 7.
У члану 17. ставу 2. речи „ Скупштина 

општине, која је Фонд основала“ замењују се 
речима „Град Пожаревац, који је Фонд основао“.

Члан 8.
У члану 18. ставу 2. речи „општине 

Пожаревац“ замењује се речима „града 
Пожаревца“

Члан 9.
Члан  19. брише се.
  

Члан 10.
Управни одбор Фонда је у обавези да усклади 

одредбе Статута Фонда са одредбама ове одлуке, у 
року од 30 дана од ступања на снагу исте. 
 Скупштина града Пожаревца даје сагласност 
на Статут.

Члан 11.
 Остале одредбе одлуке остају неизмењене.

Члан 12.
 Задужује се Комисија за прописе да утврди 
пречишћени текст ове одлуке.

Члан 13.
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Пожаревца“.

У Пожаревцу, 20.2.2009. год.   Број: 01-06-7/26

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
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На основу члана 27. став1. тачка 8. и члана 
134. става 2. Статута града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца“ број 2/08), Скупштина 
града Пожаревца, на седници од 20.2.2009. године 
донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА  ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 

ФОНДА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА И 
НАГРАДА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ 

ПОЖАРЕВАЦ

Члан 1.
 У Одлуци о оснивању Фонда за доделу 
стипендија и награда на подручју општине 
Пожаревац („Службени гласник општине 
Пожаревац“ број 2/02) у називу ове одлуке речи 
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„општине Пожаревац“  замењују се речима „ Града 
Пожаревца“.

Члан 2.
 У члану 1. речи „општине Пожаревац“ 
замењују се речима „ Града Пожаревца“.

Члан 3.
 У члану 2. ставу 1. речи „Скупштина 
општине“ замењују се речима „Град Пожаревац“.
 У члану 2. ставу 3. речи „општине Пожаревац“ 
замењују се речима „ Града Пожаревца“.

Члан 4.
 У члановима 3. 4. 6. 7. 12. 14.16.17. 18. 19. 
20. и 21. реч „општине“ и реч „општина“ замењује 
се речју „ град“ у припадајућем падежу, речи 
„општине Пожаревац“ замењују се речима „града 
Пожаревца“.

Члан 5.
 У члану 13. речи „ Општинске управе“ 
замењују се речима „Градске управе града 
Пожаревца“.

Члан 6.
Управни одбор Фонда је у обавези да усклади 

одредбе Статута Фонда са одредбама ове одлуке, у 
року од 30 дана од ступања на снагу исте. 
 Скупштина града Пожаревца даје сагласност 
на Статут.

Члан 7.
 Остале одредбе одлуке остају неизмењене.

Члан 8.
 Задужује се Комисија за прописе да утврди 
пречишћени текст  одлуке.

Члан 9.
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Пожаревца“.

У Пожаревцу, 20.2.2009. године   Број: 01-06-7/27

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.

21

На основу члана 27. става1. тачка 8. и члана 
134. става 2. Статута града Пожаревца („Службени 

гласник града Пожаревца“ број 2/08), Скупштина 
града Пожаревца, на седници од 20.2.2009. године 
донела је

О Д Л У К У  
О ИЗМЕНАМА  ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 
ФОНДАЦИЈЕ „МИЛЕНА ПАВЛПВИЋ- 

БАРИЛИ

Члан 1.
 У Одлуци о оснивању Фондације „Милена 
Павловић- Барили“ (Пречишћен текст),  („Службени 
гласник општине Пожаревац“ број 7/06) у члану 
7. ставу 1. тачки а) алинеја 2.  речи „Скупштина 
општине“ замењује се речима „ Град Пожаревац“.

Члан 2.
 У члановима 8,10. и 19. речи „општине 
Пожаревац“ замењују се речима „града Пожаревца“, 
а у члановима  9, 12. 14. и 19. реч „општине“ 
замењује се речју „ град“ у припадајућем падежу.

Члан 3.
  У Члану 13. речи „општинског буџета“ 
замењује се речима „буџета Града Пожаревца“,

Члан 4.
 У члану 15. речи „општинског органа 
управе“ замењују се речима „ Градске управе града 
Пожаревца“.

Члан 5.
Управни одбор Фондације је у обавези да 

усклади одредбе Статута Фондације са одредбама 
ове одлуке, у року од 30 дана од ступања на снагу 
исте. 
 Скупштина града Пожаревца даје сагласност 
на Статут.

Члан 6.
 Остале одредбе одлуке остају неизмењене.

Члан 7.
 Задужује се Комисија за прописе да утврди 
пречишћени текст  одлуке.

Члан 8.
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Пожаревца“.

У Пожаревцу, 20.2.2009. године  Број: 01-06-7/28
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СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.

22
На основу члана 27. става1. тачка 8. и члана 

134. става 2. Статута града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца“ број 2/08), Скупштина 
града Пожаревца, на седници од 20.2.2009. године 
донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА  ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 

ФОНДАЦИЈЕ „ПОЖАРЕВАЧКИ МИР 1718“

Члан 1.
 У Одлуци о оснивању Фондације 
„Пожаревачки мир 1718“  („Службени гласник 
општине Пожаревац“ број 5/05) у члану 7. реч 
„општине“ замењује се речју „града“, а у члановима 
8, 9, 11, 12, 13, 13а. и 15.  речи „општине Пожаревац 
“ замењује се речима „ града Пожаревца“ .

Члан 2.
 У члану 2. речи „ Скупштине општине“ 
замењује се речју „ Град“ .

Члан 3.
  У Члану 14. речи „ Одељење за привреду, 
финансије, трезор и друштвене делатности 
Општинске управе општине Пожаревац“ замењују 
се речима „ Одељење за привреду, финансије и 
трезор Градске управе града Пожаревца“.

Члан 4.
Управни одбор Фондације је у обавези да 

усклади одредбе Статута Фондације са одредбама 
ове одлуке, у року од 30 дана од ступања на снагу 
исте. 
 Скупштина града Пожаревца даје сагласност 
на Статут.

Члан 5.
 Остале одредбе одлуке остају неизмењене.

Члан 6.
 Задужује се Комисија за прописе да утврди 
пречишћени текст  одлуке.

Члан 7.
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Пожаревца“.

У Пожаревцу, 20.2.2009. године  Број: 01-06-7/29

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.

23

На основу члана 27. става1. тачка 8. и члана 
134. става 2. Статута града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца“ број 2/08), Скупштина 
града Пожаревца, на седници од 20.2.2009. године 
донела је

ОДЛУКУ
 О ИЗМЕНАМА  И ДОПУНАМА  ОДЛУКЕ О 
ПОДЕЛИ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ 

ПОЖАРЕВАЦ И ОСНИВАЊУ ЧЕТИРИ 
УСТАНОВЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ

Члан 1.
У Одлуци о подели Установе Центар за 

културу Пожаревац и оснивању четири установе 
у области културе („Службени гласник општине 
Пожаревац“ број 5/93, 3/05 и 5/05) у називу и у 
члану 1. реч „четири“ замењују се речју „три “.

Члан 2.
Члан 2. мења се и гласи:
„ Град Пожаревац ( у даљем тексту: Оснивач) 

оснива:
1. Установу Историјски архив Пожаревац;
2. Установу Народна библиотека „Илија 

М.Петровић“ Пожаревац и 
3. Установу Народни музеј Пожаревац.

Члан 3.
 Члан 3. брише се.

Члан 4.
 Члан 7. брише се.

Члан 5.
 У члану 9.  ставу 1. иза речи „су“ и знака“:“  

додаје се нови текст који гласи:
„92511- Делатност библиотека
 Ова делатност обухвата:
 - делатност библиотека, читаоница, 

слушаоница и видеотека за опште и посебне 
кориснике као што су студенти, научници, 
наставно особље и чланови

 - организовање збирки, без обзира да ли су 
специјализоване или не
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 - израда каталога
 - позајмљивање или чување књига, карата, 

часописа, филмова, плоча, трака, уметничких 
дела и др.

92522- Заштита културних добара, природних и 
других знаменитости

 Ова делатност обухвата:
 - заштиту и реконструкцију историјских 

места и зграда
22110- Издавање књига, брошура, музичких књига 

и других публикација
22130- Издавање часописа и сличних периодичних 

издања
72400- Изградња база података
 Ова делатност обухвата:
 - активност у вези с базама података
 - развој база података: сакупљање података 

из једног или више извора
 - смештање података: припрема компјутерских 

записа о информацијама према претходно 
утврђеној форми

 - доступност база података: пружање 
података у одређеном реду или низу, 
директним приступом или селективном 
доступношћу сваком кориснику или 
одређеним корисницима, зависно од захтева, 
са обављањем следећих активности:“

 У оквиру овог става речи „у општини“ 
замењују се речима „ на територији Града 
Пожаревца“.

Члан 6.
 У члану10. ставу 1. иза речи „су“ и знака „:“ 

додаје се нови текст који гласи:
„92521- делатност музеја, галерија и збирки
 Ова делатност обухвата:
 - рад музеја свих врста
 - музеји уметности, накита, намештаја, одеће, 

керамике, сребрних предмета и др.
 - музеја природних вредности, научни, 

технички и историјски музеји, укључујући и 
војне музеје и историјске објекте

 - остали специјализовани музеји
 - музеји на отвореном простору
92522- заштита културних добара, природних и 

других знаменитости
 Ова делатност обухвата:
 - заштиту и реконструкцију историјских 

места и зграда
22110- издавање књига, брошура, музичких књига 

и других публикација
22130- издавање часописа и сличних периодичних 

издања

22150- остала издавачка делатност
 Ова делатност обухвата:
 - издавање:
 - фотографија, гравура и разгледница
 - формулара
 - постери и репродукција уметничких дела
 - осталог штампаног материјала као што су 

разгледнице репродуковане механичким или 
фото- механичким поступком

 - микроиздавање
72300- обрада података
 Ова делатност обухвата:
 - обраду података на основу корисникових 

или властитих програма
 - комплетна обрада података
 - услуге уношења података
 - управљање и рад на системима за обраду 

података који припадају другима
72400- Изградња база података
 Ова делатност обухвата:
 - активност у вези с базама података
 - развој база података: сакупљање података из 

једног или више извора
 - смештање података: припрема компјутерских 

записа о информација према претходно 
утврђеној форми

 - доступност база података: пружање 
података у одређеном реду или низу, 
директним приступом или селективном 
доступношћу сваком кориснику или 
одређеним корисницима, зависно од захтева, 
са обављањем следећих активности:“

 
Члан 7.

 У члану 15.  речи „ општине Пожаревац“ 
замењују се речима „ града Пожаревца“, а речи 
„Скупштине општине Пожаревац“ замењују се 
речима „Града Пожаревца.“

Члан 8.
 У члану 20. речи „општинске управе 
Пожаревац“ замењују се речима „ Градске управе 
града Пожаревца.“

Члан 9.
 У члану 31. речи „општине Пожаревац“ 
замењују се речима града Пожаревца“.

Члан 10.      
Управни одбор установе је у обавези да 

усклади одредбе Статута установе са одредбама 
ове одлуке, у року од 30 дана од ступања на снагу 
исте. 
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 Скупштина града Пожаревца даје сагласност 
на Статут.

Члан 11.
 Остале одредбе одлуке остају неизмењене.

Члан 12.
 Задужује се Комисија за прописе да утврди 
пречишћени текст  одлуке.

Члан 13.
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Пожаревца“.

У Пожаревцу, 20.2.2009. године  Број: 01-06-7/30

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
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На основу члана 27. става1. тачка 8. и члана 
134. става 2. Статута града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца“ број 2/08), Скупштина 
града Пожаревца, на седници од 20.2.2009. године 
донела је

ОДЛУКУ
 О ИЗМЕНАМА  ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 

УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ У 
ПОЖАРЕВЦУ

Члан 1.
У Одлуци о оснивању установе Центар за 

културу у Пожаревцу („Службени гласник општине 
Пожаревац“ број 5/01 и 3/05) у члану 1. речи 
„Скупштина општине Пожаревац“ замењују се 
речима „ Град Пожаревац“.

Члан 2.
 У члановима 8, 9, 11, 12. и 22. речи „општине 

Пожаревац“ замењује се речима „ града Пожаревца“ 
у припадајућем падежу.

Члан 3.
У члану 13. речи „ Општинске управе 

општине Пожаревац“ замењују се речима „Градске 
управе града Пожаревца.“

Члан 4.
 Управни одбор установе је у обавези да 
усклади одредбе Статута установе са одредбама 

ове одлуке, у року од 30 дана од ступања на снагу 
исте. 
 Скупштина града Пожаревца даје сагласност 
на Статут.

Члан 5.
 Остале одредбе одлуке остају неизмењене.

Члан 6.
 Задужује се Комисија за прописе да утврди 
пречишћени текст  одлуке.

Члан 7.
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Пожаревца“.

У Пожаревцу, 20.2.2009. године   Број: 01-06-7/31

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
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На основу члана 27. става1. тачка 8. и члана 
134. става 2. Статута града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца“ број 2/08), Скупштина 
града Пожаревца, на седници од 20.2.2009. године 
донела је

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 

УСТАНОВЕ СПОРТСКИ ЦЕНТАР 
„ПОЖАРЕВАЦ“ У ПОЖАРЕВЦУ

Члан 1.
 У Одлуци о оснивању Установе Спортски 
центар „Пожаревац“ у Пожаревцу  („Службени 
гласник општине Пожаревац“ број 5/001 и 3/05) у 
члану 1.  речи „ Скупштина општине “ замењује се 
речју  „ Град “.        

Члан 2.
 У члановима 8, 9, 11, 12. и 22. реч „ општине“ 
замењује се речју „ град“ у припадајућем падежу, 
а речи „општине Пожаревац“ замењују се речима  
„града Пожаревца“.

Члан 3.
  У Члану 13. речи „ Општинске управе 
општине Пожаревац“ замењују се речима „ Градске 
управе града Пожаревца“.
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Члан 4.
Управни одбор Спортског центра је у 

обавези да усклади одредбе Статута установе са 
одредбама ове одлуке, у року од 30 дана од ступања 
на снагу исте. 
 Скупштина града Пожаревца даје сагласност 
на Статут.

Члан 5.
 Остале одредбе одлуке остају неизмењене.

Члан 6.
 Задужује се Комисија за прописе да утврди 
пречишћени текст  одлуке.

Члан 7.
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Пожаревца“.

У Пожаревцу, 20.2.2009. године   Број: 01-06-7/32

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
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На основу члана 27. става1. тачка 8. и члана 
134. става 2. Статута града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца“ број 2/08), Скупштина 
града Пожаревца, на седници од 20.2.2009. године 
донела је

ОДЛУКУ
 О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА   ОДЛУКЕ 
О ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА 

СОЦИЈАЛНИ РАД ПОЖАРЕВАЦ

Члан 1.
У Одлуци о оснивању установе Центар за 

социјални рад Пожаревац („Службени гласник 
општине Пожаревац“ број 8/01,6/02 и 3/05) у 
члану 1. речи „општине Пожаревац“ замењују се 
речима „Града Пожаревца“ а речи „Скупштина 
општине Пожаревац“ замењују се речима „ Град 
Пожаревац“.

Члан 2.
У члану 4. ставу 1. иза речи „овлашћења“ 

додаје се нови текст који гласи: „и обавља делатност 
85322-  остали социјални рад у установама без 
смештаја:“

У члану 4. ставу 5. реч „општине“  замењује 
се речју „ града“.

Члан 3.
У члану 4а. реч „општинска“ замењује се 

речју „градска“.

Члан 4.
У члану 7. ставу 1. реч „општине“ замењује 

се речју „ града“.

Члан 5.
У члану 12. ставу 2. алинеји 1. речи 

„Скупштине општине“ замењују се речима „Града 
Пожаревца“.

Члан 6.
У члану 17. ставу 3. речи „ општини 

Пожаревац“ замењују се речима „ Граду 
Пожаревцу“.

Члан 7.
У члану 22а . ставу 2. речи „ Извршни орган“  

замењују се речима „ Градско веће“.

Члан 8.
У члану 24. реч „општине Пожаревац“ 

замењује се речима „ града Пожаревца“.

Члан 9. 
Управни одбор установе је у обавези да 

усклади одредбе Статута установе са одредбама 
ове одлуке, у року од 30 дана од ступања на снагу 
исте. 
 Скупштина града Пожаревца даје сагласност 
на Статут.

Члан 10.
 Остале одредбе одлуке остају неизмењене.

Члан 11.
 Задужује се Комисија за прописе да утврди 
пречишћени текст  одлуке.

Члан 12.
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Пожаревца“.

У Пожаревцу, 20.2.2009. године   Број: 01-06-7/33

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
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На основу члана 27. става1. тачка 8. и члана 
134. става 2. Статута града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца“ број 2/08), Скупштина 
града Пожаревца, на седници од 20.2.2009. године 
донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 

О ОСНИВАЊУ И ПРЕУЗИМАЊУ 
ОСНИВАЧКИХ ПРАВА НАД 

АПОТЕКАРСКОМ УСТАНОВОМ 
„ПОЖАРЕВАЦ“ ПОЖАРЕВАЦ

Члан 1.
 У Одлуци о оснивању и преузимању 
оснивачких права над Апотекарском установом 
„Пожаревац“ Пожаревац  („Службени гласник 
општине Пожаревац“ број  8/06) у члану 1.  речи 
„ Општина Пожаревац “ замењује се речима „ 
Град Пожаревац“, а речи „ општина Пожаревац“ 
замењују се речима „ града Пожаревца и општина“       

Члан 2.
 У члану 4. ставу 1. иза речи „нивоу“ додају 
се речи „и то“ , знак „:“ и  нови текст који гласи:
 „- промоцију здравља, промоцију болести, 
односно здравствено васпитање и саветовање 
за очување и унапређење здравља правилном 
употребом лекова и медицинских средстава;
 - промет на мало лековима и медицинских 
средстава, а на основу одговарајућих планова за 
набавку лекова и медицинских средстава за редовне 
и ванредне прилике;
 - промет на мало биљних, традиционалних 
и хомеопатских лекова, ортопедских помагала, 
дијететских производа, предмета опште употребе, 
мерних иструмената и других производа значајних 
за здравље људи;
 - медицинско снабдевање лековима, 
медицинским средствима становништва, здравстве-
них установа и приватне праксе;
 - праћење савремених, стручних и научних 
достигнућа у области фармакотерапије и пружање 
грађанима, здравственим радницима, другим 
здравственим установама и приватној пракси, као и 
другим заинтересованим субјектима информације 
о лековима и медицинским средствима;
 - организовање и спровођење мера сталног 
унапређења квалитета стручног рада као и вршење 
унутрашње провере квалитета стручног рада;
 - саветовање пацијената за правилну 
употребу лекова, медицинских средстава, биљних 
и традиционалних лекова;

 - праћење интеракције лекова биљних и 
традиционалних лекова;
 - учествовање и спровођење програма 
здравствене заштите;
 - израду лекова и медицинских средстава;
 - организовање и спровођење стручног 
усавршавања здравствених радника, здравствених 
сарадника и осталих радника;
 -  израду лекова и медицинских средстава;
 - израду магистралних лекова;
 - контролу сировина и готових производа: 
 - организовање, односно обезбеђење мера 
за одлагање лекова, медицинских средстава и друге 
врсте робе са протеклим роком употребе у складу 
са законом и
 - друге послове у складу са законом.“

Члан 3.
 У члану 9. ставу 1. датум „01.01.2007. 
године“ замењује се датумом 01.01.210. године“, а у 
ставу 2. реч „Општина “ замењује се речју „Град“.

Члан 4.
 У члану 10. речи“општине Пожаревац“ 
замењују се речима „ града Пожаревца“.

Члан 5.
Управни одбор Апотеке је у обавези да 

усклади одредбе Статута установе са одредбама 
ове одлуке, у року од 30 дана од ступања на снагу 
исте. 
 Скупштина града Пожаревца даје сагла-
сност на Статут.

Члан 6.
 Остале одредбе одлуке остају неизмењене.

Члан 7.
 Задужује се Комисија за прописе да утврди 
пречишћени текст  одлуке.

Члан 8.
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Пожаревца“.

У Пожаревцу, 20.2.2009. године   Број: 01-06-7/34

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
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На основу члана 27. става1. тачка 8. и члана 
134. става 2. Статута града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца“ број 2/08), Скупштина 
града Пожаревца, на седници од 20.2.2009. године 
донела је

ОДЛУКУ
 О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 

О ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ ГРАДСКИ 
ЖЕНСКИ ХОР „БАРИЛИ“ У ПОЖАРЕВЦУ

Члан 1.
У Одлуци о оснивању Установе Градски 

женски хор „Барили“ у Пожаревцу („Службени 
гласник општине Пожаревац“ број 7/97 и 3/05) у 
члану 1. речи „општине Пожаревац, Скупштина 
општине Пожаревац“ замењују се речима „ Града 
Пожаревца, Град Пожаревац“.

Члан 2.
У члану 3. сав 3. мења се и гласи:
„ Седиште Установе је у Пожаревцу, улица 

Дринска број 2.“
                   

Члан 3.
Члан 4. мења се и гласи:
„ Установа за свој рад користи просторије у 

згради Скупштине града Пожаревца.“

Члан 4.
У члану 5. став 1. мења се и гласи:
„ Делатност Установе је:
92310- уметничко књижевно стваралаштво 

и сценска делатност,
и у оквиру ове делатности , Установа обавља следеће 
активности:
 - да кроз разне облике деловања, а посебно 
кроз концертну активност, представи јавности у 
земљи и иностранству најистакнутија хорска дела 
светске музичке литературе као и најзначајнија 
остварења домаћих аутора;
 - да омогући свестрано и високо квалитетно 
уметничко представљање свог репертоара;
 - да сарађује са угледним музичким 
ствараоцима из земље и иностранства;
 - да подстиче музичко и остало културно 
стваралаштво, посебно младих;
 - да својим активностима утиче на развој 
музичке културе на територији Града Пожаревца и 
шире.“

Члан 5.
 Члан 6. мења се и гласи:
 „ Установа је дужна да своје потребе о 
пословима којима се остварују потребе делатности 
у Граду и шире, достави Градској управи града 
Пожаревца надлежној за израду буџета Града 
Пожаревца, а према буџетском календару за 
доношење буџета Града Пожаревца.“

Члан 6.
 У члану 7. речи „Скупштина општине 
Пожаревац“ замењују се речима „ Град 
Пожаревац“.

Члан 7.
 У члану 9. ставу 3. речи  „општине Пожаревац“ 
замењују се речима „ града Пожаревца“.

Члан 8.
У члану 19. речи „општине Пожаревац“ 

замењује се речима „ града Пожаревца“.

Члан 9.
Управни одбор установе је у обавези да 

усклади одредбе Статута установе са одредбама 
ове одлуке, у року од 30 дана од ступања на снагу 
исте. 
 Скупштина града Пожаревца даје сагласност 
на Статут.

Члан 10.
 Остале одредбе одлуке остају неизмењене.

