СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Година XLIV

Број 2
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ГРАД ПОЖАРЕВАЦ
1
На основу члана 43. и члана 47. став 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр.
54/09, 73/10, 101/10 и 101/11) и члана 27. став 1. тачка 2) Статута града Пожаревца („Службени гласник града
Пожаревца“, бр. 9/09- пречишћен текст), Скупштина града Пожаревца, на седници одржаној 9.3.2012. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2012. ГОДИНУРЕБАЛАНС 1
Члан 1.
У Одлуци о буџету града Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник града Пожаревца“, бр.
18/11), Члан 2. мења се и гласи:
„Члан 2.
Рачун прихода и примања, расхода и издатака и рачун финансирања града Пожаревца за 2012. годину
(у даљем тексту: буџет), састоје се од:
Опис
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (кл. 7+8)
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:
- буџетска средства
- сопствени приходи
- донације
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8)
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (кл. 4+5)
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему:
- текући буџетски расходи
- расходи из сопствених прихода
- донације
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) у чему:
- текући буџетски издаци
- издаци из сопствених прихода
- донације
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) - (кл. 4+5)
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) категорија
62
Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 осим 9211, 9221, 9219,
9227, 9228)
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (7+8) - (4+5) +(92-62)

Износ
2.606.446.915
2.603.846.915
2.409.864.353
193.982.562
0
2.600.000
3.083.435.539
2.711.772.661
2.502.563.339
209.209.322
0
371.662.878
368.143.878
3.519.000
0
-476.988.624

16.505.760
-460.482.864
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Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)

4.300.000

Примања од задуживања (категорија 91)
Неутрошена средства из претходних година
Издаци за отплату главнице дуга (61)
Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика
(део 62)

0
536.542.864
80.360.000

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

460.482.864

0

Приходи и примања који представљају буџетска средства утврђени су у следећим износима у рачуну
прихода и примања:
Економска
класификација
2

Опис
1

Буџет за 2012.
годину
3

I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
7

2.409.864.353,00

7

1.936.775.123,00

1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке
1.2. Порез на наслеђе и поклоне
1.3. Порез на пренос апсолутних права
1.4. Накнаде:
- Годишња накнада за моторна и друга возила
- Накнада за промену намене и закуп пољопривредниог земљишта
- Накнада за загађивање животне средине
- Накнада за коришћење шума и шумског земљишта
1.6. Трансфери од других нивоа власти
2. Изворни приходи
2.1. Порез на имовину
2.2. Локалне комуналне таксе
2.3. Локалне административне таксе
2.4. Боравишна такса
2.5. Накнаде:
- Посебна накнада за унапређење и заштиту животне средине
- Накнада за коришћење градског грађевинског земљишта
- Накнада за уређивање грађевинског земљишта

711
7133
7134
714
714514
7145
7145
741526
733
7
713
714,716,741,742
7422
714552
714,741,742
714562
741534
742253

1.466.520.000,00
13.500.000,00
47.500.000,00

2.6. Камате

7411

55.200.000,00

2.7. Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације
јединице локалне самоуправе

742

16.500.000,00

2.8. Приходи од новчаних казни за прекршаје

743

11.010.000,00

2.9. Мешовити и неодређени приходи

7451

12.100.000,00

Примања од задуживања и продаје финансијске имовине

9

4.300.000,00

2.10. Примања од продаје домаћих акција

921

4.300.000,00

Текући приходи
1. Уступљени приходи

17.500.000,00
900.000,00
203.647.375,00
2.200.000,00
185.007.748,00
473.089.230,00
153.000.000,00
140.829.230,00
30.180.000,00
650.000,00

Расходи и издаци буџета утврђују се у следећим износима у рачуну расхода и издатака:

120.000,00
23.500.000,00
30.000.000,00

13.03.2012.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Број 2 - Страна 3

Опис

Економска
класификација

Буџет за 2012.
годину

1

2

3

II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
Текући расходи:

4

1. Расходи за запослене
- Плате и додаци запослених
- Социјални доприноси на терет послодавца
- Накнаде у натури
- Социјална давања запосленима
- Накнада трошкова за запослене
- Награде запосленима и остали посебни расходи
- Одборнички додатак
2. Коришћење услуга и роба
- Стални трошкови
- Трошкови путовања
- Услуге по уговору
- Специјализоване услуге
- Текуће поправке и одржавање
- Материјал
3. Отплата камата и пратећи трошкови задуживања
- Отплата домаћих камата
- Пратећи трошкови задужења
4. Субвенције
- Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
- Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организац.
- Субвенције приватним предузећима
5. Дотације и трансфери
- Трансфер Градској општини Костолац
- Текући трансфери осталим нивоима власти
- Капитални трансфери осталим нивоима власти
- Остале дотације и трансфери
6. Социјално осигурање и социјална заштита
- Накнада за социјалну заштиту из буџета
7. Остали расходи
- Дотације невладиним организацијама
- Порези, обавезне таксе и казне
- Новчане казне и пенали по решењу судова
- Накнада штете за повреде и штету насталу услед елементарних
непогода
- Накнаде штете за повреду или штету нанету од државних органа
8. Резерве
- Средства резерве
Издаци за нефинансијску имовину:
9. Основна средства
- Зграде и грађевински објекти
- Машине и опрема

41
411
412
413
414
415
416
417
42
421
422
423
424
425
426
44
441
444
45

543.660.794,00
415.744.936,00
74.430.513,00
4.918.035,00
5.937.690,00
7.139.800,00
35.489.820,00
0,00
590.796.368,00
212.874.090,00
36.742.535,00
120.164.242,00
73.141.161,00
117.045.700,00
30.828.640,00
16.000.000,00
16.000.000,00
0,00
616.158.315,00

4511

88.693.400,00

4512

520.964.915,00

454
46
463
4631
4632
465
47
472
48
481
482
483

6.500.000,00
522.402.070,00
117.571.990,00
151.803.340,00
249.583.890,00
3.442.850,00
46.521.045,00
46.521.045,00
136.197.053,00
116.293.475,00
12.332.250,00
6.857.795,00

- Остале некретнине и опрема

2.502.563.339,00

484

630.000,00

485
49
499
5
51
511
512

83.533,00
30.827.694,00
30.827.694,00
368.143.878,00
368.143.878,00
303.174.708,00
54.745.510,00

513

500.000,00
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- Култивисана имовина
- Нематеријална имовина
10. Залихе
- Робне резерве
- Залихе за даљу продају
11. Природна имовина

514
515
52
521
523
54

4.500.000,00
5.223.660,00
0,00
0,00
0,00
0,00

- Земљиште

541

0,00

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине:

6

80.000.000,00

12. Отплата главнице

61

80.000.000,00

- Отплата главнице домаћим кредиторима

611

80.000.000,00

13. Набавка финансијске имовине

62

0,00

- Набавка домаће финансијске имовине

621

0,00

Укупно:

4+5+6

2.950.707.217,00

Примања и издаци утврђују се у Рачуну финансирања у следећим износима:
Опис
Нето финансирање
Примања од продаје финансијске имовине и задуживања
Примања од продаје финансијске имовине и задуживања
Примања од задуживања
Пренета неутрошена средства из ранијих година
Издаци за отплату главнице примљених кредита
Отплата главнице домаћим кредиторима
Отплата главнице страним кредиторима
„.
Члан 3. мења се и гласи:

Износ
460.482.864,00
20.805.760,00
20.805.760,00
0,00
536.542.864,00
80.360.000,00
80.360.000,00
0,00

Члан 2.

„Члан 3.
Буџет Града Пожаревца за 2012. годину састоји се од:
1) прихода и примања у износу од 2.606.446.915,00 динара;
2) расхода и издатака у износу од 3.083.435.539,00 динара;
3) буџетског дефицита у износу од 476.988.624,00 динара.
Укупна средства за финансирање буџетског дефицита из члана 1. ове одлуке у износу од 476.988.624,00,
обезбедиће се из неутрошених средстава из претходних година.“.
Члан 3.
У члану 4. став 1. мења се и гласи:
„Средства текуће буџетске резерве планирају се у буџету града у износу од 22.471.227,00 динара.“.
Члан 6. мења се и гласи:

Члан 4.

„Члан 6.
Приходи и примања који представљају средства буџета града Пожаревца за 2012. годину у укупном
износу од 3.163.795.539,00 динара по врстама, односно економским класификацијама, утврђени су у следећим
износима:

13.03.2012.
Економска
класификација
1
А)
711
711111
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ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
2

714543
714547
714549
714552
714560
716
716111
Б)
733
733141
733142
В)
741

ПОРЕЗИ:
Порез на доходак, добит и капиталне добитке
Порез на зараде
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно
оствареним нето приходима
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално
одређеном нето приходу
Порез на приходе од непокретности
Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари
Порез на земљиште
Порез на приходе од непокретности по решењу Пореске управе
Порез на приходе од осигурања лица
Порез на друге приходе
Порез на приходе професионалних спортиста и спортских стручњака
Порез на имовину
Порез на имовину од физичких лица
Порез на имовину од правних лица
Порези на заоставштину, наслеђе и поклон
Порези на пренос апсолутних права на непокретности
Порези на пренос апсолутних права на половним моторним возилима и
пловним објектима
Порез на добра и услуге
Комунална такса за приређивање програма у угоститељским објектима
Комунална такса за коришћење рекламних паноа
Комунална такса за држање моторних, друмских и прикључних возила,
осим пољопривредних возила и машина
Годишња накнада за друмска моторна возила, тракторе и прикључна
возила
Накнада за промену намене земљишта
Накнада за загађивање животне средине
Накнада за емисију SO2, NO2, прашкастих материја и одложеног отпада
Боравишна такса
Општинске и градске накнаде
Други порези
Комунална такса за истицање фирми на пословни простор
ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
Трансфери од другог нивоа власти
Ненаменски трансфери
Други текући трансфери од Републике у корист нивоа градова
ДРУГИ ПРИХОДИ
Приходи од имовине

741141

Камата на средства буџета града

741152

Приходи од камата на средства корисника буџета

741511

Накнада за коришћење минералних сировина

741526

Накнада за коришћење шума и шумског земљишта

741534

Накнада за коришћење грађевинског земљишта

711121
711122
711143
711145
711147
711148
711161
711191
711193
713
713121
713122
713311
713421
713423
714
714421
714400
714513
714514

741530 осим
741534
742

Комуналне таксе за коришћење простора
Приходи од продаје добара и услуга
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Износ
3
1.964.516.605
1.466.520.000
1.315.000.000
23.000.000
21.800.000
20.000.000
1.900.000
9.200.000
4.500.000
20.000
68.500.000
2.600.000
214.000.000
76.000.000
77.000.000
13.500.000
34.000.000
13.500.000
247.996.605
179.230
1.000.000
24.000.000
17.500.000
900.000
6.600.000
197.047.375
650.000
120.000
36.000.000
36.000.000
185.007.748
185.007.748
183.007.748
2.000.000
260.340.000
150.550.000
55.000.000
200.000
64.000.000
2.200.000
23.500.000
5.650.000
86.680.000
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742142
742143
742241
742253
742341
743
745