Члан 11.
 Задужује се Комисија за прописе да утврди 
пречишћени текст  одлуке.

Члан 12.
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Пожаревца“.

У Пожаревцу, 20.2.2009. године   Број: 01-06-7/35

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.

29

На основу члана 27. става1. тачка 8. и члана 
134. става 2. Статута града Пожаревца („Службени 
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гласник града Пожаревца“ број 2/08), Скупштина 
града Пожаревца, на седници од 20.2.2009. године 
донела је

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА  ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 

УСТАНОВЕ ЗА ПРЕДШКОЛСКО 
ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ДЕЦЕ- 

ДЕЧЈИ ВРТИЋ „ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ“ У 
ПОЖАРЕВЦУ

Члан 1.
У Одлуци о оснивању  Установе за 

предшколско васпитање и образовање деце- дечји 
вртић „Љубица Вребалов“ у Пожаревцу („Службени 
гласник општине Пожаревац“ број 6/92 и 2/04 члану 
1. речи „општине Пожаревац Скупштина општине 
Пожаревац“ замењују се речима „ Града Пожаревца, 
Град Пожаревац“.

Члан 2.
У члановима 6, 7, 8. ставу 1. реч „општине“ 

замењује се речју „ град“у припадајућем падежу,  у 
члану 8. ставу 3. речи „Извршни савет Скупштине 
општине“ замењује се речима „Скупштина града 
Пожаревца“, а члану 23. речи „општине Пожаревац“ 
замењују се речима „града Пожаревца“.

Члан 3.
 Управни одбор  Установе  је у обавези  да 

усклади одредбе Статута установе са одредбама 
ове одлуке, у року од 30 дана од ступања на снагу 
исте. 
 Скупштина града Пожаревца даје сагласност 
на Статут.

Члан 4.
 Остале одредбе одлуке остају неизмењене.

Члан 5.
 Задужује се Комисија за прописе да утврди 
пречишћени текст  одлуке.

Члан 6.
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Пожаревца“.

У Пожаревцу, 20.2.2009. године    Број: 01-06-7/36

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
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На основу члана 27. става1. тачка 8. и члана 
134. става 2. Статута града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца“ број 2/08), Скупштина 
града Пожаревца, на седници од 20.2.2009. године 
донела је

ОДЛУКУ 
 О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ОСНИВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОГАНИЗАЦИЈЕ 
ПОЖАРЕВАЦ

Члан 1.
У Одлуци о оснивању туристичке 

организације Пожаревац  („Службени гласник 
општине Пожаревац“ број 3/95, 6/01 и 3/05) у члану 
1. речи „Скупштина општине Пожаревац“ замењују 
се речима „ Град Пожаревац“.

Члан 2.
У члановима 3,4, 5, 10, 11,13, 16. и 18. 

реч „општине“ и реч „општини“ замењују се 
речју „ град“ у припадајућем падежу, а речи 
„општине Пожаревац“ замењују се речима „ града 
Пожаревца“.

Члан 3.
После  члана 3. додаје се нови члан који 

гласи:
„Члан 3а

 Делатности Туристичке организације су:
01500- Лов,траперство,обнављање и узгој дивљачи, 

укључујући и одговарајуће услуге;
20510- Производња осталих производа од дрвета;
22110- Издавање књига, брошура, музичких књига 

и других публикација;
22120- Издавање новина;
22130- Издавање часописа и сличних периодичних 

издања;
22140- Издавање звучних записа;
22150- Остала издавачка делатност;
22210- Штампање новина;
22220- Штампање, на другом месту непоменуто;
22250- Остале активности у вези са штампањем;
22310- Репродукција звучних записа;
22320- Репродукција видео записа;
22330- Репродукција компјутерских медија;
51410- Трговина на велико текстилом;
51420- Трговина на велико одећом и обућом;
51440- Трговина на велико порцеланом и стакла-

ријом, лаковима, бојама, зидним  
тапетима и средствима за чишћење;
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51470- Трговина на велико осталим производима за 
домаћинство;

52110- Трговина на мало у неспецијализованим 
продавницама, претежно хране, пића и  
дувана;

52120- Остала трговина на мало у продавницама 
мешовите робе;

52270-Остала трговина на мало храном, пићима 
и дуваном у специјализованим  
продавницама;

52330- Трговина на мало козметичким и тоалетним 
препаратима;

52410- Трговина на мало текстилом;
52420- Трговина на мало одећом;
52430- Трговина на мало обућом и предметима од 

коже;
52440- Трговина на мало намештајем и опремом за 

осветљавање;
52470- Трговина на мало књигама, новинама и 

писаћим материјалом;
52480- Остала трговина на мало у специјализованим 

продавницама;
55110-  Хотели и мотели, с рестораном;
55120- Хотели и мотели, без ресторана;
55211- Дечја и омладинска одмаралишта;
55212- Планинарски домови и куће;
55220- Кампови;
55231- Радничка одмаралишта;
55232- Туристички смештај у домаћој радиности;
55233- Остали смештај са краћим боравком;
55300- Ресторани;
55400- Барови;
55520- Кетеринг;
63214- Услуге у друмском саобраћају;
63222- Услуге у речном и језерском саобраћају;
63230- Остале пратеће активности у ваздушном 

саобраћају;
63300- Делатност туристичких агенција и туропе-

ратора: помоћ туристима, на другом месту 
непоменута;

71100- Изнајмљивање аутомобила;
71220- Изнајмљивање средстава за превоз воденим 

путевима;
74130- Испитивање тржишта и испитивање јавној 

мнења;
74140- Консалтинг и менаџмент послови;
74401- приређивање сајмова; 
74402- Остале услуге рекламе и пропаганде;
74810- фотографске услуге;
74830- Секретарске и преводилачке активности;
75120- Уређивање активности друштвених дела-

тности;

75130- Уређивање и допринос успешнијем посло-
вању привреде;

92310- Уметничко и књижевно стваралаштво и 
сценска уметност;

92320- Рад уметничких установа;
92330- Вашарске активности и активности забавних 

паркова;
92521- Делатност музеја, галерија и збирки;
92522- Заштита културних добара, природних и 

других знаменитости;
92530- Делатност ботаничких и зоолошких вртова 

и других природних резервата;
92610- Делатност спортских арена и стадиона;
92621- Делатност марина;
92622- Остале спортске активности;
92710- коцкање и клађење;
92720- Остале рекреативне активности на другом 

месту непоменуте и
93050- Остале услужне активности, на другом 

месту непоменуте.“
 

Члан 4.
 У члану 7. иза става 1. додају се нови 
ставови 2. и 3. који гласе;
 „Директора  именује и разрешава Скупштина 
града Пожаревца.
 Мандат директора траје 4 године са правом 
поновног избора.“

Члан 5.
У члану 8. ставу 1. речи „општине Пожаревац“ 

замењују се речима „ града Пожаревца“.
У члану 8. ставу 2. алинеја 1. речи „ 

Скупштине општине Пожаревац“ замењују се 
речима  „ Града Пожаревца“.

Члан 6.
Члан 15. брише се.

Члан 7.
Управни одбор туристичке организације је у 

обавези да усклади одредбе Статута организације са 
одредбама ове одлуке, у року од 30 дана од ступања 
на снагу исте. 
 Скупштина града Пожаревца даје сагласност 
на Статут.

Члан 8.
 Остале одредбе одлуке остају неизмењене.

Члан 9.
 Задужује се Комисија за прописе да утврди 
пречишћени текст  одлуке.
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Члан 10.
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Пожаревца“.

У Пожаревцу, 20.2.2009. године   Број: 01-06-7/37

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
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На основу члана 22. Закона о финансирању 
локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 
62/2006) и на основу члана 21. и 27. Статута града 
Пожаревац („Службени гласник града Пожаревца“, 
бр. 2/2008), Скупштина града Пожаревац, на 
седници од 20.02.2009. године, донела је 

О Д Л У К У 
о расписивању личног изјашњавања грађана 
о увођењу самодоприноса за подручје Месне 
заједнице „Бубушинац“ путем референдума 

на тајном гласању на бирачком месту у Дому 
културе у Бубушинцу 

Члан 1. 
 Расписује се референдум за изјашњавање 
грађана о увођењу самодоприноса за подручје 
Месне заједнице „Бубушинац“ за период од 5 година 
и то почев од 01.05.2009. до 30.04.2014. године. 

Члан 2. 
 Ради законитости спровођења референ-
дума, Скупштина града Пожаревца ће образовати 
посебну комисију за спровођење референдума 
о увођењу самодоприноса за подручје Месне 
заједнице „Бубушинац“. 

Члан 3. 
 Комисија ће се старати о законитости 
референдума и дати посебно упутство за спровођење 
истог. 

Члан 4. 
 Комисију чине председник,заменик и пет 
чланова комисије. 

Члан 5. 
 Председник и чланови комисије за 
спровођење референдума могу имати своје 
заменике. 

Члан 6. 
 Референдум ће се спровести дана 29.03.2009. 
године на бирачком месту у Дому културе у 
Бубушинцу. 

Члан 7. 
 На референдуму грађани ће се изјаснити о 
следећем питању:

“Да ли сте за то да се увођењем 
новог самодоприноса за село Бубушинац за 
период од наредних пет година (01.05.2009. до 
30.04.2014. године) настави изградња комуналне 
инфраструктуре у селу: насипање сеоских улица, 
уредно плаћа електрична енергија Месне заједнице, 
одржавањe зграде у кругу Месне заједнице као и 
Дом културе, да се организују спортске активности 
у оквиру СД „Бубушинац“. 

Члан 8. 
 После тајног изјашњавања грађана о 
увођењу самодоприноса 29.03.2009. године гласачки 
одбор ће утврдити резултате гласања и предати сав 
изборни материјал комисији за спровођење тајног 
изјашњавања грађана. Комисија за спровођење 
тајног изјашњавања грађана ће утврдити коначне 
резултате гласања и објавити их. 

Члан 9. 
 На листићу за лично изјашњавање, грађани 
ће се изјашњавати заокруживањем речи „ДА“ или 
„НЕ“. 

Члан 10. 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Пожаревца“. 

У Пожаревцу, 20.02.2009. год.    Број: 01-06-7/39а

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Миломир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р. 
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 На основу члана 22. Закона о финансирању 
локалне самоуправе (“Службени гласник РС”, бр. 
62/2006) и на основу члана 21. и 27. Статута града 
Пожаревца (“Службени гласник града Пожаревца”, 
бр. 2/2008), Скупштина града Пожаревца, на 
седници од 20.02.2009. године, донела је 



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА20.02.2009. Број 1 - Страна 41

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 
о увођењу самодоприноса за подручје Месне 

заједнице „Бубушинац“

Члан 1. 
 Уводи се самодопринос у новчаном облику 
за подручје Месне заједнице „Бубушинац“ личним 
изјашњавањем грађана путем референдума на 
гласачком месту у Дому културе у Бубушинцу. 
Гласање ће се одржати 29.03.2009. године. 

Члан 2. 
 Самодопринос се уводи за раздобље од 5 
(пет) година и то почев од 01.05.2009. до 30.04.2014. 
године. 

Члан 3. 
 Планирана средства за Месну заједницу 
„Бубушинац“ износе 3.500.000,00 динара. 
 Планирани приход из става 1. овог члана 
чини део укупних средстава која ће се формирати 
и кроз друге видове учешћа у обезбеђењу средстава 
(учешће ЈП Дирекције за изградњу града Пожаревца, 
кредита банака и извођача радова, учешће грађана, 
приватних инвеститора и друго). 
 Приходи из става 1. и 2. овог члана утврдиће 
се финансијским планом за сваку годину у периоду 
за који се уводи самодопринос. 

Члан 4. 
 Средства самодоприноса заједно са 
средствима из члана 3. став 2. ове Одлуке, користиће 
се у складу са утврђеним ставовима Месне заједнице 
„Бубушинац“, на бази програма самодоприноса за 
подручје Месне заједнице „Бубушинац“. 

Члан 5. 
 Средства самодоприноса користиће се у 
наведеном раздобљу, а према следећем распореду: 

- 30% за насипање улица; 
- 10% за плаћање електричне енергије; 
- 30% за одржавање зграда у кругу Месне 

заједнице као и Дома културе;
- 20% за рад СД “Бубушинац” и спортске 

активности у селу;
- 10% за рад МЗ „Бубушинац“. 

Члан 6. 
 Самодопринос извршавају грађани на начин 
и на основице за утврђивање самодоприноса, како 
је то прописано чланом 87. до 97. Закона о локалној 
самоуправи и то по следећим стопама: 

- 2% од нето плата и зарада радника у 
радном односу у земљи и иностранству, 
а ако није могуће утврдити основицу 
за обрачун самодоприноса за зараде 
радника у иностранству, као основицу 
рачунати троструки износ просечне 
зараде у граду Пожаревцу;

- 2% од плата и примања који имају 
карактер зараде грађана (самостално 
обављање занатских и других делатности 
и сл.);

- 5% на приходе грађана, који друштвене 
обавезе плаћају у годишњем паушалном 
износу;

- 3% грађана који обавезе плаћају према 
оствареној заради, у проценту од сваког 
појединачно оствареног прихода;

- 2% на приходе од зарада;
- 2% од прихода од ауторских права; 
- 10% на приход од пољопривредне 

делатности;
Самодопринос се не може уводити на примања 
и имовину, који су законом изузети од 
опорезивања.

Члан 7. 
 Обрачун и наплату самодоприноса врше:

- од плата исплатилац зарада;
- у осталим случајевима разрезује га 

и наплаћује порески орган у складу 
са Законом о локалној самоуправи 
и прописима, који важе за порезе 
грађана. 

Члан 8. 
 Новчана средства која се прикупљају на 
основу одлуке о самодоприносу који се уводи за 
подручје Месне заједнице „Бубушинац“, уплаћује 
се на рачун Месне заједнице „Бубушинац“.  

Члан 9. 
 За праћење наплате и реализације 
самодоприноса, управљање и надзор над тим 
средствима и доношење наредби за извршење 
финансијског плана самодоприноса, Савет Месне 
заједнице „Бубушинац“ образоваће посебну 
Комисију за спровођење самодоприноса и ближе 
уредити њена права и обавезе. 

Члан 10. 
 По спроведеном поступку личног 
изјашњавања грађана на референдуму донеће се 
посебна одлука о самодоприносу. 
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Члан 11. 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана 
од објављивања у “Службеном гласнику града 
Пожаревца”. 

У Пожаревцу, 20.02.2009. год.    Број: 01-06-7/39б

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Миломир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р. 
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 На основу члана 22. Закона о финансирању 
локалне самоуправе (“Службени гласник РС”, бр. 
62/2006) и на основу члана 21. и 27. Статута града 
Пожаревца (“Службени гласник града Пожаревца”, 
бр. 2/2008), Скупштина града Пожаревца, на 
седници од 20.02.2009. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е  
о образовању Комисије за спровођење 

референдума о увођењу самодоприноса за 
подручје Месне заједнице „Бубушинац“ путем 

тајног гласања на бирачком месту у Дому 
културе у Бубушинцу 

Члан 1. 
 Образује се Комисија за спровођење 
референдума о увођењу самодоприноса за подручје 
Месне заједнице „Бубушинац“. 

Члан 2. 
 У Комисију за спровођење референдума 
именују се: 

1. Богдановић Живослав, за председника 
Комисије,

2. Арсић Горан, за заменика председника 
Комисије, 

3. Станковић Драган, за члана Комисије, 
4. Ђаловић Саша, за члана Комисије, 
5. Миленковић Небојша, за члана 

Комисије, 
6. Станковић Данијела, за члана Комисије. 

Члан 3. 
 Ово Решење објавити у “Службеном 
гласнику града Пожаревца”. 

У Пожаревцу, 20.02.2009. год.    Број: 01-06-7/39в

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Миломир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р. 
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 На основу члана 53. става 4. Статута града 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, 
бр. 2/08) и на основу члана 4. Одлуке о измени 
Одлуке о оснивању Јавног предузећа Дирекција 
за изградњу општине Пожаревац („Службени 
гласник града Пожаревца“, бр. 5/08), Комисија за 
прописе Скупштине града Пожаревца, на седници 
од 19.02.2009. године, утврдила је пречишћен текст 
Одлуке о оснивању Јавног предузећа “Дирекција за 
изградњу града Пожаревца”. 
 Пречишћен текст Одлуке о оснивању 
Јавног предузећа „Дирекција за изградњу града 
Пожаревца“ обухвата: 
 1. Одлуку о оснивању Јавног предузећа 
Дирекција за изградњу општине Пожаревац 
(„Службени гласник општине Пожаревац“, бр. 
6/98), која је ступила на снагу 12.12.1998. године.

    Из ове одлуке у пречишћен текст нису 
унети члан 14. који је брисан, члан 15, којим је 
речено да ће Управни одбор Дирекције донети статут 
у року од 90 дана од ступања на снагу одлуке, члан 
16, којим је речено да је за директора Дирекције 
одлуком Скупштине општине Пожаревац именован 
Живковић Бојан, дипл. правник из Пожаревца и 
члан 18. којим је утврђено када та одлука ступа на 
снагу; 

2. Одлуку о изменама и допунама Одлуке о 
оснивању Јавног предузећа Дирекција за изградњу 
општине Пожаревац („Службени гласник општине 
Пожаревац“, бр. 2/01), која је ступила на снагу 
17.2.2001. године.

     Из ове одлуке у пречишћен текст није 
унет члан 7. којим је утврђено када та одлука ступа 
на снагу; 

3. Одлуку о допуни Одлуке о оснивању 
Јавног предузећа Дирекција за изградњу општине 
Пожаревац („Службени гласник општине 
Пожаревац“, бр. 3/04), која је ступила на снагу 
24.6.2004. године. 

     Из ове одлуке у пречишћен текст није 
унет члан 2. којим је утврђен рок за усклађивање 
статута и осталих аката и члана 3. којим је утврђено 
када та одлука ступа на снагу; 

4. Одлуку о измени Одлуке о оснивању 
Јавног предузећа Дирекција за изградњу општине 
Пожаревац („Службени гласник општине 
Пожаревац“, бр. 3/05), која је ступила на снагу 
09.03.2005. године. 
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    Из ове одлуке у пречишћен текст није 
унет члан 2. којим је утврђено када та одлука ступа 
на снагу;

5. Одлуку о измени Одлуке о оснивању 
Јавног предузећа Дирекција за изградњу општине 
Пожаревац („Службени гласник општине 
Пожаревац“, бр. 6/06), која је ступила на снагу 
18.7.2006. године. 

     Из ове одлуке у пречишћен текст нису 
унети члан 2. којим је утврђен рок за усклађивање 
статута и осталих аката и члана 3. којим је утврђено 
када та одлука ступа на снагу; и 

6. Одлуку о измени Одлуке о оснивању 
Јавног предузећа Дирекција за изградњу општине 
Пожаревац („Службени гласник града Пожаревца“, 
бр. 5/08), која је ступила на снагу 22.12.2008. 
године. 

    Из ове одлуке у пречишћен текст није 
унет члан 3, којим је речено да у осталим деловима 
одлука остаје непромењена, члан 4. којим се 
задужује Комисија за прописе а утврди пречишћени 
текст одлуке и члан 5. којим је утврђено када та 
одлука ступа на снагу. 

У Пожаревцу, 19.02.2009. године  Број: 01-06-10

КОМИСИЈА ЗА ПРОПИСЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА 
ПОЖАРЕВЦА 

              
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Душанка Кукољ, с.р.

О Д Л У К А 
о оснивању Јавног предузећа „Дирекција за 

изградњу града Пожаревца“ 
(Пречишћен текст) 

Члан 1.
 Скупштина града Пожаревца оснива 
Јавно предузеће „Дирекција за изградњу града 
Пожаревца“. 
 Фирма оснивач гласи: Скупштина града 
Пожаревца. 
 Седиште оснивача је у Пожаревцу, улица 
Дринска бр. 2. 

Члан 2.
 Јавно предузеће ће пословати под фирмом 
Јавно предузеће „Дирекција за изградњу града 
Пожаревца“, у даљем тексту: (Дирекција).
 Седиште Дирекције је у Пожаревцу, улица 
Лоле Рибара бр. 2. 

Члан 3.
 Дирекција има статус правног лица и за 
обавезе у правном промету одговара целокупном 
својом имовином. 

Члан 4.
 Делатност Дирекције је:
01412 - уређење и одржавање паркова, зелених и 

рекреационих површина;
45110 - рушење и разбијање објеката: земљани 

радови;
45120 - испитивање терена бушењем и 

сондирањем;
45210 - груби грађевински радови и специфични 

радови нискоградње;
45220 – монтажа кровних конструкција и покривање 

кровова;
45230 – изградња саобраћајница и спортских 

терена;
45250 – остали грађевински радови, укључујући и 

специјализоване радове;
45310 – постављање електричних инсталација и 

опреме;
45320 – изолациони радови;
45330 – постављање цевних инсталација;
45340 – остали инсталациони радови;
45410 – малтерисање;
45420 – уградња столарије; 
45430 – постављање подних и зидних облога; 
45440 – бојење и застакљивање;
45450 – остали завршни радови;
45500 – изнајмљивање опреме за изградњу или 

рушење с руковаоцем;
70110 – развој пројеката о некретнинама;
70120 – куповина и продаја некретнина за сопствени 

рачун;
70200 – изнајмљивање некретнина;
70310 -  агенције за некретнине;
70320 – управљање некретнинама за туђ рачун;
74140 – консалтинг и менаџмент послови;
74150 – холдинг послови;
74201 – просторно планирање; 
74202 – пројектовање грађевинских и других 

објеката; 
74203 – инжењеринг; 
74204 – остале архитектонске и инжењерске 

активности и технички савети;
74402 – остале услуге рекламе и пропаганде;
74700 – чишћење објеката ; и 
74112 – остали правни послови – вештачење. 

Члан 5.
 Средства за обављање делатности из 
претходног члана ове одлуке обезбеђују се из 
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буџета града Пожаревца, непосредно од корисника 
услуга Дирекције, продајом производа и услуга на 
тржишту и других извора у складу са законом. 
 Средства која чине имовину Дирекције су 
објекти, уређаји, постројења и опрема која су услов 
рада Дирекције и у функцији су обављања њене 
делатности. 
 Имовина из става 2. овог члана не може се 
отуђити односно за њено располагање (отуђење и 
прибављање) је потребна сагласност оснивача. 

Члан 6.
 Органи Дирекције су Управни одбор, 
директор и Надзорни одбор. 

Члан 7.
 Орган управљања Дирекције је Управни 
одбор који има председника, заменика председника 
и 7 чланова које именује и разрешава Скупштина 
града Пожаревца и то: 

- 6 чланова које предлаже Скупштина 
града Пожаревца; и 

- 3 члана из реда запослених у 
Дирекцији. 

Мандат чланова Управног одбора траје 4 
године, са правом поновног именовања. 