900000
920000
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Приходи од давања у закуп, односно коришћење непокретности у
државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог
буџета
Приход од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градов
Локалне административне таксе
Накнада за уређивање грађевинског земљишта
Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације градова
Новчане казне и одузета имовинска корист
Мешовити и неодређени приходи
УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ ( КЛАСА 7 )
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ (КЛАСА 9)
Примања од продаје финансијске имовине
УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ( КЛАСА 7+8+9)

311700

733
733141
742
742141
742142
742372
744
744141
745
745141
823
823141
921
921641

Пренета неутрошена средства из ранијих година
СОПСТВЕНИ И ДРУГИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТСКИХ
КОРИСНИКА
Трансфери од другог нивоа власти
Ненаменски трансфери
Приходи од продаје добара и услуга
Приходи од продаје добара или услуга од стране тржишних организација у
корист нивоа градова
Приходи од давања у закуп, односно коришћење непокретности у државној
својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета
Приходи индиректних корисника буџета локалне самоуправе који се
остварују додатним активностима
Трансфери од другог нивоа власти
Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа
градова
Мешовити и неодређени приходи
Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа градова
Примања од продаје непокретности
Примања од продаје робе за даљу продају продају у корист нивоа градова
Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским
институцијама
Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа
градова
УКУПНО СОПСТВЕНИ И ДРУГИ ПРИХОДИ ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ( КЛАСА 7+8+9)
УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ( КЛАСА 7+8+9)

13.032012.
30.000.000
10.000.000
180.000
30.000.000
16.500.000
11.010.000
12.100.000
2.409.864.353
4.300.000
4.300.000
2.414.164.353
536.542.864

18.176.612
18.176.612
151.431.540
141.012.340
9.289.400
1.129.800
15.355.100
15.355.100
9.019.310
9.019.310
2.600.000
2.600.000
16.505.760
16.505.760
213.088.322
3.163.795.539

“.
Члан 7. мења се и гласи:

Члан 5.

„Члан 7.
Укупни расходи и издаци буџета за 2012. годину, по основним наменама, утврђени су у следећим
износима:

13.03.2012.
Eкон.
кл.
41
411
412
413
414
415
416
42
421
422
423
424
425
426
43
431
44
441
45
451
454
46
463
465
47
472
48
481
482
483
484
485
49
499
499
51
511
512
513
514
515
52
523
61
611

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ВРСТА РАСХОДА
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнада у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде, бонуси и остали посебни расходи
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА
Употреба основних средстава
ОТПЛАТА КАМАТА
Отплате домаћих камата
СУБВЕНЦИЈЕ
Субвенције нефинанс. корпорацијама
Субвенције приватним предузећима
ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
Донације и трансфери осталим нивоима
власти
Остале дотације и трансфери
СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ
Накнаде за социјалну заштиту
ОСТАЛИ ИЗДАЦИ
Донације
невладиним
организацијама
и удружењима
Порези, обавезне таксе и казне
Казне по судским решењима
Накнада штете за повреде или штету
насталу услед елементарних непогода
Накнада штете за повреде или штете нанете
од стране држ. органа
СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ
Стална резерва
Текућа резерва
ОСНОВНА СРЕДСТВА
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Остале некретнине и опрема
Култивисана имовина
Нематеријална имовина
ЗАЛИХЕ
Залихе робе за даљу продају
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ
Отплата главнице домаћим кредиторима
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

“.
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543.660.794,00
415.744.936,00
74.430.513,00
4.918.035,00
5.937.690,00
7.139.800,00
35.489.820,00
590.796.368,00
212.874.090,00
36.742.535,00
120.164.242,00
73.141.161,00
117.045.700,00
30.828.640,00
0,00
0,00
16.000.000,00
16.000.000,00
616.158.315,00
609.658.315,00
6.500.000,00
522.402.070,00

Издаци из
додатних
прихода буџ.
корисника
48.292.486,00
35.711.788,00
6.473.088,00
397.000,00
1.772.500,00
594.500,00
3.343.610,00
130.080.515,00
29.482.886,00
3.637.566,00
12.655.903,00
8.035.925,00
20.176.195,00
56.092.040,00
2.131.875,00
2.131.875,00
84.000,00
84.000,00
14.855.186,00
14.855.186,00
0,00
12.382.000,00

518.959.220,00

12.382.000,00

531.341.220,00

3.442.850,00
46.521.045,00
46.521.045,00
136.197.053,00

0,00
0,00
0,00
1.383.260,00

3.442.850,00
46.521.045,00
46.521.045,00
137.580.313,00

116.293.475,00

28.600,00

116.322.075,00

12.332.250,00
6.857.795,00

1.204.660,00
150.000,00

13.536.910,00
7.007.795,00

630.000,00

0,00

630.000,00

83.533,00

0,00

83.533,00

30.827.694,00
8.356.467,00
22.471.227,00
368.143.878,00
303.174.708,00
54.745.510,00
500.000,00
4.500.000,00
5.223.660,00
0,00
0,00
80.000.000,00
80.000.000,00

0,00
0,00
0,00
2.769.000,00
320.000,00
2.249.000,00
0,00
0,00
200.000,00
750.000,00
750.000,00
360.000,00
360.000,00

30.827.694,00
8.356.467,00
22.471.227,00
370.912.878,00
303.494.708,00
56.994.510,00
500.000,00
4.500.000,00
5.423.660,00
750.000,00
750.000,00
80.360.000,00
80.360.000,00

2.950.707.217,00

213.088.322,00

3.163.795.539,00

Средства из
буџета

Укупна средства
591.953.280,00
451.456.724,00
80.903.601,00
5.315.035,00
7.710.190,00
7.734.300,00
38.833.430,00
710.876.883,00
242.356.976,00
40.380.101,00
132.820.145,00
81.177.086,00
127.221.895,00
86.920.680,00
2.131.875,00
2.131.875,00
16.084.000,00
16.084.000,00
641.013.501,00
634.513.501,00
6.500.000,00
534.784.070,00
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13.032012.

Члан 6.

Члан 8. мења се и гласи:

Раздео

Глава

Функција

Позиција

Економска
класификација

„Члан 8.
Средства буџета, у укупном износу од 2.950.707.217,00 динара исказаних у колони 7 посебног дела
буџета, и средства прихода и примања из осталих извора директних и индиректних корисника средстава
буџета, у укупном износу од 213.088.322,00 динара исказаних у колони 8 посебног дела буџета, распоређују
се по корисницима и то:

Опис

1

2

3

4

5

6

1

Средства из
Средства из
буџета
осталих извора

7

8

Укупно

9

ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ
1.1.

ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ
Породица и деца

040
1

472

2

472

Накнаде из буџета за децу и породицу
Накнаде из буџета за децу и породицу:
-накнада за прворођено дете и рефундација
трошкова вртића за треће дете
-накнада породици у којој се роде близанци,
тројке или четворке

3

472

110
4
5
6
7
8
9
10
11
12

411
412
414
421
422
423
424
426
441

13

451

13/1
14
15

463
472
482

16

484

17

485

18
19
19/1

499
499
511

0,00

5.100.000,00

16.100.000,00

0,00 16.100.000,00

21.200.000,00

0,00 21.200.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040 21.200.000,00
Социјална помоћ угроженом становништву
некласификована на другом месту
Остале накнаде из буџета - једнократна помоћ
10.500.000,00

0,00 21.200.000,00

Извори финансирања за функцију 040:
01 Приходи из буџета
070

5.100.000,00

Извори финансирања за функцију 070:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070
Извршни и законодавни органи, финансирање
и фискални послови и спољни послови
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодаваца
Социјална давања запосленима
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Отплата домаћих камата
4512-Капиталне субвенције јавним
нефинансијским предузећима
Трансфери осталим нивоима власти
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Порези, обавезне таксе и казне
Средства буџетске резерве:
Накнада штете за повреде или штету насталу
услед елементарних непогода
Накнада штете за повреде или штету нанету од
стране државних органа
Стална резерва
Текућа резерва
Изградња зграда и објеката

0,00 10.500.000,00

10.500.000,00
10.500.000,00

0,00 10.500.000,00
0,00 10.500.000,00

6.167.600,00
1.104.000,00
50.000,00
32.185.000,00
1.000.000,00
25.894.300,00
21.340.000,00
360.000,00
16.000.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

52.000.000,00

0,00 52.000.000,00

6.167.600,00
1.104.000,00
50.000,00
32.185.000,00
1.000.000,00
25.894.300,00
21.340.000,00
360.000,00
16.000.000,00

10.000,00
949.050,00
1.200.000,00

0,00
0,00
0,00

10.000,00
949.050,00
1.200.000,00

580.000,00

0,00

580.000,00

83.533,00

0,00

83.533,00

8.356.467,00
22.471.227,00
3.000.000,00

0,00 8.356.467,00
0,00 22.471.227,00
3.000.000,00

Глава

Функција

Позиција

Економска
класификација

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

13.03.2012.

Опис

1

2

3

4

5

6

20

611

160
21

424

22

511

23

511

474

24

481

25
26

421
422

27

423

28

426

29

423

30

511

560
31

424

Отплата главнице домаћим кредиторима

32

454

Развој заједнице
4541 - Текуће субвенције за самозапошљавање
Извори финансирања за функцију 620:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620

070

7
80.000.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160 4.000.000,00
Вишенаменски развојни пројекти
Акциони план за унапређење положаја
старијих лица
Учешће града у реализацији Акционог плана за
1.275.000,00
унапређење положаја старијих лица
Локални акциони план за младе
Стални трошкови
273.000,00
Трошкови путовања
130.000,00
Учешће града у реализацији Локалног акционог
1.810.300,00
плана за младе
Материјал
476.000,00
Планска документација
Израда Регионалног плана управљања отпадом
6.000.000,00
Израда планских докумената у вези Закона о
7.854.640,00
планирању
Извори финансирања за функцију 474:
01 Приходи из буџета
7.783.500,00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих
10.035.440,00
година
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474 17.818.940,00
Заштита животне средине некласификоване на
другом месту
Накнада стрелцима противградне заштите
1.100.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560
620

Средства из
Средства из
буџета
осталих извора

Извори финансирања за функцију 110:
01 Приходи из буџета
219.961.116,00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих
52.790.061,00
година
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110 272.751.177,00
Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту
Рушење бесправно зиданих објеката
500.000,00
Уређење простора у Улици Даворјанке Пауновић,
1.500.000,00
Лењиновој и Воје Дулића
Поплочавање тротоара у Улици Даворјанке
2.000.000,00
Пауновић, Лењиновој и Воје Дулића
Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета
4.000.000,00

Извори финансирања за функцију 560:
01 Приходи из буџета

Социјална помоћ угроженом становништву
некласификована на другом месту
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8

Укупно

9
0,00 80.000.000,00
0,00 219.961.116,00
0,00 52.790.061,00
0,00 272.751.177,00

0,00

500.000,00

0,00

1.500.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

1.275.000,00

0,00
0,00

273.000,00
130.000,00

0,00

1.810.300,00

0,00

476.000,00

0,00

6.000.000,00
7.854.640,00

0,00 7.783.500,00
0,00 10.035.440,00
0,00 17.818.940,00

0,00

1.100.000,00

1.100.000,00

0,00

1.100.000,00

1.100.000,00

0,00

1.100.000,00

5.600.000,00

0,00

5.600.000,00

5.600.000,00

0,00

5.600.000,00

5.600.000,00

0,00

5.600.000,00

Глава

Функција

Позиција

Економска
класификација

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

Страна 10 - Број 2

Опис

1

2

3

4

5

6

33

426

34

511

730
35

451

810
36

511

Учешће града у реализацији Локалног акционог
плана за унапређење положаја
избеглих и интерно-расељених лица за период
2009-2012:
Обезбеђење 6 пакета грађевинског материјала
- 97.500,00 динара;
Oткуп 8 сеоских домаћинстава - 248.000,00
динара
Извори финансирања за функцију 070:
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070
Болничке услуге