Члан 8.
 Управни одбор:

1. утврђује пословну политику;
2. одлучује о статусним променама;
3. усваја извештаје о пословању предузећа 

и годишњи обрачун; 
4. доноси статут уз сагласност оснивача;
5. доноси инвестиционе одлуке;
6. доноси одлуку о расподели добити уз 

сагласност Владе Републике Србије;
7. доноси дугорочни и средњорочни план 

рада и развоја и годишњи програм 
пословања уз сагласност Владе 
Републике Србије, на предлог надлежног 
министарства; и  

8. врши и друге послове утврђене актом о 
оснивању и статутом. 

Члан 9.
 Директора Дирекције именује и разрешава 
Скупштина града Пожаревца. 
 Мандат директора траје 4 године, са правом 
поновног именовања. 
 Директор представља и заступа Дирекцију, 
организује и руководи процесом рада и води 
пословање Дирекције, самостално доноси одлуке 

и одговара за законитост рада, предлаже основе 
пословне политике, програм рада и план развоја и 
предузима мере за њихово спровођење, извршава 
одлуке Управног одбора, именује и разрешава лица 
са посебним овлашћењима и одговорностима и 
врши друге послове одређене законом и статутом. 

Члан 10.
 Надзорни одбор Дирекције има председника 
и 4 члана које именује и разрешава Скупштина 
града и то: 

- 3 члана из реда стручњака афирмисаних 
у области из делатности Дирекције; и 

- 2 члана из реда запослених у 
Дирекцији. 

Мандат чланова надзорног одбора траје 4 
године, са првом поновног избора. 

Члан 11.
 Надзорни одбор: 

- врши надзор над пословањем 
Дирекције;

- прегледа годишње и периодичне 
извештаје о раду и обрачуне средстава, 
као и одлуке о расподели добити и 
улагању капитала; и 

- обавештава управни одбор Дирекције 
и Скупштину града Пожаревца о 
резултатима надзора. 

Члан 12.
 Директор одговара за резултате пословања 
и законитост рада предузећа. 
 Директор и чланови Управног одбора 
одговарају материјално за штету нанету Дирекцији 
доношењем и извршавањем одлука за које су 
овлашћени, у складу са законом. 

Члан 13.
 У случају поремећаја у пословању Дирекције 
оснивач може предузети мере којима ће обезбедити 
услове за несметано функционисање рада, као што 
је промена унутрашње организације, кадровске 
промене, ограничења у погледу располагања 
одређеним средствима и друге мере које су ближе 
одређене посебним законом. 

Члан 14.
Скупштина града Пожаревца да је сагласност 

на статут. 

Члан 15.
 Дана 12.12.1998. године престала је да 
важи Одлука о оснивању Дирекције за изградњу 
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општине Пожаревац („Службени гласник општине 
Пожаревац“, бр. 6/94). 
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 На основу члана 27. става 1. тачке 9. 
Статута града Пожаревца («Службени гласник 
града Пожаревца» бр. 2/2008), Скупштина града 
Пожаревца, на садници од 20.2.2009. године донела 
је 

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Статут Јавног  

предузећа
 „Дирекција за изградњу града Пожаревца“ 

Пожаревац 

Члан 1.
 Даје се сагласност на Статут Јавног 
предузећа „ Дирекција за изградњу града 
Пожаревца“ Пожаревац број 117/4, који је Управни 
одбор Јавног  предузећа „ Дирекција за изградњу 
града Пожаревца“ Пожаревац усвојио одлуком број 
117/4 од 19.01.2009. године.

Члан 2.
 Ово решење објавити у «Службеном 
гласнику града Пожаревца «.

У Пожаревцу, 20.2.2009. године   Број: 01-06-7/38

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
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 На основу члана 16. и 17. Закона о 
јавним предузећима и обављању делатности од 
општег интереса (“Сл.гласник РС” бр. 25/2000 
и 25/2002), Одлуке о измени одлуке о оснивању 
Јавног предузећа “Дирекција за изградњу града 
Пожаревца” Скупштине града Пожаревца бр. 01-
06-107/6 од 22.12.2008. године (“Сл.гласник града 
Пожареваца” бр. 5/2008), члана 37. став 1. тачка 
6. Статута ЈП Дирекције за изградњу општине 
Пожаревац и члана 7. Пословника о раду управног 
одбора, Управни одбор ЈП Дирекције за изградњу 
општине Пожаревац, на седници одржаној дана, 
19.01.2009. године, доноси

СТАТУТ
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ДИРЕКЦИЈА 

ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА ПОЖАРЕВАЦА” 
ПОЖАРЕВАЦ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
 Јавно предузеће “Дирекција за изградњу 
града Пожареваца” Пожаревац (у даљем тексту; 
Дирекција) обавља урбанистичку, комуналну и 
грађевинску делатност и заштиту животне средине 
од значаја за функционисање локалне самоуправе.

Члан 2.
 Оснивач Јавног предузећа је Скупштина 
општине Пожаревац, свјом Одлуком број 023-12/94-
01 од 23.12.1994.године, Одлуке СО Пожаревац 
о изменама и допунама Одлуке о оснивању 
Јавног предузећа Дирекција за изградњу општине 
Пожаревац број 01-06-6/6 од 09.02.2001.године, 
Одлуке СО Пожаревац о допунама Одлуке о 
оснивању Јавног предузећа Дирекција за изградњу 
општине Пожаревац број 01-06-31/6 од 16.06.2004.
године, Одлуке СО Пожаревац о изменама Одлуке о 
оснивању Јавног предузећа Дирекција за изградњу 
општине Пожаревац број 01-06-6/12 од 01.03.2005.
године и Одлуке оизмени и допуни одлуке оснивању 
Јавног предузећа “Дирекција за изградњу града 
Пожаревца” Скупштине града Пожаревца бр. 01-
06-107/6 од 22.12.2008. године (“Сл.гласник Града 
Пожареваца” бр. 5/2008).
 Дирекција има статус правног лица и за 
обавезе у правном промету одговара целокупном 
својом имовином.
 Права и обавезе оснивача утврђена су 
Одлуком оснивача.

Члан 3.
 Запослени остварују своја права у Дирекцији 
у складу са законом, Колективним уговором и 
одредбама овог Статута.

Члан 4.
 Дирекција је дужна да послује у складу са 
законом, добрим пословним обичајима и пословним 
моралом.

Члан 5.
 Овим Статутом уређује се организација, 
пословање и основна питања унутрашњих односа 
у Дирекцији и то:

1. Фирма и седиште Дирекције
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2. Делатност Дирекције
3. Заступање Дирекције
4. Одговорност Дирекције за обавезе
5. Капитал (средства) Дирекције
6. Организација Дирекције
7. Унапређење рада и развоја
8. Овлашћења оснивача и обезбеђење општег 

интереса
9. Расподела добити и покриће губитка
10. Средства резерви Дирекције
11. Органи Дирекције
12. Заштита животне средине
13. Пословна тајна и обавештење
14. Статусне премене
15. Сарадња са Синдикатом
16. Општи акти Дирекције.

II ФИРМА И СЕДИШТЕ ДИРЕКЦИЈЕ 

1. Фирма Дирекције

Члан 6.
 Фирма Предузећа је: Јавно предузеће 
“Дирекција за изградњу града Пожареваца” 
Пожаревац.
 Скраћени назив фирме је: Дирекција.
 Седиште Предузећа је у Пожаревцу, улица 
Лоле Рибара број 2.

Члан 7.
 Одлуку о промени фирме и промени седишта 
Дирекције доноси Управни одбор, на предлог 
директора Дирекције, ус сагласност оснивача.

2. Печат, штамбиљ и заштитни знак

Члан 8.
 Дирекција има свој печат.
 Печат Дирекције је округлог облика, 
пречника 28 мм и садржи кружно уписан текст: 
Јавно предузеће “Дирекција за изградњу града 
Пожареваца” Пожаревац.

Члан 9.
 Штамбиљ Дирекције је правоугаоног облика, 
димензије 60 мм х 28 мм и садржи водоравно уписан 
исти текст као на печату са местом за уписивање 
броја и датума акта.

Члан 10.
 Дирекција има заштитни знак.
 Заштитни знак утврђује директор 
Дирекције.

III ДЕЛАТНОСТ ДИРЕКЦИЈЕ

Члан 11.
Предмет пословања Дирекције чине следеће 
делатности:

- 01412 уређење и одржавање паркова, 
зелених и рекреационих површина

- 45110 рушење и разбијање објеката: 
земљани радови

- 45120 испитивање терена бушењем и 
сондирањем

- 45210 груби грађевински радови и 
специфични радови нискоградње

- 45220 монтажа кровних конструкција и 
покривање кровова

- 45230 изградња саобраћајница и спортских 
терена

- 45250 остали грађевински радови, 
укључујући и специјализоване радове

- 45310 постављање електричних инсталација 
и опреме

- 45320 изолациони радови
- 45330 постављање цевних инсталација
- 45340 остали инсталациони радови
- 45410 малтерисање
- 45420 уградња столарије
- 45430 постављање подних и зидних облога
- 45440 бојење застакљивање
- 45450 остали завршни радови
- 45500 изнајмљивање опреме за изградњу 

или рушење с руковаоцем 
- 63214 услуге у друмском саобраћају
- 70110 развој пројеката о некретнинама
- 70120 куповина и продаја некретнина за 

сопствени рачун
- 70200 изнајмљивање некретнина
- 70310 агенције за некретнине
- 70320 управљање некретнинама за туђ 

рачун 
- 74140 консалтинг и менаџмент послови
- 74150 холдинг послови
- 74201 просторно планирање
- 74202 пројектовање грађевинских и других 

објеката
- 74203 инжењеринг
- 74204 остале архитектонске и инжењерске 

активности и технички савети
- 74402 остале услуге, рекламе и пропаганде
- 74700 чишћење објеката
- 74112 остали правни послови - вештачење.

 Дирекција може, без уписа у регистар, који 
води Агенција за привредне регистре Републике 
Србије, да обавља и друге делатности које служе 
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делатности уписаној у регистар, које се уобичајено 
обављају уз те делатности, у мањем обиму, уз 
сагласност оснивача.

Члан 12.
 Одлуку о промени делатности Дирекције 
доноси Управни одбор Дирекције на предлог 
директора Дирекције, уз сагласност оснивача.

IV ЗАСТУПАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 13.
 Дирекцију заступа директор Дирекције, без 
ограничења.
У случају одсутности или спречености директора, 
Дирекцију заступа лице које одреди директор.

Члан 14.
 Директор Дирекције може у оквиру својих 
овлашћења, дати другом лицу писмено пуномоћје 
за заступање Дирекције.

Члан 15.
 У случају прекорачења датог пуномоћја 
из члана 14. директор и други заступници сносе 
материјалну одговорност.

Члан 16.
 Директор Дирекције може дати одређеном 
лицу прокуру.
 Прокура се даје уз сагласност Управног 
одбора Дирекције.
 Прокура садржи овлашћење за закључивање 
уговора и вршење правних послова и радњи у вези 
са делатношћу Дирекције.
 Прокура се може дати једном лицу или 
већем броју лица.
 Дата прокура може се опозвати у свако доба, 
без навођења разлога за опозивање.
 Давање прокуре уписује се у регистар.

Члан 17.
 Дирекцију потписују њени заступници.
 Заступник потписује Дирекцију тако што уз 
фирму ставља свој потпис уз назнаку функције коју 
врши.
 Заступник је у обавези да свој потпис 
достави Агенцији за привредни регистар РС која 
води регистар.
 Лица овлашћена за располагање новчаним 
средствима обавезна су да своје оверене потписе 
доставе организацији овлашћеној за платни 
промет.

V ОДГОВОРНОСТ ЗА ОБАВЕЗЕ

Члан 18.
 У правном промету са трећим лицима 
Дирекција иступа у своје име и за свој рачун.
 Дирекција одговара за своје обавезе 
целокупном својом имовином.

VI КАПИТАЛ (СРЕДСТВА)

Члан 19.
 Средства за обављање делатности из члана 
11 овог Статута обезбеђују се из буџета града 
Пожаревца, непосредно од корисника услуга 
Дирекције, продајом производа и услуга на тржишту 
и других извора у складу са законом.
 Средства која чине имовину Дирекције су 
објекти, уређаји, постројења и опрема која су услов 
рада и у функцији су обављања њене делатности.
 Имовина из става 1. овог члана не може се 
отуђити односно за њено располагање (отуђење и 
прибављање) потребна је сагласност оснивача.

Члан 20.
 Дирекција може за потребе свог пословања 
прибављати средства и по другим основама.

VII УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА 
ДИРЕКЦИЈЕ

Члан 21.
 Дирекција је организована и послове 
обавља преко организационих целина на начин 
на који се стварају услови за најцелисходније и 
најекономичније обављање делатности из члана 11. 
овог Статута и којом се обезбеђује унапређење рада 
и развоја Дирекције.

Члан 22.
 Дирекција своју организацију ближе уређује 
Праввилником о организацији и систематизацији 
послова који доноси директор.

VIII УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА И РАЗВОЈА

Члан 23.
 Унапређење рада и развоја Дирекције 
заснива се на дугорочном и средњерочном плану 
рада и развоја.
 За сваку календарску годину Дирекција 
доноси годишњи програм пословања. Годишњи 
програм пословања посебно приказује планиране 
изворе прихода и позиције расхода по наменама, 
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политику зарада и запослености, критеријуме за 
коришћење средстава за помоћ, спортске активности, 
пропаганду и репрезентацију, као и критеријуме за 
одређивање накнаде за рад председника и чланова 
Управног и Надзорног одбора.

Члан 24.
 Управни одбор и директор Дирекције у 
оквиру својих права и дужности, дужни су да 
редовно прате и оцењују остваривање плана рада 
и развоја Дирекције и да предузимају мере и акције 
за њихово остваривање.

Члан 25.
 Планове рада и развоја на предлог директора 
доноси Управни одбор Дирекције уз сагласност 
оснивача. Директор са својим стручним тимом 
припрема предлог планова Дирекције.

VIII ОВЛАШЋЕЊА ОСНИВАЧА И 
ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА

1. Овлашћења оснивача

Члан 26.
 У случају поремећаја у пословању оснивач 
може предузети мере којима ће обезбедити услове за 
несметано функционисање и обављање делатности 
за које је Дирекција основана, а нарочито:

1. Промену унутрашње огранизације 
Дирекције.

2. Разрешење органа које именује и именовање 
привремених органа Дирекције.

3. Ограничења права појединих делова 
Дирекције да иступају у правном промету 
са трећим лицима.

4. Ограничење у погледу права располагања 
појединим средствима у државној својини,

5. Друге мере одређене законом. 

2. Обезбеђење заштите општег интереса

Члан 27.
Ради обезбеђења заштите општег интереса у 
Дирекцији, Оснивач даје сагласност на:

1) Статут Дирекције;
2) Тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем и 

др.);
3) Располагање (прибављање и отуђење) 

имовином Дирекције веће вредности, која у 
непосредној функцији обавља. делатности 
од општег интереса, утврђену оснивачким 
актом;

4) Улагање капитала;
5) Статусне промене Дирекције;
6) Акт о процени вредности државног капитала 

и исказивања тог каритала у акцијама, 
као и на програм и одлуку о својинској 
трансформацији и

7) Друге одлуке, у складу са Законом којим 
се уређује обављање делатности од општег 
интереса и оснивачким актом.

IX РАСПОДЕЛА ДОБИТИ И ПОКРИЋЕ 
ГУБИТАКА

Члан 28.
 Оснивач односно власници капитала и 
улагачи учествују у расподели добити односно 
у сношењу ризика и губитака, сразмерно делу 
уложеног капитала у укупном капиталу Дирекције.

Члан 29.
 Расподела добити врши се на основу одлуке 
Управног одбора, уз сагласност оснивача, у складу 
са годишњим обрачуном Дирекције. Остварена 
добит Дирекције расподељује се:

1) Запосленима у Дирекцији на име зараде, у 
складу са Колективним уговором,

2) За резерве Дирекције у складу са овим 
Статутом,

3) за друге намене у складу са одлуком 
Управног одбора, и

4) део који се усмерава оснивачу и уплаћује на 
рачун јавних прихода.

X СРЕДСТВА РЕЗЕРВИ ДИРЕКЦИЈЕ

Члан 30.
 Дирекција формира обавезну резерву тако 
што из добити Дирекције издваја најмање 5% 
док средства резерви не достигну најмање 10% 
основног капитала. Ако се обавезна резерва из 
става 1. овог члана смањи, може се допунити до 
утврђеног износа.

Члан 31.
 Дирекција може имати посебне резерве у 
складу са законом. 

XI ОРГАНИ ДИРЕКЦИЈЕ

Члан 32.
Органи Дирекције су:

1. Управни одбор као орган управљања
2. Директор као орган пословођења
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3. Надзорни одбор
Управни одбор и директор чине управу предузећа. 

Управни одбор Дирекције, састав, избор и мандат

Члан 33.
 Орган управљања Дирекције је Управни 
одбор.
 Управни одбор Дирекције има председника, 
заменика председника и седам чланова и то:
6 чланова прелаже Скупштина града Пожаревца и
3 члана из реда запослених у Дирекцији.

Члан 34.
 Чланове Управног одбора бира и разрешава 
Скупштина Града Пожаревца. Мандат чланова 
Управног одбора траје четири године са правом 
поновног именовања.

Члан 35.
 За члана Управног одбора Дирекције не 
може бити изабрано лице које је:

1. Члан Управног одбора у највише три 
предузећа, а председник у једном од тих 
предузећа.

2. Власник, директор члан Управног одбора 
или запослен у предузећу које обавља исту 
или сродну делатност.

3. Лице које према одредбама Закона о 
спречавању сукоба интереса при вршењу 
јавних функција не може бити бирано за 
члана управног одбора јавног предузећа.

Члан 36.
 Председника Управног одбора Дирекције 
одређује оснивач актом о именовању Управног 
одбора.

Делокруг и рад Управног одбора

Члан 37.
Управни одбор:

1. Утврђује пословну политику,
2. Одлучује о статусним променама,
3. Одлучује о смањивању и повећању 

главнице,
4. Одлучује о оснивању нових предузећа уз 

сагласност оснивача,
5. Усваја Извештеј о пословању предузећа и 

годишњи обрачун,
6. Доноси Статут,
7. Доноси дугорочни, средњорочни план рада 

и развоја и годишњи програм пословања уз 
сагласност оснивача

8. Одлучује о расподели добити уз сагласност 
оснивача,

9. Доноси инвестиционе одлуке,
10. Одлучује о куповини деоница односно 

удела других предузећа,
11. Доноси општа акта Дирекције која не 

доноси директор,
12. Одлучује о промени фирме и промени 

седишта Дирекције уз сагласност оснивача,
13. Одлучује о сарадњи и повезивању са другим 

предузећима,
14. Даје смернице директору за остваривање 

пословне политике,
15. Доноси Пословник о раду,
16. Обавља и друге послове утврђене Законом, 

оснивачким актом и овим Статутом.

Члан 38.
 Управни одбор Дирекције ради и одлучује 
на седницама.
 Управни одбор може пуноважно да ради 
и одлучује ако је на седници присутно више од 
половине укупног броја чланова.
 Седнице Управног одбора сазива и њима 
руководи председник Управног одбора, а у његовој 
одсутности заменик председника.

Члан 39.
 О доношењу општих аката из своје 
надлежности, предлога за избор и разрешење 
директора Дирекције и о сарадњи и повезивању 
са другим предузећима Управни одбор одлучује 
већином гласова свих чланова.
 Друге Одлуке из свог делокрута Управни 
одбор доноси већином гласова присутних чланова.
 У случају једнаке поделе гласова чланова при 
одлучивању о поједином питању, глас председника 
Управног одбора је одлучујући.

Члан 40.
 У случају више силе када одлагањем 
доношење одређене одлуке не би било у интересу 
Дирекције, Управни одбор може донети одлуку 
и без сазивања и одржавања седница (писмено, 
телефонски, телеграфски или на други сличан 
начин), ако се томе не противи ни један члан 
Управног одбора.
 Када наступи случај из става 1. овог члана 
председник Управног одбора обавештава чланове 
о неопходности доношења одлуке без сазивања и 
одржавања седнице и упознаје их са одлуком коју 
треба донети.
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 Ако се ни један члан Управног одбора не 
противи доношењу одлуке на начин из става 1. 
Овог члана, одлука се сматра донетом када се за 
њу изјасни (писмено, телефонски, телеграфски 
или на други начин) већина укупног броја чланова 
Управног одбора.
 На првој седници по доношењу одлуке 
писмено, телефонски, телеграфски или на други 
сличан начин, председник Управног одбора подноси 
Информацију о донетој одлуци и разлозима за њено 
доношење, на начин и по поступку предвиђеним 
овим чланом.

Члан 41.
 Члан Управног одбора Дирекције не може 
гласати када Управни одбор одлучује о:

1. Ослобађању од обавезе и одговорности тог 
члана.

2. Признавању погодности члана на рачун 
Дирекције,

3. Утврђивању захтева који Дирекција има у 
односу на тог члана,

4. Покретању и одустајању од спора против 
тог члана и

5. Другим случајевима када тај члан има 
интерес противан интересу Дирекције.

Члан 42.
 Чланови Управног одбора Дирекције имају 
право на накнаду за свој рад. Висина накнаде 
зависи од успешности пословања Дирекције и мора 
бити сразмерна задацима и обављеним пословима 
чланова Управног одбора. Накнада члановима 
Управног одбора одређује се на основу критеријума 
одређеним у годишњем Програму пословања 
Дирекције, уз сагласност оснивача.

Члан 43.
 Ако се после одређивања примања чланова 
Управног одбора погоршава финансијско стање 
Дирекције, Управни одбор има право да смањи 
раније утврђена примања.

Одговорност чланова Управног одбора

Члан 44.
 Чланови Управног одбора одговорни су за 
свој рад у складу са законом.

Члан 45.
 Чланови Управног одбора Дирекције 
одговарају солидарно за штету којом својом 
Одлуком проузрокују Дирекцији и повериоцима 

ако је та Одлука донесена грубом непажњом или са 
намером да се штета проузрокује. Члан Управног 
одбора не сноси одговорност ако је при гласању о 
доношењу Одлуке из става 1. Овог члана издвојио 
своје мишљење у записнику.

Члан 46.
 Оснивач Дирекције може покренути 
поступак пред судом опште надлежности против 
чланова Управног одбора који су донели Одлуку 
којом се наноси штета Дирекцији захтевати 
поништај те Одлуке и накнаду проузроковане 
штете.

Опозив чланова Управног одбора

Члан 47.
 Управни одбор Дирекције може бити 
опозван ако је Дирекција пословала са губитком, а 
Оснивач утврди да је за настали губитак одговоран 
Управни одбор. Поједини члан Управног одбора 
може бити опозван:

1. Ако не учествује или не учествује редовно у 
раду Управног одбора.

2. Уколико својом кривицом нанесе већу 
материјалну штету Дирекцији.

3. Ако несавесно обавља дужност члана 
Управног одбора Дирекције.

Члан 48.
 О опозиву чланова Управног одбора 
одлучује Оснивач по својој иницијативи или на 
захтев Управног и Надзорног одбора Дирекције.
 Члан Управног одбора Дирекције који је 
опозван без основаног разлога има право на накнаду 
штете у складу са Законом.

Члан 49.
 Начин рада и одлучивање на седницама 
Управног одбора ближе се регулише Пословником 
о раду.

Директор Дирекције, именовање и мандат 
директора

Члан 50.
 Директор је орган пословођења у Дирекцији. 
Директора Дирекције именује и разрешава 
Оснивач.

Члан 51.
 За директора Дирекције може бити 
именовано лице које поред услова из Закона 
испуњава и следеће услове:
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1. Да има високу стручну спрему, односно VII 
степен стручне спреме, техничког, правног 
или економског смера.

2. Да има најмање пет година радног 
искуства,

3. Да поседује организаторске способности и 
смисао за руковођење и предузетништво,

4. Да је на ранијем радном месту показао 
позитивне резултате у раду и

5. Да не постоје законске сметње.

Члан 52.
 Мандат директора траје четири године са 
могуоћношћу поновног избора односно онолико 
колико је утврђено оснивачким актом.

Члан 53.
 Одлуком о именовању директора утрвђује 
се дан ступања на дужност директора Дирекције.
 Са именованим директором Управни одбор 
закључује уговор којим се ближе утврђују његова 
права и обавезе.

Члан 54.
 Ако директор Дирекције није могао бити 
именован оснивач поставља вршиоца дужности 
директора.
 Вршилац дужности директора има сва права, 
дужности и одговорности директора Дирекције.
 Вршилац дужности директора може 
обављати ту функцију најдуже годину дана од дана 
постављења.

Члан 55.
Директор обавља следеће послове:

1. Представља и заступа Дирекцију
2. Води пословање Дирекције
3. Предлаже основе пословања Дирекције
4. Предлаже годишњи Програм пословања и 

План рада и развоја и предузима мере за 
њигово спровођење

5. Стара се о законитости и одговара за 
законитост у раду Дирекције

6. Врши пријем радника у складу са Законом и 
општим актом о радним односима

7. Извршава Одлуке Управног одбора.
8. Одлучује о дисциплинској и материјалној 

одговорности радника у складу са Законом 
и општим актом

9. Подноси извештај о резултатима Дирекције 
по периодичном и годишњем обрачуну и 
друге извештаје проприсане Законом. 

10.  Одлучује о средствима за личну и заједничку 
потрошњу радника

11. Одлучује о појединачним правима, 
обавезама и одговорностима на раду 
радника Дирекције у складу са Законом.

12. Врши друге послове одређене актом о 
оснивању, Статутом и Законом.

Члан 56.
 Ако директор Дирекције сматра да је општи 
акт Дирекције супротан Закону или другом пропису, 
дужан је да такав акт обустави од извршења и да 
о томе без одлагања обавести орган који је донео 
такав акт.
 Уколико орган Дирекције који је донео 
општи акт из става 1. Овог члана не усклади тај акт 
са Законом у року од 30 дана од дана када је примио 
обавештење директора да је тај акт обуставио 
од извршења, директор ће по истеку тог рока у 
даљем року од 8 дана покренути поступак за оцену 
његове законитости. До доношења Одлуке органа 
Дирекције поводом обавештења директора из 
става 1. Овог члана односно до доношења Одлуке 
Уставног суда обустављени општи акт не може се 
примењивати.

Члан 57.
 Директор врши своје функције у интересу 
Дирекције.

Одговорност директора

Члан 58.
 Директор Дирекције одговара за свој рад 
Управном одбору Дирекције и оснивачу.
 Директор за свој рад одговара у складу са 
Законом.

Члан 59.
 Директор Дирекције одговара солидарно са 
члановима Управног одбора за штету проузроковану 
Дирекцији и повериоцима, ако је Одлука којом је 
штета проузрокована донесена грубом непажњом 
или са намером да се проузрокује.

Члан 60.
 Директор је одговоран државним органима 
за законитост рада Дирекције и за испуњавање 
Законом прописаних обавеза.

Разрешење директора

Члан 61.
 Директор Дирекције може бити разрешен 
дужности и пре истека времена на које је именован 
у складу са Законом.
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Члан 62.
 Поступак за разрешење директора Дирекције 
покреће Управни добор по својој иницијативи или 
на захтев оснивача.
 О разрешењу директора одлучује оснивач.
 Одлука оснивача о разрешењу директора 
Дирекције је коначна.

Надзорни одбор

Положај, састав и избор надзорног одбора

Члан 63.
 Надзорни одбор Дирекције је орган 
надзора.
 У вршењу своје функције Надзорни одбор 
је независан у свом раду.

Члан 64.
 Надзорни одбор Дирекције има председника 
и 4 члана, које именује и разрешава Скупштина 
града Пожаревца и то три члана из реда стручњака 
афирмисаних у области из делатности Дирекција и 
два члана из реда запослених у Дирекцији. Мандат 
чланова надзорног одбора траје 4 године са правом 
поновог именовања.

Члан 65.
 За члана Надзорног одбора Дирекције не 
могу бити бирани:

1. Чланови Управног одбора.
2. Директор Дирекције.
3. Заступници и прокуристи Дирекције.
4. Лице које је члан Надзорног одбора у три 

друга предузећа која не обављају исту или 
сродну делатност.

5. Лице које према одредбама Закона о 
спречавању сукоба интереса при вршењу 
јавних функција не може бити бирано за 
члана надзорног одбора јавног предузећа.

 Председник Надзорног одбора не може 
истовремено обављати функцију председника 
Надзорног одбора у другом предузећу.

Члан 66.
 Чланови Надзорног одбора бирају се на 
период утврђен оснивачким актом.
 По истеку мандата исто лице може бити 
поново бирано за члана Надзорног органа.

Делокруг Надзорног одбора

 Надзорни одбор Дирекције обавља следеће 
послове:

1. Врши надзор над пословањем Дирекције.
2. Прегледа периодичне и годишње обрачуне 

Дирекције и утврђује да ли су сачињени у 
складу са прописима.

3. Да ли се пословне књиге и друга документа 
Дирекције воде уредно и у складу са 
прописима и исте може дати на вештачење 
ако је то потребно.

4. Извештава о годишњим рачуноводственим 
исказима и извештајима о пословању 
предузећа који се подносе Управном одбору 
и оснивачу, најмање једапут годишње.

5. Даје мишљење о предлозима за расподелу 
добити Дирекције.

6. Доноси Пословник о свом раду.
7. Обавља и друге послове утврђене Законом 

и овим Статутом.
8. Разматра извештаје о извршеној ревизији 

пословања Дирекције.

Члан 67.
 Чланови Надзорног одбора могу 
присуствовати седницама Управног одбора и 
учествовати у расправи без права гласа.
 Надзорни одбор има право прегледа 
пословних књига и целокупне документације која 
се води у Дирекцији.
 Запослени Дирекције и органи Дирекције, 
а посебно директор Дирекције дужни су да помажу 
у раду Надзорног одбора и да му дају потребне 
податке, извештаје и обавештења када овај орган то 
затражи од њих.

Члан 68.
 О резултатима надзора по питањима из 
свог делокруга. Надзорни одбор подноси Извештај 
Управном одбору и оснивачу.
 Извештај из става 1. овог члана подноси у 
писменом облику најмање једном годишње.

Рад Надзорног одбора

Члан 69.
 Седнице Надзорног одбора сазива и њима 
руководи председник Надзорног одбора, а у 
његовој одсутности заменик председника. Сенице 
Надзорног одбора сазивају се према потреби.

Члан 70.
 Надзорни одбор може пуноважно да ради и 
одлучује ако на седници присуствује најмање две 
трећине чланова.
 Надзорни одбор доноси Одлуке већином 
гласова присутних чланова.
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Члан 71.
 Члановима Надзорног одбора обезбеђује 
се накнада за њихов раду складу са Одлуком 
Управног одбора, на основу критеријума узврђеним 
у годишњем програму пословања Дирекције.
 При одређивању накнаде члановима 
Надзорног одбора води се рачуна да она буде у 
сразмери са њиховим задацима и финансијским 
стањем Дирекције.

Одговорност и опозив чланова Надзорног 
одбора

Члан 72.
 Чланови Надзорног одбора одговарају за 
свој рад оснивачу.
 Чланови Надзорног одбора одговорни су 
солидарно Дирекцији и повериоцима за штету коју, 
у вршењу својих овлашћења, проузрокују намерно 
или грубом непажњом.
 Одговорност из става 2. овог члана не сноси 
члан Надзорног одбора који је своје мишљење 
издвојио у записник.

Члан 73.
 Чланови Надзорног одбора предузећа 
одговорни су и за штету проузроковану Одлуком 
Управног одбора или директора Дирекције ако су 
за ту Одлуку знали или морали знати, а о томе нису 
обавестили Управни одбор и оснивача.

Члан 74.
 Члан Надзорног одбора може бити 
опозван и пре истека времена на које је изабран 
ако буде утврђена његова одговорност за радње 
или пропуштња у вези са обављањем функције 
Надзорног одбора.
 О опозиву члана Надзорног одбора одлучује 
оснивач по својој иницијативи или на захтев 
Надзорног одбора, јавним гласањем.

Члан 75.
 Начин рада и одлучивања на седницама 
Надзорног одбора ближе се регулише Пословником 
о раду.

Колегијум директора

Члан 76.
 У Дирекцији постоји колегијум директора 
чији састав одређује директор. Колегијум директора 
сазива и њиме руководи директор.

Члан 77.
 Руководиоце Дирекције поставља и 
разрешава директор Дирекције.

Члан 78.
 У свом раду чланови колегијума поступају 
по налозима директора Дирекције. Радом колегијума 
директора руководи директор Дирекције.

XIII ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 79.
 Органи и запослени у Дирекцији дужни 
су да организују обављање делатности којим се 
осигурава безбедност у раду као и да спроводе 
потребне мере заштите на раду као и заштите 
средине, у складу са Законом.

XIV ПОСЛОВНА ТАЈНА И ОБАВЕШТАВАЊЕ

Члан 80.
 Чланови управе (Управни одбор и директор) 
и Надзорни одбор као и запослени у Дирекцији 
обавезни су да информације о пословању Дирекције 
чувају као пословну тајну за време трајања њихове 
функције, односно радног односа.
 Пословну тајну представљају исправе 
и подаци који су утврђени Одлуком управе 
Дирекције.
 Исправе и податке који представљају 
пословну тајну може другим лицима саопштавати 
директор Дирекције, односно лице које он одреди.

Члан 81.
 Запослени у Дирекцији обавештавају се 
редовно, благовремено и потпуно о пословању 
Дирекције и раду њених органа.
Обавештавање запослених врши се нарочито о:

1. Извештајима о пословању Дирекције и 
његовим рачуноводственим исказима,

2. Извештајима о раду органа Дирекције,
3. Развојним плановима Дирекције и њиховим 

утицајима економско социјални положај 
запослених,

4. Расподели добити,
5. Заштити и безбедности на раду и мерама за 

побољшање услова рада Дирекције,
6. Статусним променама Дирекције,
7. Другим питањима од значаја за запослене.

Члан 82.
 Обавештење у Дирекцији врши се путем 
билтена, преко огласних табли или на други погодан 
начин.
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XV СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ И ПРОМЕНЕ 
ОБЛИКА ДИРЕКЦИЈЕ

Члан 83.
 Одлуке о статусној промени Дирекције 
доноси Упаравни одбор уз сагланост Оснивача.

Члан 84.
 Дирекција може променити облик у други 
ако испуњава услове утврђеног Законом.
Одлуку о промени облика Дирекције, доноси 
оснивач.

XVI САРАДЊА СА СИНДИКАТОМ

Члан 86.
 Дирекција, односно њени органи су дужни 
да Синдикату омогуће деловање у складу са његовом 
услогом и задацима. Управни одбор је дужан да:

1. размотри и заузме ставове о покренутим 
иницијативама, захтевима и предлозима 
Синдиката, а посебно по Одлукама од значаја 
за материјални, економски и социјални 
положај запослених у Дирекцији.

2. обавештава Синдикат о питањима која су од 
битног значаја за материјални и социјални 
положај запослених и да доставља позиве 
са материјалима ради присуствовања 
седницама на којима се разматрају његова 
мишљења, предлози, иницијативе, односно 
на којима се одлучује о поједиачним правима 
запослених.

Члан 87.
 Дирекција обезбеђује организацији 
Синдиката услове за њен рад и деловање у складу 
са одредбама Колективног утовора код послодавца.

XVII ОПШТИ АКТИ ДИРЕКЦИЈЕ

Члан 88.
 Општи акти Дирекције су: Статут, 
Правилник, Одлука којом се на општи начин уређују 
одређена питања и Пословник.

1. Статут Дирекције

Члан 89.
 Статут је основни општи акт којим се 
утврђују најважнији односи и питања у Дирекцији.
 Статут Дирекције доноси Управни одбор уз 
сагласност оснивача.

Члан 90.
 Донети Статут Дирекције може се мењати.
 Предлог за измену Статута могу поднети: 
Управни одбор, Надзорни одбор, директор, 
синдикалне организације и оснивач.

3. Други општи акти

Члан 91.
 Други општи акти Дирекције су: правилници, 
одлуке којима се на општи начин уређују одређена 
питања и пословници.
 Правилник је општи акт којим се, на основу 
Статута или непосредно на основу Закона, целовито 
уређује одређена врста унутрашњег односа у 
Дирекцији или више врста оваквих односа.
 Одлука као општи акт је Одлука којом се на 
општи начин уређује одређено питање.
Пословник је општи акт којим се ближе уређује рад 
одређеног колегијалног органа Дирекције.

Члан 92.
 Правилнике и Одлуке којима се на општи 
начин уређују одређена питања доноси Управни 
одбор Дирекције, ако за доношење појединих 
општих аката није надлежан директор Дирекције.
 Пословник доноси орган Дирекције чији се 
рад уређује овим општим актом.

Члан 93.
 Општи акти Дирекције (правилници), 
одлуке којима се на општи начин уређују одређена 
питања и пословници морају бити у сагласности са 
Статутом Дирекције.
 Појединачни акти које доносе органи и 
овлашћени појединци у Дирекцији морају бити у 
складу са општим актима Дирекције.

Члан 94.
 Општи акти мењају се на начин и по 
поступку који важе за њихово доношење.
 Општи акти ступају на снагу осмог дана од 
дана објављивања на огласној табли Дирекције, ако 
општим актом није другачије одређено.

Члан 95.
 Поред Статута у Дирекцији се доносе и 
следећи општи акти:

1. Колективни уговор код послодавца,
2. Правилник о организацији и систематизацији 

послова,
3. Правилник о безбедности издрављу на 

раду,
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4. Правилник о решавању стамбених потреба 
запослених,

5. Пословник о раду Управног одбора,
6. Други општи акти чија обавеза доношења 

произилази из Закона и овог Статута.

XVIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 96.
 За све што није регулисано овим Статутом 
примењиваће се одредбе Закона о привредним 
друштвима, одредбе Закона о јавним предузећима и 
обављању делатности од општег интереса, Закона о 
средствима у својини Републике Србије.

Члан 97.
 Други општи акти Дирекције донеће се 
односно ускладиће се са овим Статутом, у року од 
три месеца по доношењу Статута.
 До доношења општих аката из става 1. овог 
члана примењиваће се одредбе постојећих општих 
аката уколико нису у супротности са Законом 
о привредним друштвима, Законом о јавним 
предузећима и обављању делатности од општег 
интереса и овим Статутом.

Члан 98.
 Ступањем на снагу овог Статута престаје да 
важи Статут Дирекције од 14.05.2001. године.

Члан 99.
 Овај Статут ступ на снагу даном објављивања, 
а по претходно прибављеној сагласности оснивача 
у складу са чланом 27. став 1. тачка 9. Статута града 
Пожаревца (Сл.гласник града Пожаревца бр.2/08).

Датум: 19.01.2009.год. Број: 117/4

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Милош Јанковић, правник, с.р.

37

 На основу члана 27. Статута града 
Пожаревца (“Службени гласник града Пожаревца”, 
бр. 2/08), Скупштина града Пожаревца, на седници 
од 25.9.2008. године, донела је

О Д Л У К У
о усвајању Стратегије развоја социјалне 

заштите

 Усваја се Стратегија развоја социјалне 
заштите за подручје града Пожаревца 2008.-2012.

У Пожаревцу, 25.9.2008. године Број: 01-06-46/3

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл.инж.шумарства, с.р.

38

 На основу члана 27. Статута града 
Пожаревца (“Службени гласник града Пожаревца”, 
бр. 2/08), Скупштина града Пожаревца, на седници 
од 20.02.2009. године, донела је

ОДЛУКУ
о усвајању Локалног акционог плана за 

унапређење положаја избеглих и интерно 
расељених лица за период 2009-2012. године

 Усваја се Локални акциони план за 
унапређење положаја избеглих и интерно расељених 
лица за период 2009-2012. године.

У Пожаревцу, 20.02.2009. године Број: 01-06-7/6

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл.инж.шумарства, с.р.

39

 На основу члана 30. Закона о водама (“Сл. 
гласник Р.Србије” ,бр. 46/91, 53/93, 48/94, и 54/96) 
и члана 27. Статута града Пожаревца (“Сл. гласник 
града Пожаревца” бр. 2/08), Скупштика града 
Пожаревца наседници од 20.02.2009.године, донела 
је

ОДЛУКУ
о усвајању Оперативног плака заштите од 

поплава и бујица

Члан 1.
 Овом одлуком усваја се Оперативни план 
заштите од поплава и бујица.

Члан 2.
 Овлашћује се Градско веће града 
Пожаревца да по указаној потреби може именовати 
и разрешити одговорности руководиоца одбране од 
поплава и помоћнике одбране од поплава у месним 
заједницама.
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Члан 3.
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у “Службеном гласнику града 
Пожаревца”.

У Пожаревцу 20.02.2009.године Број:01- 06-7/8

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл.инж.шумарства, с.р.

40

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН
заштите од поплава, бујица и атмосферских 

непогода на подручју града Пожаревца

 Општинским оперативним планом заштите 
од поплава, бујица, атмосферских непогода, 
обухватају се бујични потоци и старо корито реке 
Млаве, имајући виду да су све остале површине 
заштићене од поплава насипима.

I П о п л а в е

1. Процена могућности угрожености од поплаве 
и бујица
 Подручје града Пожаревца и поред обимних 
радова регулације још увек је делом угрожено 
од поплава где сувишне плавне и подземне воде 
изазивају штете на пољопривредним културама, 
пољопривредним објектима, стамбеним објектима 
и врло често угрожавају и здравље становништва 
погоршавањем квалитета воде за пиће.
 Приобаље реке Млаве је угрожено плавним 
таласом нерегулисаног тока реке на 3.000 ха.
 То се нарочито односи на подручја села 
Бубушинац, Маљуревац и Брадарац.
 Бујични потоци у КО Речица, Кличевац, 
Баре, Касидол и Пољана, често су наносили штете на 
пољопривредним културама, а не ретко угрожен је 
и мањи број стамбених и пољопривредних објеката 
са посебним освртом на погоршање квалитета воде 
за пиће (Кличевац и Речица).
 На подручју села Стари Костолац због 
неизграђеног дела насипа, односно недовршеног 
система одбране од поплава долази до плављења 
пољопривредних површина и стамбених објеката.
 По подацима добијеним од месних заједница 
и секторских руководиоца одбрана од поплава 
на рекама Млава и Морава, угрожена подручја од 
поплава изазваних бујичним, плавним и подземним 
водама су следећа:

К.О. Пожаревац - град Пожаревац

ПРЕДЛОГ ЕВАКУАЦИЈЕ ПОВРШИНСКИХ 
ВОДА СА ВИШИХ ТЕРЕНА ГРАДА 

ПОЖАРЕВЦА

 Ради заштите насеља дуж канала који одводе 
површинске воде са више зоне града а које угрожавају 
коловозе и фекалну канализацију потребно је 
хитно исте уредити односно реконструисати ради 
бољег регулисања одвода истих. У том циљу ЈП 
Дирекција за изградњу града Пожаревца, урадила 
је генерални пројекат евакуације површинских вода 
са виших зоран града. Пројекат је урадио Институт 
за водопривреду „Јарослав Черни” виша зона града 
не поседује изграђену кишну канализацију већ се 
површинске воде прикупљају у отворене канале 
који спроводе воду у градску кишну канализацију 
приоритет санације и одржавање одводних канала 
имају следеће улице, канали:

1. Ул. Боже Димитријевића
2. Ул. Милоша Поцерца
3. Поток Тулба
4. Ул. Хајдук Вељкова
5. Поток Тулба
6. Поток поред “Гема”
7. Железнички канал од Табане до Аутобуске 

станице
8. Ул. Југовићева
9. Поток Забелски виногради - Поречка
10. Ул. Шеста
11. Ул. Бане Станковића - сестрољинска
12. Поток Чачалица
13. Канали у ул. П.П. Одред
14. Канал ул. Шесте личке дивизије 
15. Канал поред Зопа

У КО Речица:
- Дејством бујичних вода са брда угрожене 

су Балканска улица целом дужином до 
Школске улице и део Изворске улице. 
Бујичне воде угрожавају 10 домаћинстава, 
са стамбеним и економским зградама и 
погоршавају и квалитет воде за пиће.

- У 2007. години извршена је реконструкција 
и чишћење каскадне уставе од Школе до 
пута Кличевац — Рам.

- Бујичне воде угрожавају пут Речица - Рам, 
тако што се ствара поплавни талас и до 
1 м. висине са наношењем муља и земље 
на пут и до висине од 50 цм. Власници 
земљишта са десне стране пута затрпали 
су одводне канале, а власници земље са 
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леве стране подижу насипе како вода не 
би прелазила у њихове њиве, тако да се 
вода акумулира у великој дужини пута 
угрожавајући саобраћај и оштећујући 
пут.

У КО Кличевац:
- Изградњом ХЕ “Ђердап” и подизањем 

нивоа подземних вода нижи терени 
села Кличевац, утрожени су дејством 
подземних вода.

- Три бујична потока услед нерегулисаног 
корита угрожавају већи број домаћинстава 
у селу Кличевац.

- Потребно је да се прочисте канали који 
одводе воду од брдских до канала на пољу 
Храстовача зашта је задужена Дирекција 
за изградњу града Пожаревца.

У КО Берање:
- Дејством бујичних вода угрожени су 

објекти Основне школе, објекти Дома 
културе, објекти Месне канцеларије.

- Потребно је да се очисте сви канали и 
регулише њихов ток.

У КО Баре:
- Потребно је да се регулише одвод воде са 

виших терена и стабилизује клизиште на 
путу Баре-Касидол.