37

426

38

511

38/1

511

39

511

39/1

511

40

512

912
41
42

422
472

42/1

511

7

8

Укупно

9

97.500,00

0,00

97.500,00

248.000,00

0,00

248.000,00

345.500,00

0,00
0,00

345.500,00

345.500,00

0,00

345.500,00

65.000.000,00

0,00 65.000.000,00

Извори финансирања за функцију 710:
01 Приходи из буџета

65.000.000,00

0,00 65.000.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 710 65.000.000,00
Услуге рекреације и спорта
Отворени спортски терени-уређење простора
10.996.235,00

0,00 65.000.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810
Предшколско образовање
Набавка дидактичког материјала за дечији вртић
у МЗ“Бурјан“
Уређење терена око дечијег вртића у МЗ „Бурјан”
Изградња дечијег вртића у МЗ „Бурјан”-додатни
и непредвиђени радови
Изградња дечијег вртића у МЗ „Чачалица”
Израда пројекта опремања дечијег вртића у
МЗ“Бурјан“
Набавка опреме за дечији вртић у МЗ „Бурјан“
Извори финансирања за функцију 911:
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 911
Основно образовање
Превоз ученика у основном образовању
Смештај и превоз деце са сметњама у развоју
Учешће града у реализацији пројекта подршке у
грађевинарству
-фасада ОШ “Доситеј Обрадовић”-додатни и
непредвиђени радови
Извори финансирања за функцију 912:
01 Приходи из буџета

920

Средства из
Средства из
буџета
осталих извора

Завршетак грађевинских радова и опремања нове
болничке зграде - I фаза - учешће града

Извори финансирања за функцију 810:
01 Приходи из буџета
911

13.032012.

0,00 10.996.235,00

10.996.235,00

0,00 10.996.235,00

10.996.235,00

0,00 10.996.235,00

1.077.900,00

0,00

1.077.900,00

3.800.000,00

0,00

3.800.000,00

9.017.255,00

0,00

9.017.255,00

63.523.240,00
200.000,00

0,00 63.523.240,00
0,00

200.000,00

20.984.900,00

0,00 20.984.900,00

63.135.798,00
35.467.497,00

0,00 63.135.798,00
0,00 35.467.497,00

98.603.295,00

0,00 98.603.295,00

26.000.000,00
4.463.195,00

0,00 26.000.000,00
0,00 4.463.195,00

1.974.225,00

0,00

1.974.225,00

32.437.420,00

0,00 32.437.420,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 912 32.437.420,00

0,00 32.437.420,00

Средње образовање

Глава

Функција

Позиција

Економска
класификација

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

13.03.2012.

Опис

1

2

3

4

5

6

43

422

010
44

481

45

481

46

481

47

481

48

481

49

481

50

481

020
51
52

481
481

53

481

Извори финансирања за функцију 920:
01 Приходи из буџета

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1.1. 545.352.567,00
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И
ПРОЈЕКТИМА
Болест и инвалидност
Друштво за церебралну парализу Пожаревац
830.000,00
Међуопштинско удружење дистрофичара300.000,00
Смедерево
Друштво за помоћ ментално недовољно
развијеним и аутистичним лицима града
430.000,00
Пожаревца
Дотације за децу оболелу од тешких болести
0,00
(малигних обољења)

481

0,00 545.352.567,00

0,00

830.000,00

0,00

300.000,00

0,00

430.000,00

28.600,00

28.600,00

1.560.000,00
0,00

0,00
28.600,00

1.560.000,00
28.600,00

1.560.000,00

28.600,00

1.588.600,00

800.000,00

0,00

800.000,00

530.000,00

0,00

530.000,00

380.000,00

0,00

380.000,00

1.710.000,00
1.710.000,00

0,00
0,00

1.710.000,00
1.710.000,00

4.200.000,00
1.200.000,00

0,00
0,00

4.200.000,00
1.200.000,00

5.400.000,00

0,00

5.400.000,00

5.400.000,00

0,00

5.400.000,00

7.502.440,00

0,00

7.502.440,00

7.502.440,00

0,00

7.502.440,00

7.502.440,00

0,00

7.502.440,00

Општински одбор СУБНОР-а Пожаревац

320.000,00

0,00

320.000,00

Извори финансирања за функцију 110:
01 Приходи из буџета

320.000,00

0,00

320.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 010
Инвалидност
Међуопштинска организација савеза слепих
Србије - Пожаревац
Међуопштинско удружење глувих и наглувих
Пожаревац
Међуопштинска организација савеза цивилних
инвалида рата Србије -Пожаревац
Извори финансирања за функцију 012:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 012
Старост
Удружење пензионера града Пожаревца
Градска организација инвалида рада Пожаревац

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 020
Социјална помоћ угроженом становништву
некласификована на другом месту
Црвени крст - Народна кухиња

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070
Извршни и законодавни органи, финансирање
и фискални послови и спољни послови
54

9
5.000.000,00

Извори финансирања за функцију 070:
01 Приходи из буџета
110

8
0,00

Извори финансирања за функцију 020:
01 Приходи из буџета
070

7

Укупно

5.000.000,00

Извори финансирања за функцију 430:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
012

Средства из
Средства из
буџета
осталих извора

Превоз ученика у средњем образовању-30%
учешће града

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920

1.2.

Број 2 - Страна 11

Глава

Функција

Позиција

Економска
класификација

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

Страна 12 - Број 2

Опис

1

2

3

4

5

6

160
55

481

56

481

57

481

58

481

59

481

60

481

61

481

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110
Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту
Учешће града у програмима НВО и Удружења
- Конкурс
Финансирање програма “Социорехабилитациони
клуб за младе”
Финансирање програма “Помоћ у кући за стара
лица и особе са инвалидитетом”
Ромски едукативни центар у Пожаревцу
Регионална канцеларија Националног Савета
Рома за браничевски округ
Опште удружење предузетника “Слога”
Пожаревац
Савез друштава инжењера и техничара
Пожаревац
Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета

730
62

481

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160
Болничке услуге
Дотације здравству
Извори финансирања за функцију 710:
01 Приходи из буџета

810
63

481

63/1

481

64

481

65

481

66

481

820

Средства из
Средства из
буџета
осталих извора

7

8

Укупно

9

320.000,00

0,00

320.000,00

1.860.000,00

0,00

1.860.000,00

1.146.900,00

0,00

1.146.900,00

2.266.320,00

0,00

2.266.320,00

1.800.000,00

0,00

1.800.000,00

1.530.000,00

0,00

1.530.000,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

300.000,00

0,00

300.000,00

9.903.220,00

0,00

9.903.220,00

9.903.220,00

0,00

9.903.220,00

500.000,00

0,00

500.000,00

500.000,00

0,00

500.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 710
500.000,00
Услуге рекреације и спорта
Дотације спортским организацијама
52.300.000,00
Дотације Спортском друштву “Партизан“ 1.000.000,00
опремање спортске хале у Костолцу
Спортски клубови - рефундација трошкова
5.550.000,00
коришћења Спортске хале у Пожаревцу
Дотације за омладински спорт
6.000.000,00
Рефундација трошкова исхране спортиста
4.450.000,00
Црвеном крсту
Извори финансирања за функцију 810:
01 Приходи из буџета
68.300.000,00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих
1.000.000,00
година
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810 69.300.000,00
Услуге културе
Фондација “Пожаревачки мир 1718” града
4.780.000,00
Пожаревца

0,00

500.000,00

0,00

4.780.000,00

0,00

1.500.000,00

67

481

68

481

Дотације културно-уметничким друштвима

1.500.000,00

69

481

Дотације за финансирање и суфинансирање
програма/пројекта у култури - Конкурс

2.000.000,00

Извори финансирања за функцију 820:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820
840

13.032012.

0,00 52.300.000,00
0,00

1.000.000,00

0,00

5.550.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

4.450.000,00

0,00 68.300.000,00
1.000.000,00
0,00 69.300.000,00

2.000.000,00

8.280.000,00

0,00

8.280.000,00

8.280.000,00

0,00

8.280.000,00

1.035.000,00

0,00

1.035.000,00

Верске и друге услуге заједнице
70

481

Дотације верским заједницама

Глава

Функција

Позиција

Економска
класификација

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

13.03.2012.

Опис

1

2

3

4

5

6

Средства из
Средства из
буџета
осталих извора

7

Извори финансирања за функцију 840:
01 Приходи из буџета

8

Укупно

9

1.035.000,00

0,00

1.035.000,00

1.035.000,00

0,00

1.035.000,00

Висока техничка школа у Пожаревцу

147.840,00

0,00

147.840,00

Извори финансирања за функцију 940:
01 Приходи из буџета

147.840,00

0,00

147.840,00

0,00

147.840,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840
940
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Високо образовање
71

481

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 940

147.840,00

УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1.2. 105.658.500,00
Извори финансирања за раздео 1:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
2

28.600,00 105.687.100,00

551.372.569,00
0,00
99.638.498,00

0,00 551.372.569,00
28.600,00
28.600,00
0,00 99.638.498,00

УКУПНО РАЗДЕО 1 651.011.067,00

28.600,00 651.039.667,00

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
2.1.
110
72
73
74
75
76
77
78
79
80

411
412
413
414
422
423
426
481
463

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Извршни и законодавни органи, финансирање
и фискални послови и спољни послови
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал
Дотације политичким странкама
Трансфер Градској општини Костолац
Извори финансирања за функцију 110:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110

7.648.090,00
0,00 7.648.090,00
1.369.010,00
0,00 1.369.010,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
350.000,00
0,00
350.000,00
36.650.000,00
0,00 36.650.000,00
100.000,00
0,00
100.000,00
5.900.000,00
0,00 5.900.000,00
117.571.990,00 12.382.000,00 129.953.990,00
133.777.015,00
0,00 133.777.015,00
0,00 12.382.000,00 12.382.000,00
35.862.075,00
0,00 35.862.075,00
169.639.090,00 12.382.000,00 182.021.090,00

УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2.1. 169.639.090,00 12.382.000,00 182.021.090,00
2.2.

81
82

416
421

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту
Награде, бонуси и остали расходи
Стални трошкови

83

422

Трошкови путовања

84

423

85

426

160

8.750.000,00
250.000,00

0,00
0,00

8.750.000,00
250.000,00

62.500,00

0,00

62.500,00

Услуге по уговору

375.000,00

0,00

375.000,00

Материјал

750.000,00

0,00

750.000,00

Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета

10.187.500,00

0,00 10.187.500,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160 10.187.500,00

0,00 10.187.500,00

УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2.2. 10.187.500,00

0,00 10.187.500,00

Глава

Функција

Позиција

Економска
класификација

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

Страна 14 - Број 2

1

2

3

4

5

2.3.
160

Опис

6
СУБВЕНЦИЈЕ ГРАДСКИМ ЈАВНИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА И ГРАДСКИМ
МАНИФЕСТАЦИЈАМА
Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту

13.032012.