У КО Трњане:
- Регулисањем реке Млаве од поплава ове 

реке, заштићено је читаво приобаље. 
Међутим, старо корито реке Млаве 
представља потенцијалну опасност од 
поплава, што се десило 1995. године, 
1999. године и 2006. године.

- Могуће штете од поплава могу се 
очекивати и од плавног таласа сувишних 
вода из акумулације Смољинац, па је 
неопходно предузимање мере да се 
пројектовани канал и изведе.

- Потребно је да се приступи изградњи 
пројектованог канала за одвод воде и 
спрече поплаве.

У КО Набрђе:
- Старо корито Млаве и у КО Набрђу 

представља потенцијалну опасност од 
плављења, тим пре ако би дошло до 
чишћења корита у КО Трњане и Набрђу, 
па овај проблем треба јединствено 
решавати.

- Приступити чишћењу старог корита реке 
Млаве које би служило као реципијент.

У КО Маљуревац:
- Ради одвођења површинских вода из корита 

Старе Млаве у току су радови на изградњи 
водоиспуста - канала у Летњиковцу по 
програму ЈВП „Србијаводе”. Изграђен 
је канал у дужини цца 3,5 км. а његово 
повезивање са регулисаним током реке 
Млаве, очекује се на пролеће. 

У КО Брадарац:
- Подземне воде приликом високог 

водостаја реке Млаве угрожавају 
домаћинства у близини корита реке Млаве 
до пута Пожаревац - Дрмно. ПДТЕ Копови 
„Костолац” врше чишћење постојеће 
мреже канала и цевовода чиме ће се на 
ефикасан начин одводити подземне воде до 
црпне станице која ће исту преиумпавати 
у регулисани ток Млаве.

У КО Пољана:
У КО Пољана 6 бујичних потока угрожавају 
стамбене објекте и путну мрежу и то: 

- бујични поток “Стрнова”, између 
домаћинства Пајић Радомчета и Јовић 
Богољуба; 

- бујични поток “Голи брег”, између 
домаћинства Јовић Животе и Недељковић 
Љубомира;

- бујични поток “Голи брег”, између 
домаћинства Јовановић Радише и 
Милојковић Тихомира; 

- бујични поток “Голи брег”, између 
домаћинства Јовановић Босиље и 
Марјановић Радише;

- бујични поток “Стрнове”, између 
домаћинства Радовановић Радише и 
Марјановић Драгише; и 

- бујични поток “Стрнове”, између 
домаћинства Андрејић Милована и 
Стојићевић Миодрага. 

Регулисан је део потока који пролази поред 
Спортског центра код манастира Сестрољин у 
дужини од око 100 м.

У КО Кленовник:
- Бујични поток “Жуте рупе”, пролази 

улицом Милоша Обреновића и деградира 
улицу, прелази преко пута Пожаревац 
- Костолац, где оставља доста наноса, 
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прелази у ул. Л. Рибара где угрожава 
стамбене, економске објекте 17 
домаћинстава и излива се на Спортско 
игралиште. 

- Бујични поток који иде улицом Цара 
Душана и улицом В. Дугошевића, долази 
до пута Пожаревац - Костолац и вода иде 
даље поред пута угрожавајући Основну 
школу и 4 домаћинства.

- Бујични поток који иде Косовском улицом 
угрожава 6 домаћинства.

 Урађена је сливна решетка ради одбране 
Дома културе, која треба да се периодично чисти. 
Напомена: приликом изградње водовода за 
Костолац канали поред пута Пожаревац-Костолац 
су затрпани и немају функцију што угрожава како 
домаћинства у непосредној близини тако и пут 
Пожаревац-Костолац. Потребно је периодично 
постојеће пропусте очистити као и даљи одвод воде 
од пута Пожаревац-Костолац до пруге.

У КО Ћириковац:
- Бујични поток који почиње од јавне чесме 

и угрожава улицу Л. Рибара у дужини 
од 500м. Мање бујице са виших терена 
угрожавају регионални пут Пожаревац 
- Костолац, углавном услед недостатка 
и неодржавања кишне канализације и 
пропуста испод пута.

У КО Костолац град
- У време наглог отапања снега и великих 

киша, сувишне воде са виших терена и копа 
Кленовник наношењем муља угрожавају 
саобраћај и један број стамбених објеката 
у Карађорђевој улици.

- Површинске воде у време високог 
водостаја реке Млаве угрожавају пут 
Костолац -Дрмно и један број стамбених 
објеката у Кобаловој улици.

У КО Стари Костолац:
- Бујични потоци који се стварају на копу 

Костолац угрожавају већи број улица 
у Селу Костолац, доношењем земље и 
материјала којим су путеви насути, а 
бујице угрожавају и један број стамбених 
и економских објеката.

- Подземне воде у нижим деловима села 
и приобаља Млаве, такође представљају 
проблем и поред чињенице да је ХЕ 
“Ђердап” предузела мере заштите 
(издизање терена насипањем, копањем 

дренажних бунара и изградњом одводног 
канала).

- Опасност постоји и од изливања муља и 
воде са таложних поља ТЕ “Костолац” и 
“Дрмно”, што се десило почетком 1999. 
године.

 Потребно је да се очисте постојећи канали 
и неопходна је изградња левообалног насипа у 
дужини од 3,5 км. и то од Брадарца до ушћа Млаве 
који би трајно и ефикасно заштитио село од поплава. 
Урађена је техничка документација и неопходно је 
што пре приступити реализацији.
1. Материјалне и друге потребе и могућпоснш за 
заштиту од поплава и бујнца 
 Имајући у виду да се поплаве од бујичних 
потока јављају периодично и да су локалног 
карактера, могуће је одређеним мерама заштите и 
регулације ове штете у потпуности елиминисати 
или штете свести на најмању могућу меру.
 На подручјима где регулација бујица не буде 
могућа или ар не у догледно време, мерама заштите 
смањити штете на најмању меру са тежњом заштите 
у првом реду становништва, стоке, стамбених 
објеката, воде за пиће и путева.
 У КО Речица могуће је укроћивање бујице 
изградњом сливних канала у Балканској улици, 
Школској улици и Изворској улици, обезбеђење 
утврда северно од ових улица, у делу где су већ 
вршене неке мере заштите, али је исте бујица 
однела, све до пута Речица - Рам, од које је северно 
регулација завршена у поступку комасације. До 
момента извођења заштите Месне заједнице 
“Речица”, угрожена домаћинства се морају штитити 
врећама, напуњеним земљом и песком, подизањем 
грудобрана од дасака, блокова и другог материјала 
у периоду наиласка поплавног таласа.
 Бујични поток који угрожава регионални 
пут Кличевац - Рам може се са малим средствима 
регулисати, чишћењем одводног канала на десној 
страни пута до пропуста на пут од којег постоји 
одводни канал пројектован и изграђен у поступку 
комасације пољопривредног земљишта.
 У КО Кличевац подизање нивоа подземних 
вода изазване успором Дунава изградњом ХЕ 
“Ђердап” ЈС јако тежак проблем за решавање и 
исти се мора решавати заједно са ЕПС Србије ХЕ 
“Ђердап”. Посебно је тешко питање обезбеђења 
пијаће воде за домаћинства чији су бунари 
угрожени.
 Бујичне потоке кроз село Кличевац могуће 
је регулисати, а до окончања регулације МЗ 
Кличевац, мора утрожена домаћинства у периоду 
наиласка поплавног таласа штитити врећама песка и 
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земље и грудобранима изграђеним од одговарајућег 
материјала.
 У КО Берање до регулације бујичног потока, 
угрожене објекте штитити приручним погодним 
материјалом.
 У КО Трњане, као и у низводним КО Набрђе, 
Братинац, Бубушинац, Маљуревац и Брадарац, које 
су утрожене плавним водама из старог корита реке 
Млаве, потребно је да свака МЗ изврши чишћење 
корита од растиња и набацаног отпада, да се уклоне 
препреке од земље које се сада користе као прелаз 
преко корита, а у циљу стварања услова за несметано 
отицање воде коритом и уливањем у регулисани ток 
Млаве у Брадарцу.
 У случају реализације планираног пуштања 
воде из регулисаног тока Млаве у старо корито на 
подручју општине Мало Црниће, регулисању тока 
старог корита Млаве, мора се посветити знатно већа 
пажња и уложити знатно већа средства за чишћење 
корита, исправљање корита, изградњу мостова и 
др., па јс неопходно овај проблем решавати заједно 
и јединствено са изградњом планиране уставе у М. 
Црнићу.
 Ово питање решаваће надлежно јавно 
водопривредно предузеће кроз програм регулације и 
ревитализације старог корита реке Млаве, у сарадњи 
са Министарством пољопривреде, водопривреде и 
шумарства Републике Србије и СО-е Пожаревац.
 У КО Пољана, шест бујичних потока 
угрожавају већи број домаћинстава (стамбене, 
економске објекте и бунаре), а наносе и муљ на пут 
Пожаревац - Свилајнац.
Процена је да је могуће извршити регулацију 
свих потока, а до момента регулације свих потока, 
неопходно је да МЗ Пољана врши заштиту 
домаћинстава приручним материјалом који стоји 
на располагању.
 У КО Кленовник, могућа је регулација 
сва три бујична потока, а за регулацију истих 
потребно је изградити канале мањих попречних 
профила и одговарајуће пропусте испод пута 
Пожаревац - Костолац. Имајући у виду да нема 
других могућности заштите изузев одвођење 
воде у одговарајуће реципијенте, то је неопходно 
приступити изради техничке документације за 
разрешење овог проблема у најкраћем могућем 
року.
 У КО Ћириковац, неопходна је изградња 
кишне канализације у улици Лоле Рибара, као и 
прикупљање бујичних вода и кроз одговарајуће 
пропусте испод пута Пожаревац - Костолац, исте 
одвести из села.
 У КО Костолац град изградњом канала на 
десној страни у Карађорђевој улици воде са виших 

терена и са копа Кленовник, одводиле би се у систем 
постојећих шахти кишне канализације у цевовод 0 
300 у Карађорђевој улици.
 У Кобаловој улици би се заштита од 
површинских вода базирала на систему изградње 
заштитног пасипа од Старог Костолца до ушћа 
реке Млаве у Дунав, а одбрана од подземних вода 
би се ефикасно спроводила системом мобилних 
пумпи довољног капацитета које би препумпавале 
воду у корито реке Млаве и тиме снижавале ниво 
подземних вода.
 До сада је урађен идејни и Главни 
пројекат изградње одбрамбеног насипа, Елаборат 
експропријације, План детаљне регулиације за 
изградњу насипа као и предлог споразума за 
финансирање изградњу насипа који је прослеђен на 
увид и оверу учесницима у финансирању изградње. 
Након тога приступило би се потписивању 
споразума и отпочело са изградњом одбрамбеног 
насипа у Старом Костолцу.
 У КО Стари Костолац уз обезбеђење 
обавезног дела за финансирање од стране ЈП ЕПС 
ПО “Ћириковац” прикупити бујичне воде и исте 
кишном канализацијом довести у ободни канал на 
источној страни села.
 Неопходно је више пажње и ангажовања 
од стране ПД ТЕ КО “Костолац” и “Дрмно” да се 
у потпуности поштује пројектна документација 
приликом изградње таложних поља и у потпуности 
елиминише могућност изливања отпадних вода и 
пепела из изграђених касета за одлагање пепела.
 ХЕ “Ђердап” мора дефинисати системе 
одбране од подземних вода изазваних успором 
Дунава.
 Имајући у виду да се код бујица углавном 
ради о бујицама које се јављају у насељеним 
местима и да је најчешће ток бујица сеоским 
улицама, до момента стварања услова за регулацију 
истих, неопходно је предузимање следећих мера:

- Да се при одржавању локалних пољских 
путева, нарочито оних који иду преко 
поплављеног терена и секу га у попречном 
смеру, поред јаркова подигну пратећи 
грудобрани од ископаног материјала и 
тиме направи систем “зечијих” насипа 
који ће бранити угрожену површину од 
поплава;

- Да се утврде приоритети регулисања 
бујица и да се сваке године из средстава 
ЈВП “Србијаводе”, средства Дирекције за 
изградњу града Пожаревца, средства ме-
сне заједнице и заинтересованих грађана, 
издвајају средства за регулацију бујица 
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које причињавају највеће штете. Пре тога 
урадити стручни попис са свим техничким 
елементима и техничку документацију 
санације;

- Да се преко месних заједница предузму 
мере указивања на потребу да свако 
угрожено домаћинство изгради локалне 
грудобране око угрожених површина. 
Ова акција би била нарочито ефикасна 
ако би се суседна домаћинства удружила, 
чиме би се штитиле веће површине. 
Сви ови радови могу се реализовати уз 
одобрење градског руководиоца одбране 
од поплава;

- Да се у месним заједницама које имају 
површине угрожене од бујица уводе 
краткорочне акције у ралној снази 
на уређењу потока, чишћењу корита, 
чишћењу канала, чишћењу пропуста, чиме 
би се битно умањиле штете од бујица, 
уз обавезно консултовање стручњака 
водопривредних организација.

 Како су водотоци (како са сталном водом, 
тако и повремени) постали на неки начин депоније 
отпадног материјала, што има за последицу 
вишеструке штете, потребно је:

- Преко градског органа издејствовати 
забрану уз обавезне казнене мере, 
одлагања било каквог отпадног материјала, 
тако исто и испуштање непречишћених 
отпадних вода у водотоке;

- Преко органа МЗ праћење и реализација 
ове забране;

- Постављање табли упозорења да је 
одлагање отпадног материјала у водотоке

- најстроже забрањено;
- Да се редовно одржавају бујице и потоци, 

а на подручју Речице и Кличевца, 
пошумљавањем и затравњивањем виших 
терена спречити засипавање корита и 
одношење земље у нише делове.

II Руковођење заштитом од поплава и бујица

 1. Руковођење заштитом од поплава и 
бујица, као и спровођење мера врши руководилац 
заштите града Пожаревца, са заменицима.
 Стручну помоћ у руковођењу заштитом 
од поплава врши ДП “Водопривреда” Пожаревац. 
Стручну помоћ у руковођењу заштите од бујица 
врши ВХДП “Хидроградња и ерозија” Пожаревац.
 ДП “Водопривреда” из Пожаревца, дужно 
је да својим годишњим планом одбране од поплава 

одреди заменика руководиоца сектора и потребно 
стручно људство за одбрану од поплава и стави на 
располагање сву расположиву механизацију.
 ВХДП “Хидроградња и ерозија” из 
Пожаревца, дужна је да својим годишњим планом 
одбране од бујица одреди заменика руководиоца 
заштите од бујица и потребно стручно људство 
за одбрану од бујица и стави на располагање сву 
расположиву механизацију.
 У одбрани од поплава и бујица, дужни су са 
људством и расположивом техником да учествују: 

- ДП “Водопривреда” Пожаревац 
- ВХДП ‘’Хидроградња и ерозија” из 

Пожаревца 
- ЈКП “Пожаревац” из Пожаревца 
- „Аутотранспорт” Костолац 
- Месне заједнице на подручју града 

Пожаревца 
- Угрожена предузећа
- Сви пунолетни грађани за чијом се помоћи 

укаже потреба. 
1. Поступање у случају процене и појаве плавних 
вода.
 Приликом процене да ће доћи до појаве 
плавних вода, руководилац заштите од поплава 
одмах са стручном службом ДП “Водопривреда” 
Пожаревац и ДП “Хидроградња и ерозија” из 
Пожаревца ће сачинитиоперативни план дејства и са 
истим упознати градоначелника града Пожаревца.
 Руководилац заштите и Штаб цивилне 
заштите града Пожаревца одмах ће ангажовати 
потребну механизацију, стручно људство и потребну 
радну снагу, као и обезбедити потребна материјална 
средства. 
 Одбрана од поплава и бујица може бити:

1. Редовна одбрана и
2. Ванредна одбрана.
1. Редовна одбрана проглашава се кад наступе 

околности које показују да може доћи до 
већих штета на објектима, саобраћајницама 
и др., а те се штете избегавају предузимањем 
одређених превентивних радњи за 
спречавање штета.

а) Околности због којих се проглашава редовна 
одбрана су:

- већи број кишних дана у једном 
континуираном периоду,

- пријаве са терена да је дошло 
до већих локалних падавина 
или топљење снега које могу да 
изазову поплаве и бујице.

2. Ванредна одбрана проглашава се кад 
наступе ванредне околности:
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б) Екстремне падавине:
- када у току 24 часа на неки 

локалитет падне више од 30 мм 
воденог талога,

- када се појави клизиште или 
има индиција да ће оно да се 
активира,

- за одређивање количине падавина 
узима се кишомерна станица 
Великог Градишта.

3. Ванредну одбрану од поплава и бујица, 
проглашава Штаб цивилне заштите града 
Пожаревца на предлог градског руководиоца 
одбране од поплава.

III Обим и првенство учешћа предузећа и 
установа у заштити од поплава и бујица и 
елементарних непогода

 За заштиту подручја града Пожаревца од 
поплава и других елементарних непогода, потребна 
су знатна материјална средства која се морају 
обезбедити у буџету града Пожаревца, код ЈБП 
“Србијаводе” Београд и Дирекције за изградњу 
града Пожаревца.
 У том смислу потребно је обезбедити 
средства за набавку потребне количине алата и 
опреме и изнаћи могућност њиховог чувања и 
складиштења, како би био приступачан увек кад се 
за то укаже потреба.
 Радна снага, материјал и опрема коју 
обезбеђују предузећа, град и месне заједнице:

1. град Пожаревац
- руководиоца заштите од поплава и 

бујица, 
- средства у висини од 200.000,00 динара.

2. ЈВП “Србијаводе” Београд 
- средства у потребној висини

3. ДП “Водопривреда” из Пожаревца 
- заменика руководиоца сектора, 
- руководиоца деонице,
- булдожер ТГ - 140   1 ком.
- камион кипер   3 ком.
- багер БГХ - 600   1 ком.
- УЛТ-160    1 ком.
- Тракторска пумпа   1 ком.
- алат и материјал по потреби (песак, 

џакови, даске и др.).
4. ВХДП “Хидроградња и ерозија” Пожаревац 

као стручна организација која би била 
носилац заштите од поплава и бујица на 
подручју града Пожаревца, може ставити 
на располагање следеће:

- заменика руководиоца сектора,
- руководиоца деонице
- булдожер ТГ - 140   1 ком.
- ровокопач “Торпедо”  1 ком.
- камион кипер Фап 19-20  3 ком.
- багер БГХ 600   1 ком.
- утоваривач    1 ком.
- трактор    1 ком.
- грађ.раднике бујичаре  по потреби
- алат и материјал   по потреби 

(песак, џакови, даске и др.).
5. МЗ “Речица”

- Трактор    3 ком.
- радна снага    15 радника

6. МЗ “Кличевац”
- Трактор    2 ком.
- радна снага    15 радника

7. МЗ “Кленовник”
- Трактор    3 ком.

8. МЗ “Ћириковац”
- Трактор    3 ком.
- радна снага    15 радника

9. МЗ “Трњане”
- Трактор    6 ком.
- радна снага    10 радника

10. МЗ “Набрђе”
- Трактор    2 ком.
- радна снага    10 радника

11. МЗ “Братинац”
- Трактор    2 ком.
- радна снага    10 радника

12. МЗ “Бубушинац”
- Трактор    2 ком.
- радна снага    10 радника

13. МЗ “Маљуревац”
- Трактор    2 ком.
- радна снага    10 радника

14. МЗ “Брадарац”
- Трактор   2 ком.
- радна снага   10 радника 

15. МЗ”Пољана”
- Трактор   6 ком.
- радна снага   20 радника

IV Спровођење мобилизације грађана и 
материјалних средстава
(члан 35. Закона о водама)

 Ако прети да настане или је настала 
елементарна непогода која може да угрози или је 
угрозила здравље и животе људи, или прети да 
уништи материјална добра у већем обиму на тери-
торији града Пожаревца, Штаб цивилне заштите 
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града Пожаревца може на предлог руководиоца 
заштите наредити и спровести општу или делимичну 
мобилизацију радних људи и грађана, радних 
јединица предузећа, као и мобилизацију потребних 
техничких средстава од предузећа и грађана, ради 
спровођења мера и спасавања лица и имовине.

V Утврђивање потреба за учешће јединица 
Војске Србије - редовног састава

 Ако је поплава угрозила здравље и животе 
људи или материјална средства у већем обиму, а 
процени се да организоване и ангажоване снаге 
неће бити довољне за извршавање потребних 
задатака, Штаб цивилне заштите града Пожаревца 
на предлог руководиоца заштите може затражити 
помоћ и учешће јединица Војске Србије.

С П ИСАК
руководилаца одбране од поплава

Функција Име и презиме Адреса Телефон
на послу код куће

1 2 3 4 5
Градски руководилац заштите Слађан Стевић град Пожаревац 

Градско веће 
587-181 

063/216-153
Заменик Златан Светозаревић МУП Пожаревац 222-777 064/810-5016
Заменик Војислав Стојићевић Брадарац Градско 

Веће 
261-375 

062/227-558
Помоћник Љубинко Јанковић ПДТЕ „Копови” 

Костолац 
064/83-61-024

Помоћник Петар Мојовић „Аутотранспорт” 
Костолац 

241-840 063/2156-56

Помоћник Жељко Луковић ПЗП „Пожаревац” 522-258 064/847-2000
Помоћник Александар Илић ВИК „Пожаревац” 555-800 062/27-2858
Помоћник Марко Драгићевић „Георад” Костолац 246-096
Помоћник Драган Ранђеловић ВХДП” 

“Хидроградња и 
ерозија” 

221-944 
221-646

063/606-700

Помоћник Срђан Филиповић ЈКП Комуналне 
службе 

555-750 
555-650

Помоћник Јотић Никола ДП „Водопривреда” 223-022 063/8267391
помоћник за Пољану Живадинка Кандић Пољана 582-161 582-170
помоћник за Трњане Славиша Младеновић Трњане 286-687
помоћник за Кленовник Слађана Манојловић Кленовник 243-111 243-243
помоћник за Речицу Живановић Драгиша Речица 565-115 565-114
помоћник за Набрђе Слађан Максић Набрђе 286-207 286-015
помоћник за Берање Томислав Стевић Берање 587-285 587-183 

063/8329173
помоћник за Кличевац Живановић Драгиша Кличевац 565-048 565-114
помоћник за Стари Костолац Рајковић Драгиша Ст.Костолац 248-104 221-263
помоћник за Ћириковац Драгана Милошевић Ћириковац 264-202 248-072
помоћник за Батовац Живковић Бранислав Батовац 574-188 530-567
помоћник за Драговац Новица Костић Драговац 575-063 575-499
помоћник за Маљуревац Станковић Данијела Бубушинац 261-330 261-477
помоћник за Братинац Оливера Богдановић Братинац 286-125 286-288
помоћник за Баре Лазић Милан Касидол 587-283 587-054
помоћник за Бубушинац Данијела Станковић Бубушинац 261-440 261-477
помоћник за Лучицу Драгиша Новановић Лучица 566-405 566-061
помоћник за Брадарац Јесић Миломир Брадарац 261-230 261-101
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 На основу члана 23. става 1. Закона о 
комуналним делатностима („Службени гласник РС”, 
бр. 16/97 и 42/98) и на основу члана 27. Статута града 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца”, 

бр. 2/05), Скупштина града Пожаревца на седници 
од 20.02. 2009. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Ценовник услуга ЈРДП 

„Радио Пожаревац” из Пожаревца
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I
 Даје се сагласност на Ценовник услуга 
ЈРДП „Радио Пожаревац” у Пожаревцу, бр. 11 од 
22.01.2009. године.
 Цене услуга по Ценовнику ЈРДП „Радио 
Пожаревац” у Пожаревцу примењиваће се почев од 
01.03.2009. године.