Средства из
Средства из
буџета
осталих извора

7

8

Укупно

9

ЈП “Паркинг сервис” Пожаревац
85/1

451

4511-Текуће субвенције јавним нефинансијским
предузећима
Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160

430
86

451

470
87

451

Гориво и енергија
ЈП “Топлификација” Пожаревац
4512-Капиталне субвенције јавним
нефинансијским предузећима
Извори финансирања за функцију 430:
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година

88

451

89

451

630

820

90

451

91

451

0,00

185.000,00

185.000,00

0,00

185.000,00

185.000,00

0,00

185.000,00

20.309.125,00

0,00 20.309.125,00

20.309.125,00

0,00 20.309.125,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430 20.309.125,00
Остале делатности
ЈП “Љубичево”
4511-Текуће субвенције јавним нефинансијским
19.679.400,00
предузећима

0,00 20.309.125,00

Извори финансирања за функцију 470:
01 Приходи из буџета
510

185.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 470
Управљање отпадом
ЈКП “Комуналне службе”
4511-Текуће субвенције јавним нефинансијским
предузећима
4512-Капиталне субвенције јавним
нефинансијским предузећима
Извори финансирања за функцију 510:
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 510
Водоснабдевање
ЈКП “Водовод и канализација”
4511-Текуће субвенције јавним нефинансијским
предузећима
4512-Капиталне субвенције јавним
нефинансијским предузећима
Извори финансирања за функцију 630:
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 630
Услуге културе
Организациони одбор ЉКИ

0,00 19.679.400,00

19.679.400,00

0,00 19.679.400,00

19.679.400,00

0,00 19.679.400,00

11.900.000,00

0,00

74.487.210,00

0,00 74.487.210,00

43.107.774,00
43.279.436,00

0,00 43.107.774,00
0,00 43.279.436,00

86.387.210,00

0,00 86.387.210,00

11.900.000,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

3.368.135,00

0,00

3.368.135,00

3.215.000,00
2.653.135,00

0,00
0,00

3.215.000,00
2.653.135,00

5.868.135,00

0,00

5.868.135,00

Глава

Функција

Позиција

Економска
класификација

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

13.03.2012.

Опис

1

2

3

4

5

6

92

451

93

451

451

94

830
95

451

96

451

Средства из
Средства из
буџета
осталих извора

7

4511-Текуће субвенције јавним нефинансијским
организацијама
КД “Кнез Михаило”

97

454

8

Укупно

9

8.500.000,00

0,00

8.500.000,00

4511-Текуће субвенције јавним нефинансијским
организацијама

850.000,00

0,00

850.000,00

Меморијални аеро-митинг Љубиша
Величковић-Костолац
4511-Текуће субвенције јавним нефинансијским
организацијама
Извори финансирања за функцију 820:
01 Приходи из буџета

550.000,00

0,00

550.000,00

9.900.000,00

0,00

9.900.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820 9.900.000,00
Услуге емитовања и издаваштва
ЈП “Радио Пожаревац”
4511-Текуће субвенције јавним нефинансијским
14.072.000,00
предузећима
4512-Капиталне субвенције јавним
300.000,00
нефинансијским предузећима

0,00

9.900.000,00

Извори финансирања за функцију 830:
01 Приходи из буџета
620
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0,00 14.072.000,00
0,00

300.000,00

14.372.000,00

0,00 14.372.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830 14.372.000,00
Развој заједнице
Регионална развојна агенција
4541-Текуће субвенције приватним предузећима
900.000,00

0,00 14.372.000,00

Извори финансирања за функцију 620:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620

0,00

900.000,00

900.000,00

0,00

900.000,00

900.000,00

0,00

900.000,00

УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2.3. 157.600.870,00
0,00 157.600.870,00
Извори финансирања за раздео 2:
01 Приходи из буџета
235.323.689,00
0,00 235.323.689,00
04 Сопствени приходи
0,00 12.382.000,00 12.382.000,00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 102.103.771,00
0,00 102.103.771,00
година
УКУПНО РАЗДЕО 2 337.427.460,00 12.382.000,00 349.809.460,00
3

ОРГАН УПРАВЕ
3.1.

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
130

Опште услуге
98

411

Плате, додаци и накнаде запослених

134.732.828,00

0,00 134.732.828,00

99

412

Социјални доприноси на терет послодавца

24.117.173,00

0,00

100
101
102
103
104
105
106
107

413
414
415
416
421
422
423
424

Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде, бонуси и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге

1.470.000,00
1.920.000,00
3.700.000,00
19.740.000,00
34.988.000,00
1.515.000,00
10.950.000,00
200.000,00

0,00 1.470.000,00
0,00 1.920.000,00
0,00 3.700.000,00
0,00 19.740.000,00
0,00 34.988.000,00
0,00 1.515.000,00
0,00 10.950.000,00
0,00
200.000,00

24.117.173,00

Глава

Функција

Позиција

Економска
класификација

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

Страна 16 - Број 2

Опис

1

2

3

4

5

6

108
109
110
111
112
113
114
115

425
426
465
482
483
511
512
515

Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне по судским решењима
Згрaде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Извори финансирања за функцију 130:
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130
Смањење загађености
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Згрaде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Извори финансирања за функцију 530:
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 530

530
115/1
115/2
115/3
115/4
115/5

423
424
511
512
515

3.2.
160
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
127/1
128
129

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
482
511
512

13.032012.

Средства из
Средства из
буџета
осталих извора

7

8

Укупно

9

4.715.000,00
13.985.000,00
2.000.000,00
10.418.500,00
1.000.000,00
505.000,00
9.578.250,00
3.223.660,00

0,00 4.715.000,00
0,00 13.985.000,00
0,00 2.000.000,00
0,00 10.418.500,00
0,00 1.000.000,00
0,00
505.000,00
0,00 9.578.250,00
0,00 3.223.660,00

269.986.501,00
8.771.910,00

0,00 269.986.501,00
0,00 8.771.910,00

278.758.411,00

0,00 278.758.411,00

2.028.910,00
5.045.528,00
24.301.602,00
13.883.880,00
1.000.000,00

0,00 2.028.910,00
0,00 5.045.528,00
0,00 24.301.602,00
0,00 13.883.880,00
0,00 1.000.000,00

18.963.226,00
27.296.694,00

0,00 18.963.226,00
0,00 27.296.694,00

46.259.920,00

0,00 46.259.920,00

УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.1. 325.018.331,00

0,00 325.018.331,00

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту
Плате, додаци и накнаде запослених
5.859.150,00
Социјални доприноси на терет послодавца
1.048.840,00
Накнаде у натури
101.800,00
Социјална давања запосленима
11.940,00
Накнаде за запослене
99.180,00
Награде, бонуси и остали расходи
2.398.050,00
Стални трошкови
3.286.840,00
Трошкови путовања
30.000,00
Услуге по уговору
1.328.040,00
Специјализоване услуге
705.000,00
Текуће поправке и одржавање
708.400,00
Материјал
388.430,00
Порези, обавезне таксе и казне
10.000,00
Згрaде и грађевински објекти
3.910.320,00
Машине и опрема
110.000,00
Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета
18.045.990,00
04 Сопствени приходи
0,00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих
1.950.000,00
година
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160 19.995.990,00
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.2. 19.995.990,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54.000,00
3.000,00
74.400,00
0,00
192.000,00
10.000,00

5.859.150,00
1.048.840,00
101.800,00
11.940,00
99.180,00
2.398.050,00
3.340.840,00
33.000,00
1.402.440,00
705.000,00
900.400,00
398.430,00

20.000,00

3.910.320,00
130.000,00

0,00 18.045.990,00
353.400,00
353.400,00
0,00 1.950.000,00
353.400,00 20.339.390,00
353.400,00 20.339.390,00

Глава

Функција

Позиција

Економска
класификација

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

13.03.2012.

Опис

1

2

3

4

5

6

3.3.

Број 2 - Страна 17

Средства из
Средства из
буџета
осталих извора

7

8

Укупно

9

ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
530
130

451

131
132

463
481

3.4.
421
136
137
138
139
140

421
422
423
451
451

980
141
142
143

421
423
472

Смањење загађености
Субвенције јавним нефинансијским предузећима
и организацијама
Донације и трансфери осталим нивоима власти
Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 530:
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 530

305.499.445,00

0,00 305.499.445,00

237.900.920,00
3.459.975,00

0,00 237.900.920,00
0,00 3.459.975,00

337.205.961,00
209.654.379,00

0,00 337.205.961,00
0,00 209.654.379,00

546.860.340,00

0,00 546.860.340,00

УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.3. 546.860.340,00

0,00 546.860.340,00

ГРАДСКИ ФОНДОВИ
Аграрни фонд
Пољопривреда
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
4511 - Текуће субвенције за пољопривреду
4512 - Капиталне субвенције за пољопривреду
Извори финансирања за функцију 421:
01 Приходи из буџета
12 Примања од отплате датих кредита и
продаје финансијске имовине
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421
Фонд за доделу стипенидија
Образовање некласификовано на другом месту
Стални трошкови
Услуге по уговору
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Извори финансирања за функцију 980:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980

100.000,00
0,00
100.000,00
60.000,00
0,00
60.000,00
6.032.000,00 1.650.574,00 7.682.574,00
30.457.000,00 14.855.186,00 45.312.186,00
1.000,00
0,00
1.000,00
16.980.000,00
0,00 16.980.000,00
0,00 16.505.760,00 16.505.760,00
19.670.000,00
0,00 19.670.000,00
36.650.000,00 16.505.760,00 53.155.760,00

50.000,00
388.000,00
9.105.000,00

0,00
0,00
0,00

50.000,00
388.000,00
9.105.000,00

9.543.000,00

0,00

9.543.000,00

9.543.000,00

0,00

9.543.000,00

УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.4. 46.193.000,00 16.505.760,00 62.698.760,00
3.5.

КУЛТУРА
820
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424

Услуге културе
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде, бонуси и остали расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге

154

425

Текуће поправке и одржавање

66.604.704,00
11.922.236,00
620.635,00
1.627.270,00
931.850,00
680.810,00
12.720.410,00
1.832.035,00
18.028.032,00
11.916.333,00

2.578.685,00
461.589,00
327.000,00
842.500,00
44.500,00
507.000,00
3.597.574,00
1.630.000,00
7.016.370,00
2.710.000,00

69.183.389,00
12.383.825,00
947.635,00
2.469.770,00
976.350,00
1.187.810,00
16.317.984,00
3.462.035,00
25.044.402,00
14.626.333,00

1.800.470,00

1.147.500,00

2.947.970,00

Глава

Функција

Позиција

Економска
класификација

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

Страна 18 - Број 2

Опис

1

2

3

4

5

6

155
156
157
158
159
160
161
162
163
164

426
441
465
482
483
511
512
515
523
611

Материјал
Отплата камата домаћим пословним банкама
Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне по судским решењима
Згрaде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Залихе робе за даљу продају
Отплата главнице кредита
Извори финансирања за функцију 820:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи

13.032012.

Средства из
Средства из
буџета
осталих извора

7
2.603.180,00
0,00
300.000,00
10.600,00
366.415,00
290.220,00
4.009.780,00
1.000.000,00
0,00
0,00

8

Укупно

9

1.990.749,00
84.000,00
0,00
725.800,00
150.000,00
0,00
1.014.000,00
200.000,00
50.000,00
360.000,00

4.593.929,00
84.000,00
300.000,00
736.400,00
516.415,00
290.220,00
5.023.780,00
1.200.000,00
50.000,00
360.000,00

137.264.980,00
0,00 137.264.980,00
0,00 25.437.267,00 25.437.267,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820 137.264.980,00 25.437.267,00 162.702.247,00
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.5. 137.264.980,00 25.437.267,00 162.702.247,00
3.6.
810
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
431
472
482
511
512
523

ФИЗИЧКА КУЛТУРА
Услуге рекреације и спорта
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде, бонуси и остали расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Употреба основних средстава
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Порези, обавезне таксе и казне
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Залихе робе за даљу продају
Извори финансирања за функцију 810:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи

1.498.310,00 15.900.000,00 17.398.310,00
268.200,00 2.846.100,00
3.114.300,00
0,00
70.000,00
70.000,00
0,00
600.000,00
600.000,00
0,00
550.000,00
550.000,00
0,00
450.000,00
450.000,00
7.092.720,00 1.130.000,00 8.222.720,00
43.000,00
150.000,00
193.000,00
1.430.030,00
652.000,00 2.082.030,00
2.154.000,00
220.000,00 2.374.000,00
0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
80.000,00 1.050.000,00 1.130.000,00
0,00
730.000,00
730.000,00
303.800,00
0,00
303.800,00
0,00
85.000,00
85.000,00
1.118.000,00
320.000,00 1.438.000,00
0,00
160.000,00
160.000,00
0,00
700.000,00
700.000,00
13.988.060,00
0,00 13.988.060,00
0,00 26.613.100,00 26.613.100,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810 13.988.060,00 26.613.100,00 40.601.160,00
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.6. 13.988.060,00 26.613.100,00 40.601.160,00
3.7.
183
184

411
412

ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ
Предшколско образовање
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца

185

413

Накнаде у натури

1.988.820,00

0,00

1.988.820,00

186

414

Социјална давања запосленима

1.638.480,00

330.000,00

1.968.480,00

187

415

Накнаде за запослене

1.531.960,00

0,00

1.531.960,00

911

131.700.174,00 14.986.338,00 146.686.512,00
23.588.434,00 2.755.274,00 26.343.708,00

Глава

Функција

Позиција

Економска
класификација

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

13.03.2012.

Опис

1

2

3

4

5

6

Број 2 - Страна 19

Средства из
Средства из
буџета
осталих извора

7

8

Укупно

9

188
189
190
191
192

416
421
422
423
424

Награде, бонуси и остали расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге

3.632.960,00
0,00 3.632.960,00
8.864.490,00 24.701.312,00 33.565.802,00
0,00 1.854.566,00 1.854.566,00
36.000,00 2.506.559,00 2.542.559,00
0,00 5.105.925,00 5.105.925,00

193

425

Текуће поправке и одржавање

1.900.000,00 14.407.695,00 16.307.695,00

194
195
196

426
431
482

Материјал
Aмортизација некретнина и опреме
Порези, обавезне таксе и казне
Извори финансирања за функцију 911:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи

0,00 53.041.291,00 53.041.291,00
0,00 1.401.875,00 1.401.875,00
0,00
393.860,00
393.860,00
174.881.318,00
0,00 174.881.318,00
0,00 121.484.695,00 121.484.695,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 911 174.881.318,00 121.484.695,00 296.366.013,00
3.8.
620
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
465
482
483

212

484

213
214
215
216

511
512
513
514

УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.7.
ЈП “ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА”
Развој заједнице
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде, бонуси и остали расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне по судским решењима
Накнада штете за повреде или штету насталу
услед елемент. непогода
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Остале некретнине и опрема
Култивисана имовина
Извори финансирања за функцију 620:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620

174.881.318,00 121.484.695,00 296.366.013,00

55.036.620,00
9.851.560,00
682.280,00
500.000,00
746.810,00
180.000,00
112.803.630,00
660.000,00
8.898.630,00
30.180.300,00
107.821.830,00
10.610.630,00
1.142.850,00
693.150,00
5.491.380,00

2.246.765,00
410.125,00
0,00
0,00
0,00
2.386.610,00
0,00
0,00
756.000,00
0,00
3.429.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

57.283.385,00
10.261.685,00
682.280,00
500.000,00
746.810,00
2.566.610,00
112.803.630,00
660.000,00
9.654.630,00
30.180.300,00
111.250.830,00
10.610.630,00
1.142.850,00
693.150,00
5.491.380,00

50.000,00

0,00

50.000,00

168.935.971,00
6.128.700,00
500.000,00
4.500.000,00

0,00 168.935.971,00
1.055.000,00 7.183.700,00
0,00
500.000,00
0,00 4.500.000,00

457.956.729,00
0,00 457.956.729,00
0,00 10.283.500,00 10.283.500,00
67.457.612,00
0,00 67.457.612,00
525.414.341,00 10.283.500,00 535.697.841,00

УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.8. 525.414.341,00 10.283.500,00 535.697.841,00
3.9.

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
912

Основно образовање
217

463

4631-Текући трансфери:

64.994.740,00

0,00 64.994.740,00

Глава

Функција

Позиција

Економска
класификација

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео
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Опис

1

2

3

4

5

6

13.032012.

Средства из
Средства из
буџета
осталих извора

7

8

Укупно

9

413-Накнаде у натури – 5.353.250,00 динара
414-Социјална давања запосленима – 62.510,00
динара
415-Накнаде за запослене – 6.910.720,00 динара
416-Награде, бонуси и остали расходи –
6.057.930,00 динара
421-Стални трошкови – 34.920.820,00 динара

218

463

3.10.
920
219

463

220

463

422-Трошкови путовања – 461.700,00 динара
423-Услуге по уговору – 2.875.000,00 динара
424-Специјализоване услуге – 493.900,00 динара
425-Текуће поправке и одржавање – 3.503.210,00
динара
426-Материјал – 4.197.840,00 динара
482-Порези, обавезне таксе и казне – 157.860,00
динара
4632-Капитални трансфери:
511-Зграде и грађевински објекти – 4.466.950,00
динара
Извори финансирања за функцију 912:
01 Приходи из буџета

0,00

4.466.950,00

69.461.690,00

0,00 69.461.690,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 912 69.461.690,00

0,00 69.461.690,00

УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.9. 69.461.690,00

0,00 69.461.690,00

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
Средње образовање
4631-Текући трансфери:
413-Накнаде у натури – 3.366.735,00 динара
414-Социјална давања запосленима – 97.390,00
динара
415-Накнаде за запослене – 4.858.025,00 динара
416-Награде, бонуси и остали расходи –
7.371.550,00 динара
421-Стални трошкови – 30.404.190,00 динара
422-Трошкови путовања – 1.295.100,00 динара
423-Услуге по уговору – 5.235.810,00 динара
424-Специјализоване услуге – 521.000,00 динара
425-Текуће поправке и одржавање – 4.213.890,00
динара
426-Материјал – 6.002.000,00 динара
482-Порези, обавезне таксе и казне -15.000,00
динара
4632-Капитални трансфери:
511-Зграде и грађевински објекти -3.000.000,00
динара
512-Машине и опрема – 539.670,00 динара
Извори финансирања за функцију 920:
01 Приходи из буџета

3.11.

4.466.950,00

63.380.690,00

3.539.670,00

0,00 63.380.690,00

0,00

3.539.670,00

66.920.360,00

0,00 66.920.360,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920 66.920.360,00

0,00 66.920.360,00

УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.10. 66.920.360,00

0,00 66.920.360,00

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ТАЛЕНТЕ

Глава

Функција

Позиција

Економска
класификација

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

13.03.2012.

Опис

1

2

3

4

5

6

980
221

463

Образовање некласификовано на другом месту
4631-Текући трансфери:
411-Плате и додаци запослених -1.262.290,00
динара
412-Социјални доприноси на терет послодавца
– 225.950,00 динара
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Средства из
Средства из
буџета
осталих извора

7

8

Укупно

9

2.764.125,00

0,00

2.764.125,00

414-Социјална давања запосленима – 289.495,00
динара
416-Награде, бонуси и остали расходи – 49.200,00
динара
421-Стални трошкови – 591.190,00 динара
423-Услуге по уговору – 170.000,00 динара
424-Специјализоване услуге – 176.000,00 динара
Извори финансирања за функцију 980:
01 Приходи из буџета

3.12.
070
222

463

3.13.

2.764.125,00

0,00

2.764.125,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980

2.764.125,00

0,00

2.764.125,00

УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.11.

2.764.125,00

0,00

2.764.125,00

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
Социјална помоћ угроженом становништву
некласификована на другом месту
4631-Текући трансфери:
411-Плате и додаци запослених – 10.506.690,00
динара
412-Социјални доприноси на терет послодавца
– 1.880.700,00 динара
413-Накнаде у натури – 196.000,00 динара
414-Социјална давања запосленима – 26.075,00
динара
416-Награде, бонуси и остали расходи –
502.320,00 динара
421-Стални трошкови – 2.315.000,00 динара
422-Трошкови путовања – 78.000,00 динара
423-Услуге по уговору – 2.562.000,00 динара
424-Специјализоване услуге – 152.000,00 динара
425-Текуће поправке и одржавање – 375.000,00
динара
426-Материјал – 1.035.000,00 динара
472-Опремање корисника и трошкови сахране
– 1.000.000,00 динара
482-Порези,обававезне таксе и казне -25.000,00
динара
Извори финансирања за функцију 070:
01 Приходи из буџета

20.653.785,00

0,00 20.653.785,00

20.653.785,00

0,00 20.653.785,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070 20.653.785,00

0,00 20.653.785,00

УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.12. 20.653.785,00

0,00 20.653.785,00

ДОМ ЗДРАВЉА
740

Јавне здравствене услуге
223

463

4632-Капитални трансфери:

3.676.350,00

0,00

3.676.350,00

Глава

Функција

Позиција

Економска
класификација

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео
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Опис

1

2

3

4

5

6

13.032012.

Средства из
Средства из
буџета
осталих извора

7

8

Укупно

9

511-Зграде и грађевински објекти – 1.676.350,00
дин.
512-Машине и опрема – 2.000.000,00 дин.
Извори финансирања за функцију 740:
01 Приходи из буџета

3.676.350,00

0,00

3.676.350,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 740

3.676.350,00

0,00

3.676.350,00

УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.13.