II
 Ово решење као и Ценовник услуга ЈРДП 
„Радио Пожаревац” у Пожаревцу објавити у 
„Службеном гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 20.02.2009. године Број: 01-06-7/40

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл.инж.шумарства, с.р.

42

ЦЕНОВНИК УСЛУГА ЈАВНОГ РАДИО ДИФУЗНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАДИО ПОЖАРЕВАЦ” ЗА 2009.

ВРСТА УСЛУГЕ ДИНАРА
1. ЈЕДНОЧАСОВНА ЕМИСИЈА 5.724,00
2. ПОЛУЧАСОВНА ЕМИСИЈА 3.434,00

3. СПОНЗОРСТВО ЈЕДНОЧАСОВНЕ ЕМИСИЈЕ СА ГОСПТОВАЊЕМ 
ДО 5 МИНУТА ИЛИ НАГРАДНОМ ИГРОМ У ИСТОМ ТРАЈАЊУ 1.144,00

4. КОНТАКТ ЕМИСИЈА “ОТВОРЕНА СУБОТА” 8.013,60
5. ЧЕСТИТКА ПОВОДОМ ПРАЗНИКА ДО 15 РЕЧИ 171,70
6. СПОНЗОР ВРЕМЕНСКЕ ПРОГНОЗЕ МЕСЕЧНО 9.158,40
7. СПОНЗОР ТЕЛЕКС ВЕСТИ 9.158,40
8. СПОНЗОР ТАЧНОГ ВРЕМЕНА 9.158,40
9. СПОНЗОР СТАЊА НА ПУТЕВИМА 9.158,40
10. СПОНЗОРСТВО ТОП ЛИСТЕ МЕСЕЧНО 9.158,40
11. ЈЕДНОЧАСОВНА ЕМИСИЈА У НОЋНОМ ТЕРМИНУ 3.434,30
12. ПОЛУЧАСОВНА ЕМИСИЈА У НОЂНОМ ТЕРМИНУ 1.652,40
13. ПОЗДРАВИ И ЖЕЉЕ 57,00

14. ПОСЕБНЕ МАРКЕТИНШКЕ УСЛУГЕ КОЈЕ НИСУ ПРЕДВИЂЕНЕ 
ЦЕНОВНИКОМ

ПРЕМА ДОГОВОРУ 
КОМИНТЕНТА И 

МАРКЕТИНГ СЛУЖБЕ

РАДИО СПОТОВИ:
ВРСТА УСЛУГЕ ДИНАРА

1. СНИМАЊЕ ТОНСКЕ РЕКЛАМЕ БЕЗ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА 
КОМИНТЕНАТА ДУЖИНЕ ДО 1 МИНУТА 1.350,00

2. СНИМАЊЕ ТОНСКЕ РЕКЛАМЕ СА ПОСЕБНИМ ЗАХТЕВИМА 
КОМИНИНТЕНАТА

ПРЕМА ДОГОВОРУ 
КОМИНТЕНТА И 

МАРКЕТИНГ СЛУЖБЕ
3. СНИМАЊЕ МАСКЕ ДО 10 СЕКУНДИ 286,20
4. 1 СЕКУНДА ЕМИТОВАЊА РЕКЛАМЕ 2,28
5. РЕКЛАМА У ДНЕВНИКУ 1СЕКУНДА 16,20

ПОСЛОВНИ И МАЛИ ОГЛАСИ :
ВРСТА УСЛУГЕ ДИНАРА

1. МАЛИ ОГЛАС 11,65 - 13,70
2. СВАКА РЕЧ ПРЕКО 10 РЕЧИ 1,45 - 1,70
3. ПОСЛОВНИ ОГЛАС 67,90 - 80,00

НАПОМЕНА: ЦЕНЕ СУ ДАТЕ СА УРАЧУНАТИМ ПДВ-ОМ

У Пожаревцу 22.01.2009. год.  Број:11

Директор
Драган Живановић, с.р.
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 На основу члана 23. става 1. Закона о 
комуналним делатностима („Службени гласник РС”, 
бр. 16/97 и 42/98) и на основу члана 27. Статута града 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца”, 
бр. 2/05), Скупштина града Пожаревца на седници 
од 20.02.2009. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Ценовник услуга ЖП 

„Водовод и канализација” из
Пожаревца

I
 Даје се сагласност на Ценовник услуга ЈКП 
„Вoдовод и канализација” у Пожаревцу, бр. 02-
183/2 од 22.01.2009. године.

 Цене услуга по Ценовнику ЈКП „Водовод и 
канализација” у Пожаревцу примењиваће се почев 
од 01.03.2009. године.

II
 Ово решење као и Ценовник услуга ЈКП 
„Водовод и канализација” у Пожаревцу објавити у 
„Службеном гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 20.02.2009. године Број: 01-08-7/41

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл.инж.шумарства, с.р.
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ЦЕНОВНИК УСЛУГА ЈКП ”ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” ПОЖАРЕВАЦ
ЗА 2009.

I ВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈА
Категорија ТИП КОРИСНИКА Јед.мере Цена динара

11 Физичка лица –ВОДА М3 35.09
12 Физичка лица -ВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈА М3 39.89

21 Правна лица (школе, предшколске и здравствене 
установе, спортске организације)- ВОДА М3 45.46

22
Правна лица (школе, предшколске и здравствене 
установе, спортске организације) -ВОДА И 
КАНАЛИЗАЦИЈА

М3 52.63

31 Правна лица (остали корисници) - ВОДА М3 87.73

32 Правна лица (остали корисници) - ВОДА И 
КАНАЛИЗАЦИЈА М3 97.30

ЦЕНЕ СУ ПРИКАЗАНЕ СА ПДВ-ОМ. 
ПРИМЕЊИВАЋЕ СЕ ОД 01.03.2009. ГОДИНЕ

II НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ И ЗАШТИТУ ВОДА (мења се у складу са законом и објављеним 
подацима у Службеном гласнику РС)

Категорија ТИП КОРИСНИКА Јед.мере Цена динара
50 Корисници сами плаћају допринос М3 0
51 Физичка лица која користе ВОДУ М3 0.366525

52 Физичка лица која користе ВОДУ И 
КАНАЛИЗАЦИЈУ М3 1.497775

53 Правна лица која користе ВОДУ М3 0.527225
54 Правна лица која користе ВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈУ М3 1.658475

ЦЕНЕ НАКНАДЕ СЕ ПРИМЕЊУЈУ ОД 29.03.2008. ДОК СЕ НЕ ОБЈАВИ НОВИ ПОДАТАК

У Пожаревцу 22.01.2009. године  Број: 02-183/2

Директор
Александар Илић, с.р.
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 На основу члана 23. става 1. Закона о 
комуналним делатностима („Службени гласник РС”, 
бр. 16/97 и 42/98) и на основу члана 27. Статута града 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца”, 
бр. 2/05), Скупштина града Пожаревца на седници 
од 20.02.2009. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Ценовник услуга ЈКП 

„Комуналне службе” из Пожаревца

I
 Даје се сагласност на Ценовник услуга ЈКП 
„Комуналне службе” у Пожаревцу, бр. 01-296/3 од 
30.01.2009. године.

 Цене услуга по Ценовнику ЈКП 
„Комуналне службе” у Пожаревцу примењиваће се 
почев од 01.03.2009. године.

II
 Ово решење као и Ценовник услуга ЈКП 
“Комуналне службе” у Пожаревцу објавити у 
„Службеном гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 20.02.2009. године Број: 01-06-7/42

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл.инж.шумарства, с.р.

46

Ценовник услуга
ЈКП “Комуналне службе”, Пожаревац

* Цене су без ПДВ-а 
ВРСТА УСЛУГЕ Стара цена Нова цена

ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА: 
индивидуални корисници и кућни савети 3,09 дин/м2/месечно 3,34 дин/м2/месечно
привреда, јавне установе и стоваришта 4,31 дин/м2/месечно 4,65 дин/м2/месечно
угоститељство, занатске радње и интелектуалне услуге 12,31 дин/м2/месечно 13,29 дин/м2/месечно
Киосци до 10 м2 307,66 дин/месечно 332,27 дин/месечно
киосци преко од 10 м2 до 20 м2 614,85 дин/месечно 664,04 дин/месечно
ЈАВНА ХИГИЈЕНА: 
чишћење 0,2628 дин/м2/месечно 0,2628 дин/м2/месечно
чакљање 0,0438 дин/м2/месечно 0,0438 дин/м2/месечно
прање 0,788дин/м2/месечно 0,788дин/м2/месечно
поливање 0,1606дин/м2/месечно 0,1606дин/м2/месечно
ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ: 
закуп тезги - Моше Пијаде “Круг” 2.848,75 дин/месечно 3.076,65 дин/месечно
закуп тезги - Шумадијска - зелени део 1.709,25 дин/месечно 1.845,99 дин/месечно
закуп тезги - Шумадијска - бувљак 3.988,25 дин/месечно 4.307,31 дин/месечно
закуп тезги - Пионирски трг 1.481,35 дин/месечно 1.599,86 дин/месечно
пијачнина- 1 тезга 2м пијаца “Круг” 170,93 дин/дан 184,60 дин/дан
пијачнина-1 тезга2м “Шумадијска” 114,00 дин/дан 123,12 дин/дан
пијачнина - 1 тезга 2м “Пионирски трг” 57,00 дин/дан 61,56 дин/дан
млечни производи 4,00% од робе/дан 4,00% од робе/дан
живина-заклана 6,00% од робе/дан 6,00% од робе/дан
Пијачнина бувља пијаца - напољу 1м 57,00 дин/дан 61,56 дин/дан
Пијачнина бувља пијаца - у хали 1 м 68,37 дин/дан 73,84 дин/дан
Пијачнина бувља пијаца - странци 1м 114,00 дин/дан 123,12дин/дан
Пијаца Костолац пијачнина 1 тезга 2м 57,00 дин/дан 61,56дин/дан
Пијаца Костолац пијачнина “бувља пијаца” 1 тезга 2м 57,00 дин/дан 61,56дин/дан
Пијаца Костолац пијачнина”сточнапијаца” 1 тезга2м 57,00 дин/дан 61,56 дин/дан



20.02.2009.СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦАСтрана 66 - Број 1

Закуп локала пијаца Костолац - занати до 6м2 173,35 дин/м2/месечно 187,22 дин/м2/месечно
Закуп локала пијаца Костолац - занати 6-12м2 145,28 дин/м2/месечно 156,90 дин/м2/месечно
Закуп локала пијаца Костолац - занати 12-30м2 1 17,37 дин/м2/месечно 126,76 дин/м2/месечно
Закуп локала пијаца Костолац - занати преко 30м2 87,17 дин/м2/месечно 94,14 дин/м2/месечно
Закуп локала пијаца Костолац -трговина до 6м2 261,51 дин/м2/месечно 282,43 дин/м2/месечно
Закуп локала пијаца Костолац - трговина 6-12м2 232,46 дин/м2/месечно 251,06 дин/м2/месечно
Закуп локала пијаца Костолац -трговина 12-30м2 203,40 дин/м2/месечно 219,67 дин/м2/месечно
Закуп локала пијаца Костолац - трговина 30м2 173,35 дин/м2/месечно 187,22 дин/м2/месечно
Закуп локала пијаца Костолац -угост.и туризам до 6м2 290,58 дин/м2/месечно 313,83 дин/м2/месечно
Закуп локала пијаца Костолац - угост.и туризам 6-12м2 261,51 дин/м2/месечно 282,43 дин/м2/месечно
Закуп локала пијаца Костолац -угост.и туризам 12-30м2 232,46 дин/м2/месечно 251,06 дин/м2/месечно
Закуп локала пијаца Костолац - угост.и туризам преко 30м2 203,40 дин/м2/месечно 219,67 дин/м2/месечно
Закуп локала пијаца Костолац - финанс и интел.услуге до 6м2 464,92 дин/м2/месечно 502,11 дин/м2/месечно
Закуп локала пијаца Костолац - финанс и интел.услуге 6-12м2 435,85 дин/м2/месечно 470,72 дин/м2/месечно
Закуп локала пијаца Костолац - финанс и интел.услуге 12-30м2 348,69 дин/м2/месечно 376,58 дин/м2/месечно
Закуп локала пијаца Костолац - финанс и интел.услуге преко 
30м2 319,59 дин/м2/месечно 345,16 дин/м2/месечно

Закуп пословног простора - Моше Пијаде - затворени простор 774,86 дин/м2/месечно 836,85 дин/м2/месечно
Закуп пословног простора - Моше Пијаде - отворени простор 581,15 дин/м2/месечно 627,64 дин/м2/месечно
Закуп пословног простора - Шумадијска трговина , 
угоститељство 546,96 дин/м2/месечно 590,72 дин/м2/месечно

Закуп пословног простора - Шумадијска-стари занати- 410,22 дин/м2/месечно 443,04 дин/м2/месечно
Закуп пословног простора Шумадијска -отворени 324,75 дии/м2/месечно 350,73 дин/м2/месечно
Ауто пијаца - улаз возила 241,42 дин/дан 260,73 дин/дан
Ауто пијаца - ауто-приколица 96,58 дин/дан 104,30 дин/дап
Ауто пијаца - Возило до 2 тоне 144,85 дин/дан 1 56,44 дин/дан
Ауто пијаца - возила до 5 тона 193,14 дин/дан 208,59 дин/дан
Ауто пијаца - возила преко 5 тона 241,42 дин/дан 260,73 дин/дан
ГРОБЉАНСКЕ УСЛУГЕ: 
Закуп гробног места у гробници по 1м2 57,00 дин/годишње 61,56 дин/м2/годишње
закуп гробног места у опсегу по 1м2 57,00 дин/годишње 61,56 дин/м2/годишње
Закуп гробног места у хумци по 1м2 57,00 дин/годишње 61,56 дин/м2/годишње
Накада за одржавање главних стаза-гробница-опсег-хумка по 1м2 79,76 дин/годишње 86,14 дин/годишње
Сахрањивање у хумци-опсегу 3.760,35 дин 4.061,18дин
Сахрањивање у гробници без ископа 3.190,60 дин 3.445,85 дин
Сахрањивање у гробници-ископ улаза 3.760,35 дин 4.061,18 дин
Сахрањивање у зиданој раки 5.811,45дин 6.276,37 дин
одржавање гробних места за 1 месец по 1 гробном месту 341,85дин 369,20 дин
рушење зида и суво зидање код гробница 1.253,45 дин 1.353,72 дин
Суво зидање опеком без материјала (дупла рака) 2.051,10дин 2.215,19 дин
Озвучење капеле на захтев странке 341,85дин 369,20 дин
Коришћење матичне гробнице на дан 159,53 дин 1 72,29 дин
Коришћење стола за парастос по сату 79,77 дин 86,15 дин
Коришћење капеле сале по 1 сату 455,80дин 492,26 дин
Пренос покојника капела-црква-гробно место 569,75 дин 615,33 дин
Сакупљање лешева дављеника 4.558,00 дин 4.922,64 дин
Сакупљање лешева у саобраћајним удесима 4.558,00 дин 4.922,64 дин
Сакупљање лешева са вешала 4.558,00 дин 4.922,64 дин
Сакупљање лешева у пожарима 4.558,00 дин 4.922,64 дин
Сакупљање лешева у распаднутом стању 6.837,00 дин 7.383,96 дин
Есхумација посмртних остатака до 3 године 6.837,00 дин 7.383,96 дин
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 На основу члана 23. става 1. Закона о 
комуналним делатностима („Службени гласник РС”, 
бр. 16/97 и 42/98) и на основу члана 27. Статута града 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца”, 
бр. 2/05), Скупштина града Пожаревца на седници 
од 20.02. 2009. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Ценовник услуга ЈКП 

„Паркинг сервис” из Пожаревца

I
 Даје се сагласност на Ценовник услуга 
ЈКП „Паркинг оервис” у Пожаревцу, бр. 612 од 
05.02.2009. године.

 
 

Цене услуга по Ценовнику ЈКП „Паркинг сервис” 
у Пожаревцу примењиваће се почев од 01.03.2009. 
године.

II
 Ово решење као и Ценовник уелуга 
ЈКП „Паркинг сервис” у Пожаревцу објавити у 
„Службеном гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу,20.02.2009. године Број: 01-06-7/43

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл.инж.шумарства, с.р.

Есхумација посмртних остатака од 5 до 10 година 6.837,00 дин 7.383,96 дин
Есхумација посмртних остатака од 10 до 15 година 5.697,50 дин 6.153,30 дин
Есхумација посмртних остатака преко 15 година 3.418,50 дин 3.691,98 дин
Превоз у локалу до 10 км. 683,70 дин 738,40 дин
Чекање возила на захтев странке о 1х 341,85дин 369,20 дин

Превоз покојника и опреме преко 10км. 70% од цене 1 лит.
бензина по 1км.

70% од цене 1 лит.бензина 
по 1км.

Спуштање покојника са спрата по 1спрату 341,85 дин 369,20 дин
Убацивање покојника у сандук 569,75 дин 615,33 дин
Улазак путничког возила у круг гробља 113,95дин 123,07 дин
Намештање споменика 341,85дин 369,20 дин
Накнада за постављање споменика 569,75 дин 615,33 дин
Накнада за постављање ограда на старом делу гробља 797,65 дин 861,46дин
Разбијање бетона по једном часу 2.279,00 дин 2.461,32 дин
По 1 сату када се покојник не сахрању- 79,77 дин 86,15 дин
Накнада за постављање мермера на гробници-опсегу по 1м2 341,85 дин 369,20 дин
Улазак теретног возила остале потребе 227,90 дин 246,13 дин
Прихватилиште за псе и мачке луталице 
Карантински дан-смештај паса лутапице (хватање, 
евидентирање, превоз, смештај, исхрана) 212,00дин/ком 228,96 дин/ком
Услуге по једном радном дану за ангажовање једног радника 
(ефективни рад у часовима) 4.240,00 дин/ 6 часова 4.579,20 дин/6 часова

Рад возила Службе ЗОО хигјена по сату 1.590,00 дин 1.171,20 дин
Скупљање угинулих паса и мачака 530,00 дин/ком 572,40 дин/ком

У Пожаревцу, 30.01.2009. год.   Број: 01-296/3

ЈКП “Комуналне службе”

Директор
Јовић Слободан, с.р.
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ЦЕНОВНИК УСЛУГА ЈКП “ПАРКИНГ СЕРВИС ПОЖАРЕВАЦ”

А- НАПЛАТА ПАРКИРАЊА НА ОПШТИМ ПАРКИРАЛИШТИМА (УЛИЧНИ ПАРКИНЗИ)

Зона ЈЕДНОКРАТНО ПАРКИРАЊЕ ЦЕНА (дин.)
I Започети час паркирања за путничка, комби и теретна возила до 1 т 32,40 
II Започети час паркирања за путничка, комби и теретна возила до 1 т 21,60 

Зона ПОВЛАШЋЕНО ПАРКИРАЊЕ ЦЕНА (дин.)

I и II Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирање месечно за 
физичка лица - станаре 540,00 

I Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирање месечно за 
правна лица/предузетнике 1.836,00 

II Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирање месечно за 
правна лица/предузетнике 1.620,00 

Зона ПРЕТПЛАТНЕ КАРТЕ попуст ЦЕНА (дин.)

I
Претплатна карта за 1 месец паркирања 2.700,00 
Претплатна карта за 6 месеци паркирања 5% 15.390,00 
Претплатна карта за 12 месеци паркирања 10% 29.160,00 

II
Претплатна карта за 1 месец паркирања 1.836,00 
Претплатна карта за 6 месеци паркирања 5% 10.465,00 
Претплатна карта за 12 месеци паркирања 10% 19.828,00 

Зона РЕЗЕРВИСАНА ПАРКИНГ МЕСТА попуст ЦЕНА (дин.)

I
Резервисано паркинг место за 1 месец паркирања 8.640,00 
Резервисано паркинг место за 6 месеци паркирања 5% 49.248,00 
Резервисано паркинг место за 12 месеци паркирања 10% 93.312,00 

II
Резервисано паркинг место за 1 месец паркирања 6.480,00 
Резервисано паркинг место за 6 месеци паркирања 5% 36.936,00 
Резервисано паркинг место за 12 месеци паркирања 10% 69.984,00 

Зона УНИВЕРЗАЛНА КАРТА ЗА ПАРКИРАЊЕ У ОБЕ ЗОНЕ 
БЕЗ ОГРАНИЧЕЊА попуст ЦЕНА (дин.)

I и II Универзална паркинг карта за 1 месец паркирања 3.780,00 
I и II Универзална паркинг карта за 6 месеци паркирања 5% 21.546,00 
I и II Универзална паркинг карта за 12 месеци паркирања 10% 40.284,00 

Б - ДОПЛАТНЕ КАРТЕ
Зона ДОПЛАТНА КАРТА ЦЕНА (дин.)

I и II Доплатна карта за кориснике који поступају супротно одредбама 
Одлуке о јавним паркиралиштима 1.296,00 

В - НАПЛАТА ПАРКИРАЊА НА ПОСЕБНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА (ЗАТВОРЕНИ ПАРКИНЗИ)
НАПЛАТА ПАРКИРАЊА НА ПОСЕБНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА ЦЕНА (дин.)
Започети час паркирања за путничка, комби и теретна возила до 1 т 20,00
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 На основу члана 5. Пословника Скупштине 
града Пожаревца(„Службени гласник града 
Пожаревца”, бр. 2/08) и Извештаја Комисије за 
мандатно-имунитетска питања Скупштине града 
Пожаревца од 09.01.2009. године, Скупштина 
града Пожаревца на седници од 20.02.2009. године, 
донела је

РЕШЕЊЕ
о потврђивању мандата одборника Скупштине 

града Пожаревца

I
 Потврђује се додељени мандат одборника 
Скупштине града Пожаревца и то: 
 1. Милчић Срђану из Пожаревца, ул. Змај 
Јовина бр. 18.

II
 Ово решење објавити у “Службеном 
гласнику града Пожаревца”.

 Упутство о правном средству: Против овог 
решења одборник може изјавити жалбу Окружном 

суду у Пожаревцу у року од 48 часова од дана 
доношења овог решења.

У Пожаревцу, 20.02.2009. године Број: 01-06-7/2

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл.инж.шумарства, с.р.