3.676.350,00

0,00

3.676.350,00

Извори финансирања на нивоу града за 2012 годину:
01 Приходи из буџета
1.618.292.075,00
04 Сопствени приходи
0,00
12 Примања од отплате датих кредита и продаје
0,00
финансијске имовине
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
334.800.595,00
УКУПНО РАЗДЕО 3 1.953.092.670,00

4

0,00 1.618.292.075,00
184.171.962,00 184.171.962,00
16.505.760,00
0,00

16.505.760,00
334.800.595,00

200.677.722,00 2.153.760.392,00

ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
330
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235

411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
512

Судови
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде, бонуси и остали посебни расходи
Стални трошкови
Путни трошкови
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Машине и опрема

6.497.460,00
1.161.060,00
54.500,00
140.000,00
130.000,00
108.000,00
260.000,00
60.000,00
315.000,00
100.000,00
300.000,00
50.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6.497.460,00
1.161.060,00
54.500,00
140.000,00
130.000,00
108.000,00
260.000,00
60.000,00
315.000,00
100.000,00
300.000,00
50.000,00

Извори финансирања за функцију 330:
01 Приходи из буџета

9.176.020,00

0,00

9.176.020,00

9.176.020,00

0,00

9.176.020,00

9.176.020,00

0,00

9.176.020,00

9.176.020,00

0,00

9.176.020,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330
Извори финансирања за раздео 4:
01 Приходи из буџета
УКУПНО РАЗДЕО 4

Извори финансирања на нивоу града за 2012 годину:
01 Приходи из буџета
2.414.164.353,00
04 Сопствени приходи
0,00
12 Примања од отплате датих кредита и продаје
0,00
финансијске имовине
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
536.542.864,00
УКУПНO РАСХОДИ ЗА 2012. ГОДИНУ: 2.950.707.217,00

Члан 7.
У члану 16. став 4. после речи: „расхода“,
додају се речи: „и издатака“.
У ставу 4. алинеја 3. речи: „расхода не

0,00 2.414.164.353,00
196.582.562,00 196.582.562,00
16.505.760,00
16.505.760,00
0,00

536.542.864,00

213.088.322,00 3.163.785.539,00

може бити веће од 5% вредности апропријације за
расход“, замењују се речима: „расхода и издатака не
може бити веће од 5% вредности апропријације за
расход и издатак“.

13.03.2012.
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После става 6. додаје се нови став 7. који гласи:
„У обрачун максимално могућег износа
средстава текуће буџетске резерве утврђеног у
претходном ставу овог члана не укључује се износ
средстава настао као последица промене става
1. овог члана, у делу који се односи на пренос
овлашћења из става 3. овог члана.“.
Досадашњи став 7. постаје став 8.
Члан 8.
Остале одредбе Одлуке о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“, бр. 8/11) остају неизмењене.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику града
Пожаревца“.
У Пожаревцу, 9.3.2012. године Број: 01-06-22/8
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
2
На основу члана 53. става 4. Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 9/09-пречишћен текст) и на основу члана 6.
Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању
Јавног предузећа „Дирекција за изградњу града
Пожаревца“ („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 8/11), Комисија за прописе Скупштине града
Пожаревца, на седници од 7.3.2012. 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 града Пожаревца“
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 1/09пречишћен текст), која је објављена 20.2.2009.
године; и
2. Одлуку о изменама и допунама Одлуке о
оснивању Јавног предузећа „Дирекција за изградњу
града Пожаревца“ („Службени гласник града
Пожаревца“, бр. 9/11), која је ступила на снагу
7.1.2012. године.
Из ове одлуке у пречишћен текст нису
унети члан 5. који предвиђа да у осталим деловима
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Одлука о оснивању Јавног предузећа ‘’Дирекција за
изградњу града Пожаревца’’ (‘’Службени гласник
града Пожаревца’’ бр. 01/09 – пречишћен текст)
остаје непромењена, члан 6. којим се задужује
Комисија за прописе да утврди пречишћен текст
одлуке и члан 7. којим је утврђено када та одлука
ступа на снагу.
У Пожаревцу, 7.3.2012. године Број: 01-06-25/1
КОМИСИЈА ЗА ПРОПИСЕ
СКУПШТИНЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Душанка Кукољ, с.р.
ОДЛУКА
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.
Дирекција је основана са циљем предлагања
и спровођења градске стратегије изградње и развоја
у области комуналног опремања и урбанистичког
планирања; обављања послова у области припреме,
надзора и вођења инвестиција које се финансирају
из буџета Града и других прихода утврђених законом
и Статутом града; обављања послова управљача
локалних и некатегорисаних путева и улица;
обављања послова на спровођењу градске стамбене
стратегије, реализације програма социјалног
становања и управљања становима за социјално
становање и других станова датих у закуп; као
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и обављање других послова од јавног интереса и
од значаја за функционисање локалне самоуправе
у области становања и управљања, наплате,
одржавања и изградње пословних простора, станова
и монтажних објеката на површинама јавне намене,
као и заштите животне средине.
Ближи услови, поступак, надлежност за
обављање послова из предходног става, као и
надлежност и поступак давања у закуп пословног
простора, станова, гаража и других комерцијалних
непокретности уређују се општим актима оснивача,
у складу са законом.
Члан 5.
Делатност Дирекције је:
4110 – разрада грађевинских пројеката;
4120 - изградња стамбених и нестамбених зграда;
4211 - изградња путева и аутопутева;
4213 - изградња мостова и тунела;
4221 - изградња цевовода;
4222 - изградња електричних и телекомуникационих водова;
4291 - изградња хидротехничких објеката;
4299 - изградња осталих непоменутих грађевина;
4311 - рушење објеката;
4312 - припремна градилишта;
4313 - испитивање терена бушењем и сондирањем;
4321 - постављање електричних инсталација;
4322 - постављање водоводних, канализационих,
грејних и климатизационих система;
4329 - остали
инсталациони
радови
у
грађевинарству;
4331 – малтерисање;
4332 – уградња столарије;
4333 – постављање подних и зидних облога;
4334 – бојење и застакљивање;
4339 – остали завршни радови;
4391 - кровни радови;
4399 - остали непоменути специфични грађевински
радови;
6430 – поверенички фондови (трастови), инвестициони фондови и слични финансијски
ентитети;
6499 – остале непоменуте финансијске услуге, осим
осигурања и пензијских фондова;
6810 – куповина и продаја властитих некретнина;
6820 – изнајмљивање властитих или изнајмљених
некретнина и управљање њима;
6831 – делатност агенција за некретнине;
6832 – управљање некретнинама за накнаду;
6910 – правни послови;
6920 – рачуноводствени,
књиговодствени
и
ревизорски послови, пореско саветовање;
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7022 – консултантске активности у вези с
пословањем и осталим управљањем;
7111 – архитектонска делатност;
7112 – инжењерске
делатности
и
техничко
саветовање;
7120 – техничко испитивање и анализе;
7311 – делатност рекламних агенција;
7312 – медијско представљање;
7490 – остале стручне, научне и техничке
делатности;
8110 – услуге одржавање објеката;
8129 – услуге осталог чишћења;
8130 - услуге уређења и одржавања околине.
Члан 6.
Средства за обављање делатности из
претходног члана ове одлуке 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 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 7.
Органи Дирекције су Управни одбор,
директор и Надзорни одбор.
Члан 8.
Орган управљања Дирекције је Управни
одбор који има председника, заменика председника
и 7 чланова , које по спроведеном јавном конкурсу,
бира и разрешава Скупштина града Пожаревца и
то:
6 чланова из реда оснивача; и
3 члана из реда запослених у
Дирекцији.
Мандат чланова Управног одбора траје 4
године, са правом поновног избора.
Члан 9.
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;
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доноси одлуку о расподели добити уз
сагласност Владе Републике Србије;
доноси дугорочни и средњорочни
план рада и развоја и годишњи
програм пословања уз сагласност
Владе Републике Србије, на предлог
надлежног министарства; и
врши и друге послове утврђене актом
ооснивању и статутом.

Члан 10.
Директора Дирекције, по спроведеном
јавном конкурсу, бира и разрешава Скупштина
града Пожаревца.
Мандат директора траје 4 године, са правом
поновног избора.
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 11.
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 12.
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 13.
Директор одговара за резултате пословања
и законитост рада предузећа.
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Директор и чланови Управног одбора
одговарају материјално за штету нанету Дирекцији
доношењем и извршавањем одлука за које су
овлашћени, у складу са законом.
Члан 14.
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 15.
Скупштина града Пожаревца даје сагласност
на статут.
Члан 16.
Дана 12.12.1998. године престала је да
важи Одлука о оснивању Дирекције за изградњу
општине Пожаревац („Службени гласник општине
Пожаревац“, бр. 6/94).
3
На основу члана 53. става 4. Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 9/09-пречишћен текст) и на основу члана 25.
Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању
установе Центар за социјални рад Пожаревац
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 8/11пречишћен текст), Комисија за прописе Скупштине
града Пожаревца, на седници од 7.3.2012. године
утврдила је пречишћен текст Одлуке о оснивању
установе Центар за социјални рад Пожаревац.
Пречишћен текст Одлуке о оснивању
установе Центар за социјални рад Пожаревац
обухвата:
1. Одлуку о оснивању установе Центар за
социјални рад Пожаревац („Службени гласник
општине Пожаревац“, бр. 3/09-пречишћен текст),
која је oбјављена 10.4.2009. године;
Из ове одлуке у пречишћен текст нису унети
чланови 5, 6, 10, 13, 22. и 25. који су брисани; и
2. Одлуку о изменама и допунама Одлуке
о оснивању установе Центар за социјални рад
(пречишћен текст) („Службени гласник општине
Пожаревац“, бр. 8/11), која је ступила на снагу
30.12.2011. године.
Из ове одлуке у пречишћен текст није унет
члан 23. којим је предвиђено да се у свим члановима
одлуке које садрже реч: „Установа“ иста замењује
речју: „Центар“, члан 24. којим се обавезује Центар
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да у року од 30 дана од дана ступања на снагу
ове одлуке усагласи статут Центра и достави га
оснивачу на давање сагласности, члан 25. којим је
овлашћена Комисија за прописе да утврди и објави
пречишћен текст Одлуке о оснивању установе
Центар за социјални рад Пожаревац и члан 26.
којим је утврђено када та одлука ступа на снагу.
У Пожаревцу, 7.3.2012.год. Број: 01-06-25/2
КОМИСИЈА ЗА ПРОПИСЕ
СКУПШТИНЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Душанка Кукољ, с.р.
ОДЛУКА
о оснивању установе Центар за социјални рад
Пожаревац
(Пречишћен текст)
Члан 1.
Ради обезбеђивања права утврђених законом
и остваривања другог законом утврђеног интереса
у области социјалне заштите на територији града
Пожаревца, Град Пожаревац (даљем тексту:
Оснивач) оснива установу Центар за социјални рад
Пожаревац.
Члан 2.
Установа Центар за социјални рад
Пожаревац ( у даљем тексту: Центар) има својство
правног лица и одговара за своје обавезе у правном
промету свим средствима и имовином којом
располаже. Средства и имовина Центра намењена
корисницима социјалне заштите не могу бити
предмет извршења.
Центар се уписује у судски регистар кад
надлежни орган управе утврди да су испуњени
услови за почетак рада и обављање делатности које
су утврђене законом.
Уписом у судски регистар Центар стиче
својство правног лица.
Члан 3.
Назив Центра је: Центар за социјални рад
Пожаревац.
Седиште Центра је у Пожаревцу, улица
Моше Пијаде број 27.
Члан 4.
Центар има печат и штамбиљ.
Изглед и садржај печата и штамбиља
утврђује се Статутом Центра.
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Члан 5.
Делатност Центра је:
88.99 Остала непоменута социјална заштита
без смештаја.
У спровођењу социјалне заштите и
социјалног рада, Центар врши следећа јавна
овлашћења:
процењује потребе и снаге корисника
и ризике по њега и планира пружање
услуга социјалне заштите;
спроводи поступке и одлучује о правима
на материјална давања и о коришћењу
услуга социјалне заштите;
предузима прописане мере, покреће
и учествује у судским и другим
поступцима;
води прописане евиденције и стара се о
чувању документације корисника;
Центар одлучује у првом степену о
коришћењу услуга социјалне заштите које
обезбеђује град Пожаревац у складу са законом.
Надзор над радом из става 2. и 3. овог члана
врши министарство и надлежни орган Градске
управе за послове социјалне заштите.
Поред послова из става 2.и 3. овог члана
Центар обавља и стручне послове у спровођењу
социјалне заштите , социјалног рада, породичноправне заштите и старатељства и то:
открива и прати социјалне потребе
грађана и проблеме у области социјалне
заштите;
предлаже и предузима мере у решавању
социјалних потреба грађана и прати
њихово извршење;
организује и спроводи одговарајуће
облике социјалне заштите и непосредно
пружа услуге социјалне заштите и
социјалног рада;
развија у унапређује превентивне
активности, које доприносе спречавању
и сузбијању социјалних проблема;
пружа дијагностичке услуге, спроводи
одговарајући третман, саветодавнотерапијске услуге и стручну помоћ
корисницима;
подстиче, организује и координира
професионални
и
добровољни
хуманитарни рад у области социјалне
заштите;
води евиденцију и документацију о
пруженим услугама и предузетим
мерама у оквиру своје делатности;
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учествује у пословима планирања и
развоја социјалне заштите у граду
Пожаревцу;
обавља и друге послове утврђене
законом и другим прописима.