50

На основу члана 5. Одлуке о оснивању 
Фонда за развој Општине (“Службени гласник 
општине Пожаревац”, бр. 8/92 и 5/05) и на основу 
члана 27. Статута града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца“, бр. 2/08), Скупштина 
града Пожаревца, на седници  од 20.02.2009. године,  
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању пет чланова 

Управног одбора
Фонда за развој града Пожаревца 

Накнада за изгубљену паркинг карту на посебним паркиралиштима 324,00
Накнада за лом и оштећење препреке на улазу у посебно паркиралиште 1.620,00
Месечни закуп паркинг места за паркирање возила на затвореном паркингу у 
улици Моше Пијаде (ТЦ “Нови дом”) 2.700,00

Месечни закуп паркинг места за паркирање возила на осталим затвореним 
паркинзима 1.512,00

Унивезална месечна карта за све затворене паркинге 3.996,00

Г - ЦЕНА ОДНОШЕЊА И ЧУВАЊА НЕПРОПИСНО ПАРКИРАНИХ ВОЗИЛА
УКЛАЊАЊЕ И ЧУВАЊЕ НЕПРОПИСНО ПАРКИРАНИХ ВОЗИЛА ЦЕНА (дин.)
Интервенција “паука” са одношењем возила на депо 3.996,00 
Започета интервенција (случај када је возило прикачено на уређај за подизање, а 
није однето са лица места) 1.998,00 

Дневна лежарина за возила на депоу након истека 24 часа од одношења 324,00 
Пренос возила “пауком” у локалу 3.240,00 
Пренос возила “пауком” по пређеном километру ван града 108,00 

У цену свих услуга урачунат је износ ПДВ-а.

 Ценовник ступа на снагу даном добијања сагласности од оснивача, а примењиваће се од 01. 03.2009. 
године.

У Пожаревцу, 05.02.2009. год. Број: 612

Председник Управног одбора 
ЈКП „Паркинг сервис Пожаревац”

Жељко Ристић, дипл. инж., с.р.
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I
Разрешавају се дужности председника и члана 

Управног одбора Фонда за развој града Пожаревца 
у Пожаревцу са 01.03.2009. године: 

1. Милосављевић Миодраг из Пожаревца,  
 ул. Топличина бр. 2, председник;

2. Петровић Горан из Пожаревца, ул.   
 Невесињска бр. 10, члан;

3. Ваљаревић Саша из Пожаревца, ул. 23.  
 Српске дивизије бр. 29, члан; 

4. Вујисић Бранислав из Пожаревца, ул.  
 Милоша Обилића бр. 80/ж, члан; и

5. Шукљевић мр. Стеван из Пожаревца, ул.  
 Табачка чаршија бр. 2, члан. 

II
 У Управни одбор Фонда за развој града 
Пожаревца у Пожаревцу именују се са 01.03.2009. 
године:

- за председника Стевић Десимир из 
Пожаревца, ул. Чеде Васовића бр. 4/35;

- за чланове:
1. Бундало Мирослав из Костолца, ул. Николе 
Тесле бр. 22; 

2. Миленковић Маја, из Пожаревца, ул. Боже 
Димитријевића бр. 60;

3. Грубетић Иван из Костолца, ул. Трг 
братства јединства бр. 7/7; и

4. Милошевић Родољуб из Пожаревца, ул. 
Босанска бр. 33/17.

III 
Ово решење објавити у “Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 20.02.2009. год. Број: 01-06-7/45а

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Миомир Илић, дипл.инж.шумарства, с.р.

51

На основу члана 7. Одлуке о оснивању Фонда 
за заштиту животне средине општине Пожаревац 
(“Службени гласник општине Пожаревац”, бр. 8/05, 
11/06 и 1/08) и на основу члана 27. Статута града 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, 
бр. 2/08), Скупштина града Пожаревца, на седници  
од 20.02.2009. године,  донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању једног члана 

Надзорног одбора  
Фонда за заштиту животне средине града 

Пожаревца 

I
Разрешава се Крстаности Вецко из Костолца, 

ул. Јадранска бр. 8, дужности члана Надзорног 
одбора Фонда за заштиту животне средине града 
Пожаревца у Пожаревцу. 

II
Именује се Одовић Гордана из Костолца, 

ул. Николе Тесле бр. 18/22, за члана Надзорног  
одбор Фонда за заштиту животне средине града 
Пожаревца у Пожаревцу.

III 
Ово решење објавити у “Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 20.02.2009. год.  Број: 01-06-7/45б

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
      

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Миомир Илић, дипл.инж.шумарства, с.р.

52

На основу члана 9. Одлуке о оснивању Јавног 
предузећа „Љубичево“ Пожаревац (“Службени 
гласник града Пожаревац”, бр. 3/08) и на основу 
члана 27. Статута града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца“, бр. 2/08), Скупштина 
града Пожаревца, на седници  од 20.02.2009. године,  
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању председника и једног 

члана Надзорног одбора 
Јавног предузећа „Љубичево“ у Пожаревцу   

I
 Разрешава се Тошић Миодраг из Пожаревца, 
ул. 15. октобра бр. 10/4 дужности председника 
Надзорног одбора Јавног предузећа „Љубичево“ у 
Пожаревцу.
 Разрешава се Миладиновић Пантелија 
из Пожаревца,ул. Јована Шербановића бр. 11/8 
дужности члана Надзорног одбора Јавног предузећа 
„Љубичево“ у Пожаревцу.
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II
Именује се Симић Неђељко из Љубичева за 

председника Надзорног одбора Јавног предузећа 
„Љубичево“ у Пожаревцу.

Именује се Антић Бојан из Пожаревца, 
Љубичево бб, члана Надзорног одбора Јавног 
предузећа „Љубичево“ у Пожаревцу.

III
Ово решење објавити у “Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 20.02.2009. год.  Број: 01-06-7/45в

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Миомир Илић, дипл.инж.шумарства, с.р.

53

На основу члана 34. става 1., 2., 3. и 4. Закона 
о планирању и изградњу („Службени гласник РС“, 
бр. 47/03 и 34/06) и на основу члана 27. Статута града 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, 
бр. 2/08), Скупштина града Пожаревца, на седници 
од 20.02.2009. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању два члана Комисије 

за планове града Пожаревца  

I
 Разрешавају се дужности члана Комисије за 
планове града Пожаревца:

1. Ранђеловић Гордана, дипл. инж. арх. из 
Пожаревца, Градска управа-Одељење за урбанизам, 
комуналне и имовинско-правне послове; и 

2. Лазаревић Славомир, дипл. инж. 
електротехнике из Пожаревца, ул. Моше Пијаде бр. 
38/36. 
 

II
 У Комисију за планове града Пожаревца за 
члана именује се:
 1. Попов Александар из Костолца, ул. 8. 
марта бр. 14; и 
 2. Јанковић Александар, дипл. инж. арх. из 
Пожаревца, ул. Поречка бр. 24. 

III
 Ово решење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
града Пожаревца“. 

У Пожаревцу, 20.02.2009. год.   Број: 01-06-7/45г

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл.инж.шумарства, с.р.

54

На основу члана 14. става 1. Закона о 
локалним изборима („Службени гласник РС“, 
бр. 129/07) и на основу члана 27. Статута града 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, 
бр. 2/08), Скупштина града Пожаревца, на седници 
од 20.02.2008. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању једног члана  
Градске изборне комисије у Пожаревцу

I
Разрешава се Савић Дејан из Пожаревца, 

ул. Немањина бр. 7/12 дужности члана Градске 
изборне комисије у Пожаревцу, кога је предлоила 
одборничка група Српске радикалне странке. 

II
За члана Градске изборне комисије у 

Пожаревцу именује се Вујисић Бранислав из 
Пожаревца, ул. Милоша Обилића бр. 80/ж, кога је 
предложила одборничка група Српске радикалне 
странке. 

III
 Ово решење објавити у „Службеном 
гласнику града Пожаревца“. 

У Пожаревцу, 20.02.2008. год.   Број: 01-06-7/45д

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р. 

55

На основу члана 27. и 32. Статута града 
Пожаревац („Службени гласник града Пожаревац“, 
бр. 2/08), Скупштина града Пожаревца, на седници 
од 20.02.2009. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о разрешењу и именовању једног члана 

Комисије за прописе 
Скупштине града Пожаревца
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I
 Разрешава се Спасовић Бане из Пожаревца, 
ул. Југовићева бр. 35 дужности члана Комисије за 
прописе Скупштине града Пожаревца. 

II 
 Именује се Гроздановић Зоран, адвокат из 
Пожаревца, ул. Градско сокаче бб за члана Комисије 
за прописе Скупштине града Пожаревца. 

III
 Ово решење објавити у “Службеном 
гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 20.02.2009. год.  Број: 01-06-7/45ђ

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл.инж.шумарства, с.р.

56

На основу члана 8. и 10. Одлуке о оснивању 
Туристичке организације Пожаревац (“Службени 
гласник општине Пожаревац”, бр. 3/95, 6/01 и 3/05) 
и на основу члана 27. Статута града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 2/08), 
Скупштина града Пожаревца, на седници од 
20.02.2009. године,  донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о разрешењу и именовању једног члана 

Управног одбора  
Туристичке организације Пожаревац у 

Пожаревцу 

I
 Разрешава се Јанковић Милена из 
Пожаревца, ул. Аћима Медовића бр. 7 дужности 
члана Управног одбора Туристичке организације 
Пожаревац у Пожаревцу.
 

II 
 Именује се Савић Љиљана из Батовца за 
члана Управног одбора Туристичке организације 
Пожаревац у Пожаревцу.

III
Ово решење објавити у “Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 20.02.2009. год.  Број: 01-06-7/45е

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл.инж.шумарства, с.р.

57

На основу члана 27. и 32. Статута града 
Пожаревац („Службени гласник града Пожаревац“, 
бр. 2/08), Скупштина града Пожаревца, на седници 
од 20.02.2009. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о разрешењу и именовању једног члана 

Комисије за грађевинско земљиште  
Скупштине града Пожаревца

I
 Разрешава се Јанковић Слободан из 
Пожаревца, ул. Слободана Јовића бр 3 дужности 
члана Комисије за грађевинско земљиште 
Скупштине града Пожаревца. 

II 
 Именује се Вујисић Бранислав из 
Пожаревца, ул. Милоша Обилића бр. 80ж за члана 
Комисије за грађевинско земљиште Скупштине 
града Пожаревца. 

III
 Ово решење објавити у “Службеном 
гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 20.02.2009. год. Број: 01-06-7/45ж

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл.инж.шумарства, с.р.

58

На основу члана 27. Статута града 
Пожаревац („Службени гласник града Пожаревац“, 
бр. 2/08), Скупштина града Пожаревца, на седници 
од 20.02.2009. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о разрешењу четири члана и именовању два 

члана Радне групе за израду нацрта Статута о 
изменама и допунама Статута града Пожаревца
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I
 Разрешавају се дужности члана Радне групе 
за израду нацрта Статута о изменама и допунама 
Статута града Пожаревца:

1. Саша Ваљаревић, Градоначелник града 
Пожаревац;

2. Иван Грубетић, заменик Градоначелника 
града Пожаревца;

3. Верољуб Арсић, председник одборничке 
групе Српске радикалне странке; и

4. Радослав Николић, заменик председника 
одборничке групе Српске радикалне 
странке.  

II 
 Именују се за члана Радне групе за израду 
нацрта Статута о изменама и допунама Статута 
града Пожаревца:

1. Иван Грубетић из Костолца, ул. Трг 
Братства јединства бр. 7; и

2. Саша Ваљаревић, председник 
одборничке групе Српске радикалне 
странке, из Пожаревца, ул. 23. српске 
дивизије бр. 29.

III
 Ово решење објавити у “Службеном 
гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 20.02.2009. год.  Број: 01-06-7/45з

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл.инж.шумарства, с.р.

59

На основу члана 69 б Закона о социјалној 
заштити и обезбеђивању социјалне сигурности 
грађана („Службено гласник РС“ бр. од 36/91 до 
101/2005),  члана 27. става 1. тачке 9. Статута града 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, 
бр. 2/08) и члана 14. Одлуке о оснивању  Центар 
за социјални рад („Службени гласник општине 
Пожаревац“, бр. 8/91  и . 3/92)   Скупштина града 
Пожаревца, на седници од 20.02.2009. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о  именовању директора Установе  Центар  за  

социјални рад у Пожаревцу 

I 
За директора Установе Центар за 

социјални рад у Пожаревцу, именује се Мирослав 
Стојимировић, дипл. економиста из Пожаревца, 
досадашњи директор Установе, а  почев од 
01.03.2009. године. 

II 
 Ово решење објавити у „Службеном 
гласнику града Пожаревца“. 

У Пожаревцу, 20.02.2009. год. Број: 01-06-7/45и

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 
          

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл.инж.шумарства, с.р.
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 На основу члана 46. став 1. тачке 1. Закона 
о локалним кзборима („Службени гласник РС”, бр. 
129/07), Скупштина града Пожаревца, на седници 
од 20.02.2009. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о престанку мандата одборника Скупштине 

града

I
 На основу поднете оставке на функцију 
одборника престао је мандат са 20.02.2009. године 
следећим одборницима:

1. Илић Владимиру из Пожаревца, ул. 
Миодрага Марковића бр. 26;

2. Спајић Стевици из Пожаревца, ул. Зетскабр. 
10; и

3. Динчић др Јовици из Пожаревца, ул. 27. 
априла бр. 39.

II
 Ово решење објавити у „Службеном 
гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 20.02.2009. године Број: 01-06-7

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирмир Илић, дипл.инж.шумарства, с.р.
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 Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној 18.11.2008. године, разматрало је захтев 
ЈП Дирекција за изградњу града Пожаревца за 
одобрење средстава на име надокнаде штете Милићу 
Јовановићу на аутомобилу коју је проузроковала 
олуја дана 08. 08. 2008. године, са Изјашњењем 
Одељења за привреду* финансије и трезор, те је 
на основу члана 46. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл. гласник Републике Србије” бр. 129/2007), 
члана 86. Статута града Пожаревца (“Службени 
гласник града Пожаревца”, бр. 2/2008) и члана 
12. Одлуке о буџету општине Пожаревац за 2008. 
годину (Службени гласник општине Пожаревац” 
број: 5/07 и „Службени гласник града Пожаревца” 
2/08), донело

РЕШЕЊЕ

I
 ПРИХВАТА СЕ захтев ЈП Дирекција за 
изградњу града Пожаревца за одобрење средстава 
на име надокнаде штете Милићу Јовановићу на 
аутомобилу коју је проузроковала олуја дана 08. 08. 
2008. године, са Изјашњењем Одељења за привреду, 
финансије и трезор и одобравају средства у 
износу од 153.632,00 динара (сходно Одлуци УО 
ЈП Дирекција за изградњу града Пожаревца, број: 
3859/8 и обрачунатој висини штете од стране 
Компаније Дунав осигурање А.Д.О- Главна 
филијала Пожаревац, од 29.08.2008. године).

II
 Средства из тачке 1. овог Решења исплатити 
из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Пожаревац за 2008. годину и Одлуком о измени 
и допуни Одлуке о буџету општине Пожаревац 
за 2008. годину, са Раздела: 1 - „Градоначелник и 
Градско веће”, Глава 1.1: „Градоначелник р Градско 
веће”, Функција 110 „ Извршни и законодавни 
органи, финансирање и фискални послови и спољни 
послови”, Позиција: 15 „Стална буџетска резерва”, 
Економска класификација: 499, Милићу Јовановићу 
из Пожаревца, ул. Невесињска бр. 48/20.

III
 За реализацију овог Решења задужује се 
Одељење за привреду, финансије и трезор Градске 
управе града Пожаревца

Доставити:
- Шефу Одсека за трезор

- Шефу Одсека за буџет
-  Шефу Службе финансијске оперативе
- Сањи Марјановић, Служба финансијске 

оперативe
- Милићу Јовановићу, ул. Невесињска бр. 48/20, 

12 000 Пожаревац
- ЈП Дирекција за изградњу града Пожаревца

УПожаревцу, 18.11.2008. год. Бр: 01-06-93/2008-28

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Саша Ваљаревић, дипл. ецц, с.р.
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 На основу члана 84. став 1. тачка 3. и тачка 
5. Статута града Пожаревца („Службени гласник 
града Пожаревца” број 2/2008) и члана 5. став 2. 
Одлуке о буџету општине Пожаревац за 2008. годину 
(„Службени гласник општине Пожаревац” бр. 5/07 
и 2/2008 „Службени гласник града Пожаревца”, 
број 2/08 и 4/08)
Градоначелник града Пожаревца доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Пожаревац за 2008. годину 
(„Службени гласник општине Пожаревац”, 
број 05/07 и 02/08 и „Службени гласник 
града Пожаревца” број 2/2008 и 4/08) у 
оквиру Раздела 1 — Градоначелник и 
Градско веће, Глава 1.1 - Градоначелник 
и Градско веће, Функција 110 - Извршни 
и законодавни органи, финансијски и 
фискални послови и спољни послови, 
Позиција-15, Економска класификација 
499— Стална буџетска резерва, одобравају 
се средства у укупном износу од 830.000,00 
динара, на име накнаде штете по основу 
следећих вансудских поравнања:

- Вансудско поравнање бр 01-40-1453/08 
од 11.12.2008. године, закључено између 
Града Пожаревца са једне стране и Мишић 
Владимира из Пожаревца, са друге стране у 
износу од 80.000,00 динара;

- Вансудско поравнање бр 01-40-1120/08 
од 11.12.2008. године, закључено између 
Града Пожаревца са једне стране и Орловић 
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Александра из Пожаревца са друге стране, у 
износу од 80.000,00 динара;

- Вансудско поравнање бр 01-40-493/08 од 
15.12.2008. године Закључено између Града 
Пожаревца са једне стране и Павловић 
Радована из Пожаревца са друге стране, у 
износу од 100.000,00 динара;

- Вансудско поравнање бр 01-40-466/08 од 
11,12.2008. године Закључено између Града 
Пожаревца са једне стране и Јанковић 
Трајчета из Пожаревца са друге стране, у 
износу од 80.000,00 динара;

- Вансудско поравнање бр 01-40-1171/08 
од 11.12.2008. године Закључено између 
Града Пожаревца са једне стране и Лазовић 
Видомира из Пожаревца са друге стране, у 
износу од 80.000,00 динара;

- - Вансудско поравнање бр 01-40-958/08 од 
11.12.2008. године Закључено између Града 
Пожаревца са једне стране и Стојимировић 
Зорице из Пожаревца са друге стране, у 
износу од 90.000,00 динара;

- Вансудско поравнање бр 01-40-1451/08 
од 11.12.2008. године Закључено између 
Града Пожаревца са једне стране и Нешић 
Ливрице из Пожаревца са друге стране, у 
износу од 80.000,00 динара;

- Вансудско поравнање бр 01-40-640/08 од 
11.12.2008. године Закључено између Града 
Пожаревца са једне стране и Васиљевић 
Силване из Пожаревца са друге стране, у 
износу од 80.000,00 динара;

- Вансудско поравнање бр 01-40-514/08 од 
11.12.2008. године Закључено између Града 
Пожаревца са једне стране и Лазић Биљане 
из Пожаревца са друге стране, у износу од 
80.000,00 динара;

- Вансудско поравнање бр 01-40-1161/08 од 
11.12.2008. године Закључено између Града 
Пожаревца са једне стране и Ћукановић 
Кармеле из Пожаревца са друге стране, у 
износу од 80.000,00 динара

2. Средства из тачке 1. овог Решења распо-
ређују се у оквиру раздела 1 -Градоначелник 
и Градско веће, Глава 1.1 - Градоначелник 
и Градско веће, Функција 110 - Извршни 
и законодавни органи, финансијски и 
фискални послови и спољни послови, 
Позиција 14, Економска класификација 
484 -Накнада штете за повреде или штету 
насталу услед елементарних непогода.

3. О реализацији овог Решења стараће се 
Одељење за привреду, финансије и трезор 
Градске управе града Пожаревца.

Доставити:
- Одсеку за трезор
- Одсеку за буџет и финансије
- Одсеку за стручне послове Градоначелника и 
Градског већа

- архиви

У Пожаревцу, 22.12.2008. год. Бр: 01-40-1678/2008

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
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 Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној 24.12.2008. године, разматрало је захтев 
Инспекције рада Управног округа браничевског 
у Пожаревцу за одобрење новчаних средстава 
ради поправке службеног возила, са Изјашњењем 
Одељења за привреду, финансије и трезор те је на 
основу члана 46. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл. гласник Републике Србије” бр. 129/2007) и 
члана 86. Статута града Пожаревца (“Службени 
гласник града Пожаревца”, бр. 2/2008 ) члана 5. и 
12. Одлуке о буџету општине Пожаревац за 2008. 
годину (Службени гласник општине Пожаревац” 
број: 5/07 и „Службени гласник града Пожаревца” 
2/08 и 4/08), донело

Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава сталне буџетске резерве

I
 ПРИХВАТА СЕ захтев Инспекције рада 
Управног округа браничевског у Пожаревцу за 
одобрење новчаних средстава ради поправке 
службеног возила, са Изјашњењем Одељења за 
привреду, финансије и трезор и ОДОБРАВАЈУ 
СРЕДСТВА у износу од 5.950,00 динара за исплату 
рачуна DRIVE & GLASS dоо Пожаревац, број: 
335/2008 од 24.11.2008. године.

II
 Рачун број: 335/2008 од 24.11.2008. године, 
издат од стране DRIVE & GLASS dоо Пожаревац 
исплатити из средстава утврђених Одлуком о 
буџету општине Пожаревац за 2008. годину и 
Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету 
општине Пожаревац за 2008. годину, са Раздела: 
1 - „Градоначелник и Градско веће”, Глава 1.1: 
„Градоначелник и Градско веће”, Функција 110 
„Извршни и законодавни органи, финансирање 
и фискални послови и спољни послови”, 
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Позиција: 15 „Стална буџетска резерва”, 
Економска класификација 499.

III
 О реализацији овог Решења стараће се 
Одељење за привреду, финансије и трезор Градске 
управе града Пожаревца.