Члан 6.
Центар обавља делатност, односно послове
из члана 4. ове одлуке на начин којим се обезбеђује
уредно и квалитетно, под једнаким условима,
остваривање права грађана и организација и
задовољавање потреба корисника социјалне
заштите. Центар уређује начин пружања услуга и
њихово коришћење од стране корисника, у складу
са законом.
Члан 7.
Над обављањем делатностима, односно
послова Центра из члана 4. ове одлуке, врши се
управни и стручни надзор у складу са законом.
Члан 8.
Средства за остваривање права која су
законом утврђена као право од општег интереса
обезбеђују се у буџету Републике и Града.
У буџету Републике обезбеђују се средства
Центра за вршење јавних овлашћења утврђених
законом.
У буџету Републике обезбеђују се средства
за изградњу, опремање и осавремењивање центара
социјалне заштите за смештај корисника као и
центара за социјални рад, кад организују смештај
корисника у складу са законом.
У буџету оснивача обезбеђују се средства
за остваривање осталих права утврђених законом
и средства за изградњу-доградњу, опремање и
осавремењавање Центра.
Члан 9.
Надлежно Министарство Републике Србије
преноси Центру наменски:
средства за обављање стручног рада
у функцији решавања о правима
утврђеним законом;
средства за исплату новчаних примања
на основу утврђених права;
средства за финансирање смештаја
корисника у установама социјалне
заштите и породичног смештаја;
средства за остваривање права на помоћ
за оспособљавање за рад.
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Град Пожаревац преноси Центру наменски
средства за остваривање права и услуга утврђених
Одлуком о правима у социјалној заштити и
социјалној сигурности грађана на територији града
Пожаревца:
за остваривање стручног рада у
функцији решавања о правима и
услугама утврђених Одлуком о правима
у социјалној заштити и социјалној
сигурности грађана на територији града
Пожаревца;
за исплату новчаних примања на основу
утврђених права.
Члан 10.
Средства за обављање делатности Центра
обезбеђују се:
из буџета Републике;
из буџета града Пожаревца;
непосредно од корисника – родитеља;
из донација;
од спонзора;
из прилога;
из пројектног финансирања;
из других извора у складу са законом.
Члан 11.
Скупштина Града у складу са законом:
даје сагласност на Статут Центра;
даје сагласност на статусне промене
Центра;
именује и разрешава чланове Управног
и Надзорног одбора;
предузима мере којима се обезбеђују
услови да Центар обавља своју
делатност;
даје сагласност на годишњи програм
рада ;
даје сагласност на годишњи извештај о
раду;
врши и друге послове у складу са
законом и актима Скупштине Града.
Члан 12.
Градско веће града Пожаревца:
даје сагласност на Правилник о
организацији
и
систематизацији
послова и радних задатака Центра, број
и структуру запослених чије се зараде
финансирају из буџета Града;
доноси Правилнике из области
социјалне заштите за које је овлашћено
општим актима Скупштине града;
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врши и друге послове у складу са
законом.

Члан 13.
Органи Центра су: директор, Управни одбор
и Надзорни одбор.
Органе Центра именује и разрешава
оснивач.
Члан 14.
Директор руководи Центром.
Директора Центра именује и разрешава
оснивач, у складу са законом и статутом.
Директор се именује на основу спроведеног
јавног конкурса, на период од четири године по
прибављеном мишљењу управног одбора и може
бити поново именован. Поступак избора директора
утврђује се статутом Центра.
Члан 15.
Директор Центра:
представља и заступа Центар;
организује и руководи радом Центра;
предлаже програм рада и план развоја
Центра и предузима мере за њихово
спровођење;
доноси акт о унутрашњој организацији
и систематизацији послова и друга
општа и појединачна акта у складу са
законом и статутом;
учествује у раду и извршава одлуке
Управног одбора;
стара се о законитости рада Центра;
одговоран је за материјално пословање
Центра;
врши и друге послове утврђене законом
и статутом.
Члан 16.
Центром управља управни одбор.
Управни одбор има пет чланова, и чине га
два представника по предлогу запослених у Центру
и три представника оснивача, од којих је један из
реда чланова удружења чији су циљеви усмерени
на заштиту права социјално угрожених лица, ако на
територији за коју је основан Центар делује и има
седиште такво удружење.
Председника и чланове управног одбора
именује и разрешава оснивач, у складу са законом.
Председника Управног одбора именује оснивач из
реда чланова управног одбора.
Чланови Управног одбора именују се на
период од четири године и могу бити именовани
највише два пута.
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Члан 17.
Управни одбор Центра:
доноси Статут;
доноси друге опште акте предвиђене
законом и Статутом;
одлучује о пословању Центра;
доноси програме рада и план развоја
Центра, на предлог директора;
доноси годишњи финансијски план;
усваја годишњи обрачун;
усваја годишњи извештај о раду и
пословању;
даје предлог о статусним променама, у
складу са законом;
доноси одлуку, расписује конкурс, води
изборни поступак и даје мишљење за
избор и именовање директора Центра;
закључује уговор о раду и решава о
другим питањима из области рада и
радних односа директора у складу са
законом;
одлучује о другим питањима утврђеним
законом и Статутом;
врши и друге послове у складу са
законом.
Члан 18.
На оснивање, организацију и рад Центра, као
установе, примењују се прописи о јавним службама
и прописи из области социјалне заштите.
У погледу права, обавеза и одговорности
запослених у Центру примењују се општи прописи
о раду.
Члан 19.
Надзор над пословањем Центра врши
Надзорни одбор.
Надзорни одбор има три члана од којих два
представника оснивача и једног представника из
реда запослених у Центру.
Председника и чланове Надзорног одбора
именује и разрешава оснивач, у складу са законом.
Председника Надзорног одбора именује
оснивач из реда чланова Надзорног одбора.
Чланови Надзорног одбора именују се на
период од четири године и могу бити
именовани највише два пута.
Члан 20.
Надзорни одбор Центра:
врши надзор над пословањем Центра, у
складу са законом,
врши контролу годишњег извештаја и
годишњег обрачуна Центра,
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врши контролу уредности пословне
документације и њено вођење у складу
са законом
обавештава оснивача о евентуалним
пропустима у раду директора и
Управног одбора
врши и друге послове у складу са
законом, актом о оснивању и статутом.

Члан 21.
Директор и чланови Управног и Надзорног
одбора одговарају за штету нанету Центру.
Члан 22.
У случају поремећаја у пословању Центра,
оснивач може предузети мере којима ће обезбедити
услове за несметано функционисање рада Центра,
као што је промена унутрашње организације
Центра, кадровске промене и друго.
Ова питања ближе се уређују статутом
Центра.
Члан 23.
Центар може бити укинут.
Поступак за укидање Центра покреће
оснивач.
Акт о укидању Центра доноси оснивач.
На основу акта о укидању Центра спроводи
се поступак редовне ликвидације, у складу са
законом.
4
На основу члана 20. 22.став 6. Закона о
јавној својини („Службени гласник Републике
Србије“ бр. 72/11) и члана 27. став 1. тачкa 6) и
16) Статута града Пожаревца („Службени гласник
града Пожаревца“, број 9/09- пречишћен текст),
Скупштина града Пожаревца, на седници од 9.03.
2012. године, донела је
ОДЛУКУ
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ДАВАЊА У
ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се надлежност,
начин, услови и поступак давања у закуп пословног
простора у јавној својини Града Пожаревца (у даљем
тексту: пословни простор), а који непосредно не
служи извршавању надлежности Града.
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Члан 2.
Пословни простор у јавној својини Града
Пожаревца, а не служе непосредно остваривању
функција Града Пожаревца (такозване комерцијалне
непокретности), предмет су стицања прихода,
давањем у закуп.
Члан 3.
Град Пожаревац послове управљања,
давања у закуп и остваривање прихода буџета
Града Пожаревца, као и одржавање пословног
простора, поверава Јавном предузећу „Дирекцији
за изградњу града Пожаревца“ (у даљем тексту:
Јавно предузеће).
II ПОСТУПЦИ ДАВАЊА У ЗАКУП
ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
Врсте поступака
Члан 4.
Пословни простор се може дати у закуп,
полазећи од тржишне висине закупнине, у
поступку:
прикупљања писмених понуда и
јавног надметања.
Изузетно, пословни простор се може дати у
закуп непосредном погодбом, и то само у следећим
случајевима:
када се и други пут, по поновљеном
јавном огласу, не пријави овом одлуком
одређен број лица, неопходан за
спровођење поступка усменог јавног
надметања или избора најповољније
понуде;
удружењима и организацијама чији се
рад делимично финансира из средстава
буџета Града;
удружењима и организацијама грађана
из области културе, образовања,
социјалне и дечије заштите, под
условом да тај простор не користе за
остваривање прихода и
за потребе државних органа и
организација, као и у другим
случајевима када постоји интерес
Града.
Заједничке одредбе за све поступке
Члан 5.
Поступак за давање у закуп пословног
простора покреће се на основу претходне
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сагласности коју доноси Градско веће града
Пожаревца, а на предлог Јавног предузећа.
Градско веће града Пожаревца актом из
претходног става утврђује намену пословног
простора и врсту поступка за доделу у закуп.
Право учешћа у поступку усменог јавног
надметања или избора најповољније понуде имају
сва правна и физичка лица.
Лица са којима је Град Пожаревац у спору,
у погледу вршења стварних и облигационих права
на пословним просторијама, немају право учешћа
у поступку усменог јавног надметања или избора
најповољније понуде, ради остваривања права на
закуп.
Члан 6.
На основу акта Градског већа града
Пожаревца којом се даје сагласност на покретање
поступака давања у закуп пословног простора,
Управни одбор Јавног предузећа доноси одлуку о
покретању поступка и расписивању јавног огласа
која садржи:
1. врсту поступка за давање у закуп
пословног простора;
2. податке о пословном простору који се
даје у закуп (адреса, зона, површина са
структуром пословног простора);
3. намену пословног простора коју одређује
Градско веће града Пожаревца;
4. почетни износ закупнине;
5. време на које се пословни простор даје
у закуп;
6. назначење лица која имају право
учешћа;
7. критеријуме који ће се применити код
оцене понуда и
8. оквирне датуме у којима ће се спроводити
појединачне фазе поступка.
Одлука о покретању поступка може да
садржи и друге елементе прописане овом одлуком,
ако Управни одбор Јавног предузећа процени да су
потребни за спровођење поступка за давање у закуп
пословног простора.
Члан 7.
Поступке за давање у закуп пословног
простора спроводи Комисија за давање у закуп
пословног простора (У даљем тексту: Комисија).
Комисију чине председник и четири члана,
које на предлог директора Јавног предузећа именује
Управни одбор Јавног предузећа.
Председник и три члана Комисије именују
се из реда запослених у Јавном предузећу, а један
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члан се именује из реда чланова Управног одбора
Јавног предузећа.
Мандат председника и чланова Комисије
траје до истека мандата чланова Управног одбора
Јавног предузећа који их је именовао.
По истеку мандата исто лице може поново
бити именовано за председника, односно члана
Комисије.
Задатак Комисије је да:
1. припреми потребну документацију и
оглас;
2. даје
додатне
информације
или
објашњења у вези са припремањем
понуде или пријаве;
3. отвара, прегледа, оцењује и рангира
понуде;
4. отвара, прегледа и оцењује пријаве и
утврђује статус кандидата у поступку
јавног надметања;
5. води поступак јавног надметања;
6. води поступак непосредне погодбе;
7. саставља писани извештај о оцени
понуда;
8. припреми предлог одлуке о избору
најповољнијег понуђача или предлог
одлуке о обустави поступка.
Члан 8.
Јавно предузеће је обавезно да приликом
спровођења поступака за давање у закуп пословног
простора примени начела: економичности и
ефикасности поступка; обезбеђивања конкуренције
међу понуђачима; јавности поступка, и једнакости
понуђача.
Члан 9.
Јавно предузеће је дужно да:
1) чува као поверљиве све податке о
понуђачима садржане у понуди који
су посебним прописом утврђени као
поверљиви и које је као такве понуђач
означио у понуди;
2) одбије давање информације која
би значила повреду поверљивости
података добијених у понуди;
3) чува као пословну тајну имена понуђача
и подносилаца пријава, као и поднете
понуде, односно пријаве, до истека
рока предвиђеног за отварање понуда,
односно разматрање пријава.
Члан 10.
Јавно предузеће је дужно да:
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евидентира све фазе поступка давања у
закуп пословног простора;
чува сву документацију везану за
давање у закуп пословног простора
у складу са прописима који уређују
област документарне грађе и архива,
најмање осам година од престанка
уговора о закупу пословног простора;
води евиденцију свих закључених
уговора о закупу пословног простора.