Доставити:
- Шефу Одсека за буџет
- Шефу Одсека за трезор
- Сањи Марјановић, Финансијска 

оператива
- Драгани Живановић, Одељење за 

привреду, финансије и трезор
- Весни-Лечић Обрадовић, Шеф одсека 

инспекције града

У Пож., 24.12.2008. год. Бр: 01-06-109/2008-34

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
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 На основу члана 84. став 1. тачка 3. и 
тачка 5. Статута града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца” број 2/2008) и члана 
5. став 2. Одлуке о буџету општине Пожаревац 
за 2008. годину („Службени гласник општине 
Пожаревац” бр. 5/07и 2/2008 „Службени гласник 
града Пожаревца”, број 2/08 и 4/08) и записника 
Комисије за спровођење поступка, утврђивање 
нематеријалне штете грађанима који су претрпели 
уједе паса луталица образоване Решењем Градског 
већа бр. 01-06-89/2008-10 од 06.11.2008. године
Градоначелник града Пожаревца доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Пожаревац за 2008. годину 
(„Службени гласник општине Пожаревац”, 
број 05/07 и 02/08 и „Службени гласник 
града Пожаревца” број 2/2008 и 4/08) у 
оквиру Раздела 1 - Градоначелник и Градско 
веће, Глава 1.1- Градоначелник и Градско 
веће, Функција 110 - Извршни и законодавни 
органи, финансијски и фискални послови и 
спољни послови, Позиција-15, Економска 

класификација 499-Стална буџетска резерва, 
одобравају се средства у укупном износу 
од 280.150,00 динара, на име накнаде штете 
по основу следећих пресуда Општинског 
суда у Пожаревцу:

- пресуда П.1318/07-42, која је постала 
правоснажна и извршна на име накнаде 
нематеријалне штете због уједа пса 
луталице, адвокату Биљани Поповић 
пуномоћникустранке Ћирић Миливоја 
из Пожаревца, у износу од 198.500,00 
динара;

- пресуда П.бр.229/08-37, која је постала 
правоснажна и извршна на име накнаде 
штете због уједа пса луталице, мајци 
Ђорђевић Снежани из Пожаревца законском 
заступнику мал. Вељковић Наташе, у износу 
од 81.650,00 динара.

2. Средства из тачке 1. овог Решења распоређују 
се у оквиру раздела 1 -Градоначелник и 
Градско веће, Глава 1.1 - Градоначелник 
и Градско веће, Функција 110 - Извршни 
и законодавни органи, финансијски и 
фискални послови и спољни послови, 
Позиција 14, Економска класификација 
484 -Накнада штете за повреде или штету 
насталу услед елементарних непогода.

3. О реализацији овог Решења стараће се 
Одељење за привреду, финансије и трезор 
Градске управе града Пожаревца.

Доставити: 
-Одсеку за трезор
-Одсеку за буџет и финансије
-архиви

У Пожаревцу, 26.12.2008. године Број: 03-40-
1723/2008

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
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 На основу члана 84. став 1. тачка 3. и тачка 
5. Статута града Пожаревца („Службени гласник 
града Пожаревца” број 2/2008) и члана 5. став 2. 
Одлуке о буџету града Пожаревца за 2009. годину 
(„Службени гласник града Пожаревца” бр. 5/08)
Градоначелник града Пожаревца доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
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1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
града Пожаревца за 2009. годину („Службени 
гласник града Пожаревца”, број 05/08) у 
оквиру Раздела 1 -Градоначелник и Градско 
веће, Глава 1.1 - Градоначелник и Градско 
веће, Функција 110 - Извршни и законодавни 
органи, финансијски и фискални послови и 
спољни послови, Позиција-14, Економска 
класификација 499-Стална буџетска резерва, 
одобравају се средства у укупном износу 
од 830.000,00 динара, на име накнаде штете 
због уједа пса луталице по основу следећих 
вансудских поравнања:

- Вансудско поравнање бр 01-40-1453/08 од 
26.12.2008. године, закључено између Града 
Пожаревца са једне стране и Марковић 
Драгице из Трњана, са друге стране у износу 
од 80.000,00 динара;

- Вансудско поравнање бр 02-355-1603/08 од 
29.12.2008. године, закључено између Града 
Пожаревца са једне стране и Моравчевић 
Небојше из Забеле са друге стране, у износу 
од 80.000,00 динара;

- Вансудско поравнање бр 02-355-1599/08 
од 29.12.2008. године Закључено између 
Града Пожаревца са једне стране и Срећо 
Златиборке из Пожаревца са друге стране, у 
износу од 80.000,00 динара;

- Вансудско поравнање бр 02-355-1621/08 
од 26.12.2008. године Закључено између 
Града Пожаревца са једне стране и Елбоурсх 
Милене из Пожаревца салруге стране, у 
износу од 80.000,00 динара;

- Вансудско поравнање бр 01-40-390/08 од 
26.12.2008. године Закључено између Града 
Пожаревца са једне стране и Мрђа Миљанке 
из Пожаревца са друге стране, у износу од 
80.000,00 динара;

- Вансудско поравнање бр 02-355-1616/08 од 
29.12.2008. године Закључено између Града 
Пожаревца са једне стране и Живановић 
Сузане из Пожаревца са друге стране, у 
износу од 90.000,00 динара;

- Вансудско поравнање бр 02-40-742/08 од 
26.12.2008. године Закључено између Града 
Пожаревца са једне стране и Богдановић 
Мирољуба из Пожаревца са друге стране, у 
износу од 100.000,00 динара;

- Вансудско поравнање бр 01-40-1153/08 од 
29.12.2008. године Закључено између Града 
Пожаревца са једне стране и Петронијевић 
Јасмине из Пожаревца са друге стране, у 
износу од 80.000,00 динара;

- Вансудско поравнање бр 01-40-1551/08 од 
29.12.2008. године Закључено између Града 
Пожаревца са једне стране и Рајић Предрага 
из Пожаревца са друге стране, у износу од 
80.000,00 динара;

- Вансудско поравнање бр 01-40-1199/08 од 
29.12.2008. године Закључено између Града 
Пожаревца са једне стране и Војиновић 
Владана из Пожаревца са друге стране, у 
износу од 80.000,00 динара

2. Средства из тачке 1. овог Решења распоређују 
се у оквиру раздела 1 -Градоначелник и 
Градско веће, Глава 1.1 - Градоначелник и 
Градско веће, Функција 110 - Извршни и 
законодавни органи, финансијски и фискални 
послови и спољни послови, Позиција 13, 
Економска класификација 484 -Накнада 
штете за повреде или штету насталу услед 
елементарних непогода.

3. О реализацији овог Решења стараће се 
Одељење за привреду, финансије и трезор 
Градске управе града Пожаревца.

У Пожаревцу, 06.01.2009. год. Број: 01-40-6/2009

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
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 Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној 15.01.2009. године, разматрало је захтев 
МЗ”Брадарац” за одобрење средстава за санацију 
штете изазване пожаром у сали Дома културе у 
Брадарцу те је на основу члана 46. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник Републике Србије” бр. 
129/2007) и члана 86. Статута града Пожаревца 
(“Службени гласник града Пожаревца”, бр. 2/2008 
), члана 5. став 2. и члана 10. Одлуке о буџету града 
Пожаревца за 2009. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 5/08), донело

Р Е Ш Е Њ Е

I
 ПРИХВАТА СЕ захтев МЗ”Брадарац” за 
одобрење средстава за санацију штете изазване 
пожаром у сали Дома културе у Брадарцу, и 
одобравају се средства у износу до 220.000,00 
динара, а у висини средства неопходних за санацију 
штете према Извештају о процени штете који је у 
обавези да сачини Комисија за процену штете.
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II
 Средства из тачке 1. овог Решења исплатити 
из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2009. годину Раздела: 1 „Градоначелник 
и Градско веће” Глава 1.1. „Градоначелник и градско 
веће”, Функција 110 „Изврши и законодавни органи, 
финансирање и фискални послови спољни послови” 
Позиција: 14 „Стална буџетска резерва”, Економска 
класификација: 499, економска класификација 
499, а на текући рачун МЗ „Брадарац”, уз обавезу 
доставе правдајуће документације подобне за 
пренос средстава Одсеку за трезор Одељења за 
привреду, финансије и трезор.

III
 О реализацији овог Решења стараће се 
Одељење за привреду, финансије и трезор Градске 
управе града Пожаревца.

У Пожаревцу, 15.12.2009. год. Бр: 01-06-1/2009-18

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Доставити:
- Шефу Одсека за буџет
- Шефу Одсека за трезор 
- МЗ „Брадарац”
- Живораду Животићу, Председнику 

Комисије за процену штете

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
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 Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној 29.01.2009. године разматрало је Записник 
Комисије за процену штете о прегледу изведених 
радова на санацији штете изазване пожаром у сали 
Дома културе у Брадарцу, број: 04-службено /2009 
од 19.01.2009. године, који је сачињен по Закључку 
Градског већа града Пожаревац број: 01-06-
1/2009-18 од 15.01.2009. године донетог поводом 
разматрања захтева МЗ”Брадарац” за одобрење 
средстава за санацију штете изазване пожаром 
у сали Дома културе у Брадарцу, те је на основу 
члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. 
гласник Републике Србије” бр. 129/2007), члана 
86. Статута града Пожаревца (“Службени гласник 
града Пожаревца”, бр. 2/2008 ), члана 5. став 2. и 
члана 10. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2009. 
годину („Службени гласник града Пожаревца” 
5/08), донело

Р Е Ш Е Њ Е

о употреби средстава сталне буцетске резерве

I
 УСВАЈА СЕ Записник Комисије за процену 
штете о прегледу изведених радова на санацији 
штете изазване пожаром у сали Дома културе у 
Брадарцу, број: 04-службено /2009 од 19.01.2009. 
године, који је сачињен по Закључку Градског 
већа града Пожаревац број: 01-06-1/2009-18 од 
15.01.2009. године донетог поводом разматрања 
МЗ”Брадарац” за одобрење средстава за санацију 
штете изазване пожаром у сали Дома културе у 
Брадарцу и одобравају се средства у износу од 
220.000,00 динара.

II
 Средства из тачке 1. овог решења 
обезбедити из средстава утврђених Одлуком 
о буџету града Пожаревца за 2009. годину са 
Раздела: 1 „Градоначелник и Градско веће”, Глава 
1.1. „Градоначелник и градско веће”, Функција 
110 „Изврши и законодавни органи, финансирање 
и фискални послови спољни послови” Позиција: 
14 „Стална буџетска резерва”, Економска 
класификација: 499, и иста распоредити у оквиру 
Раздела: 3. „Градска управа града Пожаревца”, Глава 
3.2 „Месне заједнице”, Функција 160 „Опште јавне 
услуге које нису класификоване на другом месту”, 
Позиција 97: “Текуће поправке и одржавање”, 
Економска класификација 425.

III
 Средства за из тачке 1. овог решења 
исплатити из средстава утврђених Одлуком о 
буџету града Пожаревца за 2009. годину са Раздела 
3. „Градска управа града Пожаревца”, Глава 3.2 
„Месне заједнице”, Функција 160: „Опште јавне 
услуге које нису класификоване на другом месту”, 
Позиција 97: “Текуће поправке и одржавање”, 
економска класификација 425, а на текући рачун 
МЗ „Брадарац”, уз обавезу доставе правдајуће 
документације подобне за пренос средстава Одсеку 
за трезор Одељења за привреду, финансије и 
трезор.

IV
 Задужују се директни корисник Градска 
управа града Пожаревца и МЗ „Брадарац” да сходно 
овом Решењу извеше измену у Финансијском плану 
за 2009. годину.
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V
 О реализацији овог Решења стараће се 
Одељење за привреду, финансије и трезор Градске 
управе града Пожаревца.

VI
 Ово Решење објавити у „Службеном 
гласнику града Пожаревца”

УПожаревцу 29.12.2009. год. Бр: 01-06-2/2009-16

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Доставити:
- Шефу Одсека за буџет 
- Шефу Одсека за трезор
- Данијели Остроглавић, Градска управа 

града Пожаревца 
- Начелнику Градске управе града 

Пожаревца 
- Одсеку за скупштинске послове 
- МЗ “Брадарац”

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
 ГРАДА ПОЖАРЕВЦА,

Миодраг Милосављевнћ, дипл. правник., с.р.
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 Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној 19.02.2009. године разматрало је предлог 
Комисије за спровођење поступка, утврђивање 
нематеријалне штете грађанима који су претрпели 
уједе паса луталица и сачињавање предлога 
вансудског поравнања, за накнаду нематеријалне 
штете због уједа пса луталице мал. Станковић 
Марини из Пожаревца, по правоснажној и извршној 
пресуди Општинског суда у Пожаревцу, бр. П: 
1492/07-37 од 08.10.2008. године, те је на основу 
члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. 
гласник Републике Србије” бр. 129/2007), члана 
86. Статута града Пожаревца (“Службени гласник 
града Пожаревца”, бр. 2/2008 ), члана 5. став 2. и 
члана 10. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2009. 
годину („Службени гласник града Пожаревца” 
5/08), донело

Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава сталне буџетске резерве

I
 Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
града Пожаревца за 2009. годину у оквиру Раздела: 

1 „Градоначелник и Градско веће”, Глава 1.1. 
„Градоначелник и градско веће”, Функција 110 
„Изврши и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови спољни послови” Позиција: 14, 
Економска класификација: 499-„Стална буџетска 
резерва”, одобравају се средства у укупном износу 
од 77.050,00 динара, а сходно предлогу Комисије за 
спровођење поступка, утврђивање нематеријалне 
штете грађанима који су претрпели уједе паса 
луталица и сачињавање предлога вансудског 
поравнања, за накнаду нематеријалне штете због 
уједа пса луталице мал. Станковић Марини из 
Пожаревца, по правоснажној и извршној пресуди 
Општинског суда у Пожаревцу, бр. П. 1492/07-37 од 
08.10.2008. године.

II
 Средства из тачке 1. овог решења књижиће 
се у оквиру Раздела: 1 „Градоначелник и Градско 
веће”, Глава 1.1. „Градоначелник и градско веће”, 
Функција 110 „Изврши и законодавни органи, 
финансирање и фискални послови спољни 
послови”, Позиција: 13, Економска класификација: 
484-„Накнада штете за повреду или штету настале 
услед елементарних непогода”.

III
 Средства из тачке 1. овог решења уплатиће 
се према приложеној документацији, на текући 
рачун Станковић Горана, законског заступнику 
мал. Станковић Марини из Пожаревца, који се води 
код АЛФА БАНКЕ, Филијала Пожаревац, бр. 180-
1381610003433-74, са позивом наброј:П 1492/07.

IV
 О реализацији овог Решења стараће се 
Одељење за привреду, финансије и трезор Градске 
управе града Пожаревца.

VI
 Ово Решење објавити у „Службеном 
гласнику града Пожаревца”

У Пожаревцу 19.2.2009. год Број: 01-06-12/2009-6

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Доставити:
- Шефу Одсека за буџет и финансије 
- Шефу Одсека за трезор 
- адв. Дејану М Бојићу, Пожаревац 
- Одсеку за скупштинске послове



20.02.2009.СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦАСтрана 80 - Број 1

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
 ГРАДА ПОЖАРЕВЦА,

Миодраг Милосављевнћ, дипл. правник., с.р.



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА20.02.2009. Број 1 - Страна 81

1
12
13

16
17

18

20
20
21

21

22
23
24
26
27
27
28
29
29

30
31
32

32
34
34
35

36

37

37
38

40
40

42
42

45
45

САДРЖАЈ

1. Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Пожаревца за 2009. годину.................................
2. Одлука о одређивању матичних подручја за вођење матичних књига на територији града Пожаревца.....
3. Одлука о употреби грба и заставе града Пожаревца....................................................................................
4. Одлука о установљењу награде и повеље града Пожаревца, Спомен плакете града Пожаревца и о 

додељивању звања почасног грађанина града Пожаревца...........................................................................
5. Одлука о празнику града Пожаревца и о слави Пожаревца.........................................................................
6. Одлука о начину спровођења јавне расправе и начину обавештавања јавности о одржавању јавне 

расправе.............................................................................................................................................................
7. Одлука о преносу власништва над моторним возилом произвођача VOLVO FL6 Е42R, регистарске 

ознаке: PO 344-86 ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац.............................................................................
8. Одлука о измени и допуни Одлуке о условима и начину давања у закуп пословних просторија............
9. Одлука о продужењу мандата Савету Градске месне заједнице „Костолац“ у Костолцу..........................
10. Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Комуналне 

службе“ .......................................................................................................................................................
11. Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Водовод 

и канализација“..............................................................................................................................................
12. Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Топлификација“........................
13. Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Љубичево“ у Пожаревца..........
14. Одлука о  изменама Одлуке о  оснивању Јавног радио-дифузног предузећа „Радио Пожаревац“..........
15. Одлука о изменама Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Пожаревац... 
16. Одлука о изменама Одлуке о оснивању Фонда за заштиту животне средине општине Пожаревац........
17. Одлука о изменама Одлуке о  оснивању Фонда за развој општине............................................................
18. Одлука о изменама Одлуке о  оснивању Аграрног фонда општине Пожаревац........................................
19. Одлука о изменама Одлуке о оснивању Фонда за противпожарну заштиту општине Пожаревац.......... 
20. Одлука о изменама Одлуке о оснивању Фонда за доделу стипендија и награда на подручју општине 

Пожаревац.........................................................................................................................................................
21. Одлука о изменама Одлуке о оснивању Фондације „Милена Павловић- Барили“....................................
22. Одлука о изменама Одлуке о  оснивању Фондације „Пожаревачки мир 1718“.........................................
23. Одлука о изменама  и допунама Одлуке о подели Установе Центар за културу Пожаревац и основању 

четири установе у области културе................................................................................................................
24. Одлука о изменама Одлуке о оснивању Установе Центар за културу у Пожаревцу..................................
25. Одлука о изменама Одлуке о  оснивању Установе Спортски центар „Пожаревац“ у Пожаревцу............
26. Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Установе Центар за социјални рад Пожаревац.....
27.  Одлука о  изменама и допунама Одлуке о оснивању и преузимању оснивачких права над Апотекарском 

установом „Пожаревац“ Пожаревац...............................................................................................................
28. Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Установе Градски женски Хор „Барили“ у 

Пожаревцу........................................................................................................................................................
29. Одлука о изменама Одлуке о оснивању Установе за предшколско васпитање и образовање деце-Дечји 

вртић „Љубица Вребалов“ у Пожаревцу........................................................................................................
30. Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Туристичке организације  Пожаревац...................
31.  Одлука о расписивању личног изјашњавања грађана о увођењу самодоприноса за подручје Месне 

заједнице „Бубушинац“ путем референдума на тајном гласању на бирачком месту у Дому културе у 
Бубушинцу.........................................................................................................................................................

32. Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице „Бубушинац“.........................
33. Решење о образовању Комисије за спровођење референдума о увођењу самодоприноса за 

подручје Месне заједнице „Бубушинац“ путем тајног гласања на бирачком месту у Дому културе 
у Бубушинцу.......................................................................................................................................

34. Одлука о оснивању Јавног предузећа „Дирекција за изградњу града Пожаревца“ (Пречишћен текст)..
35. Решење о давању сагласност на Статут Јавног предузећа „Дирекција за изградњу града Пожаревца“ 

Пожаревац.........................................................................................................................................................
36. Статут Јавног предузећа „Дирекција за изградњу града Пожаревца“ Пожаревац.....................................



20.02.2009.СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦАСтрана 82 - Број 1

55

55
55

56
62
63
64
64
65
65
67
68
69
69

70

70
71
71
71

72

72

72
73
73
74

74

75

76

76

77

78

79

37. Одлука о усвајању Стратегије развоја социјалне заштите...........................................................................
38. Одлука о усвајању Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих и интерно расељених 

лица за период 2009-2012. године...................................................................................................................
39. Одлука о усвајању Оперативног плана заштите од поплава и бујица.........................................................
40. Оперативни план заштите од поплава, бујица и атмосферских непогода на подручју града 

Пожаревца..............................................................................................................................
41. Решење о давању сагласности на Ценовник услуга ЈРДП „Радио Пожаревац“ из Пожаревцу................
42.  Ценовник услуга Јавног радио дифузног предузећа „Радио Пожаревац“ за 2009. годину.......................
43. Решење о давању сагласности на Ценовник услуга ЈКП „Водовод и канализација“ из Пожаревца.......
44.  Ценовник услуга ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац за 2009. годину..........................................
45. Решење о давању сагласности на Ценовник услуга ЈКП „Комуналне службе“ из Пожаревца................
46. Ценовник услуга ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац..............................................................................
47. Решење о давању сагласности на Ценовник услуга ЈКП „Паркинг сервис“ из Пожаревца.....................
48. Ценовник услуга ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац...................................................................................
49. Решење о потврђивању мандата одборника Скупштине града Пожаревца................................................
50. Решење о разрешењу и именовању пет чланова Управног одбора Фонда за развој града Пожаревца.... 
51. Решење о разрешењу и именовању једног члана Надзорног одбора Фонда за заштиту животне средине 

града Пожаревца...............................................................................................................................................
52. Решење о разрешењу и именовању председника у једног члана Надзорног одбора Јавног предузећа 

„Љубичево“ у Пожаревцу................................................................................................................................
53. Решење о разрешењу и именовању два члана Комисије за планове града Пожаревца.............................
54. Решење о разрешењу и именовању једног члана Градске изборне комисије у Пожаревцу......................
55. Решење о разрешењу и именовању једног члана Комисије за прописе Скупштине града Пожаревца...
56. Решење о разрешењу и именовању једног члана Управног одбора Туристичке организације Пожаревац 

у Пожаревцу......................................................................................................................................................
57. Решење о разрешењу и именовању једног члана Комисије за грађевинско земљиште Скупштине града 

Пожаревца.........................................................................................................................................................
58. Решење о разрешењу четири члана и именовању два члана Радне групе за израду нацрта Статута о 

изменама и допунама Статута града Пожаревца..........................................................................................
59.  Решење о именовању директора Установе Центар за социјални рад у Пожаревцу...................................
60. Решење о престанку мандата одборника Скупштине града........................................................................
61. Решење Градског већа града Пожаревца број 01-06-93/2008-28 од 18.11.2008. године............................
62. Решење о употреби сталне буџетске резерве градоначелника број 01-40-1678/2008 од 22.12.2008. год

ине......................................................................................................................................................................
63. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве Градског већа града Пожаревца број 01-06-

109/2008-34 од 24.12.2008. године..................................................................................................................
64. Решење о употреби сталне буџетске резерве градоначелника број 03-40-1723/2008 од 26.12.2008. 

године..........................................................................................................................................................
65. Решење о употреби сталне буџетске резерве градоначелника број 01-40-6/2009 од 06.01.2009. 

године.................................................................................................................................................
66. Решење о употреби средстава Градског већа града Пожаревца број 01-06-1/2009-18 од 15.01.2009. 

године................................................................................................................................................................
67. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве Градског већа града Пожаревца број 01-06-

2/2009-16 од 29.01.2009. године......................................................................................................................
68. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве Градског већа града Пожаревца број 01-06-

12/2009-6 од 19.02.2009. године......................................................................................................................



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА20.02.2009. Број 1 - Страна 83



20.02.2009.СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦАСтрана 84 - Број 1

Издавач: Одељење за општу управу и скупштинске послове - Главни и одговорни уредник: Мирослав 
Унгурјановић, секретар Скупштине града Пожаревца, Редакција: Одељење за општу управу и скупштинске 

послове Пожаревац, Дринска 2, тел: 539-646, Тираж броја 1 - 160 примерака.
Прелом: “Тец електроник” - Пожаревац
Штампа: “Тец електроник” - Пожаревац