Члан 11.
Јавно предузеће води поступак давања у
закуп пословног простора на српском језику, а
вредности у јавном позиву и у понуди исказују се
у динарима.
Члан 12.
Јавно предузеће ће одбити понуду ако има
на располагању веродостојан доказ да је понуђач
непосредно или посредно дао, понудио или ставио
у изглед поклон или неку другу корист члану
Комисије, лицу које је учествовало у припреми
документације за спровођење поступка, или неком
другом лицу како би оно на њих извршило утицај
са циљем да сазна поверљиве информације или да
утиче на поступање Јавног предузећа или доношење
одлука у било којој фази поступка давања у закуп
пословног простора.
Јавно предузеће ће одбити понуду и ако има
на располагању веродостојан доказ да је понуђач
непосредно или посредно претио члану Комисије,
лицу које је учествовало у припреми документације
за спровођење поступка или неком другом лицу како
би ово на њих извршило утицај са циљем да сазна
поверљиве информације, или да утиче на поступање
Јавног предузећа или доношење одлука у било којој
фази поступка давања у закуп пословног простора.
Јавно предузеће је дужно да у случајевима
из ст. 1. и 2. овог члана одмах обавести надлежне
органе који ће против таквих субјеката предузети
законом прописане мере.
Обавезни услови за учешће у поступцима
давања у закуп пословног простора
Члан 13.
Јавно предузеће у јавном огласу објављује
услове које понуђач мора да испуни да би могао
да учествује у поступку давања у закуп пословног
простора.
Право на учешће у поступку има понуђач
ако:
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1)

је регистрован код надлежног органа,
односно уписан у одговарајући
регистар;
2) му у року од две године пре објављивања
јавног
огласа
није
изречена
правноснажна судска или управна мера
забране обављања делатности;
3) има важећу дозволу надлежног органа
за обављање делатности, за чије
обављање је простор намењен односно
коју жели да обавља, ако је таква дозвола
предвиђена посебним прописом, а
поседовање пословног простора није
услов за издавање дозволе;
4) он, оснивачи или чланови друштва, који
су као такви уписани у одговарајући
регистар правних лица, немају
дуговања према Јавном предузећу
или оснивачу по основу неплаћених
закупнина и других трошкова везаних
за закуп пословног простора;
Јавно предузеће може да одреди и друге
додатне услове за учешће у поступку давања у
закуп пословног простора.
Јавно предузеће одређује услове за учешће
у поступку тако да ти услови не дискриминишу
понуђаче.
Члан 14.
У случају када се поступак давања у
закуп пословног простора спроводи ради избора
најповољнијег понуђача за пословни простор који је
намењен за атеље, понуђачи могу бити искључиво
физичка лица која самостално, у виду занимања,
обављају уметничку делатност у области културе,
која су као таква уписани у одговарајућу евиденцију,
а сагласно одредбама закона и подзаконских аката
којим се уређује самостално обављање уметничке
делатности и којима је обављање те делатности
једини извор прихода.
Члан 15.
Испуњеност услова из члана 13. став 2. тачке
1. до 4. ове одлуке понуђач доказује достављањем
следећих доказа уз понуду:
1) извода из регистра надлежног органа;
2) потврде надлежног органа којом
доказује да му није изречена мера
забране обављања делатности;
3) важеће
дозволе
за
обављање
одговарајуће делатности, издате од
стране надлежног органа; 4) потврде
Јавног предузећа и оснивача да он,
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оснивачи или чланови друштва који
су као такви уписани у одговарајући
регистар правних лица, немају
дуговања према Јавном предузећу
или оснивачу по основу неплаћених
закупнина и других трошкова везаних
за закуп пословног простора.
Испуњеност услова из члана 14. ове одлуке
понуђач доказује достављањем потврде издате од
стране струковног удружења које је, по одредбама
закона и подзаконских аката којим се уређује
самостално обављање уметничке делатности,
овлашћено за њено издавање и своје писане изјаве
дате под кривичном и материјалном одговорношћу,
која је оверена пред судским или управним органом,
да му је обављање уметничке делатност једини
извор прихода.
Члан 16.
Докази о испуњености услова из члана 13.
и 14. ове одлуке могу се достављати у не овереним
копијама.
Понуђач чија понуда је оцењена као
најповољнија је дужан да у року, који не може бити
дужи од три дана од дана пријема писменог позива
Јавног предузећа, достави оригинал или оверену
копију доказа о испуњености услова из члана 13. и
14. ове одлуке.
Јавно предузеће је дужно да позив из става 2.
овог члана упути понуђачу, чија је понуда оцењена
као најповољнија, пре доношења одлуке о избору
најповољније понуде.
Уколико понуђач, чија је понуда оцењена
као најповољнија, не достави оригинал или
оверену копију доказа у року из става 2. овог члана,
Јавно предузеће ће његову понуду одбити као
неисправну.
Доказ из члана 15. став 1. тачка 2), мора
бити издат после дана објављивања јавног огласа.
Заштита права понуђача
Члан 17.
Комисија је дужна да, одмах по утврђивању
предлога одлуке за избор најповољнијег понуђача,
о истом, писаним путем, обавести све учеснике у
поступку.
Приговори понуђача на предлог Комисије
подносе се Градском већу града Пожаревца, у
року од 3 (три) дана од дана пријема обавештења о
утврђивању предлога.
Градско веће града Пожаревца дужно
је да све приговоре размотри на првој наредној
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седници, пре доношења коначне одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
А. Поступак прикупљања понуда
Члан 18.
Поступак прикупљања понуда објављује
Јавно предузеће путем огласа у локалном листу
‘’Реч народа’’ и на Веб сајту Јавног предузећа, а
може и у једном од дневиних листова по препоруци
Градског већа града Пожаревца.
По објављивању огласа, на Веб сајту Јавног
предузећа се поставља обавештење о објављеном
огласу са текстом огласа и другим подацима од
значаја за спровођење поступка.
Члан 19.
Оглас садржи:
податак о пословном простору који се
даје у закуп (адреса, зона, површина са
структуром пословног простора);
почетни износ закупнине;
намену простора;
време на које се пословни простор даје
у закуп;
датум и време када се пословни простор
може разгледати;
рок за достављање понуда;
шта понуда мора да садржи да би била
уредна и потпуна;
назначење лица која имају право
учешћа;
начин доказивања испуњености услова
за учешће у поступку;
критеријуме за избор најповољнијег
понуђача;
назначење да на затвореној коверти
понуђач испише “Понуда за пословни
простор - НЕ ОТВАРАЈ”;
време и место отварања понуда; - начин
саопштавања о избору непосредног
корисника закупца; и
адресу Јавног предузећа на коју се
упућује понуда.
Оглас може да садржи и друге елементе
прописане овим одлуком, ако Комисија процени да
су потребни за спровођење поступка за давање у
закуп пословног простора.
Члан 20.
Понуда треба да садржи следеће елементе
да би била исправна:
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-

све податке о подносиоцу понуде
(тачан назив односно име и презиме за
физичко лице,
седиште, односно адреса стана, матични
и ПИБ број, односно јединствени
матични број за физичка лица и др.);
доказе да понуђач испуњава обавезне
услове за учешће у поступку утврђене
чланом 13. и 14. ове одлуке;
делатност коју понуђач жели у
пословном простору да обавља и
која одговара намени простора, а која
квалитетом производа и услуга одговара
карактеру подручја или амбијенталне
целине;
висину понуђене закупнине исказану
по m2 месечно и у укупном износу,
која није нижа од почетног износа
закупнине.
Понуда може да садржи и друге елементе
битне за оцењивање понуда, а који се утврде
огласом.
Члан 21.
Понуде се могу доставити:
непосредно у просторијама Јавног
предузећа;
препорученом
пошиљком
преко
поште;
Понуде се подносе у складу са условима
објављеним у огласу.
Понуде се достављају у писаном облику,
на српском језику, у затвореној коверти на којој су
на предњој страни написани текст: “понуда - не
отварај”, са назнаком пословног простора на који
се понуда односи;
Уколико је понуда предата непосредно,
лицу које је донело издаје се потврда са бројем
деловодног протокола под којим је понуда заведена,
датум и време предаје.
Уколико је понуда стигла препорученом
пошиљком, у деловодни протокол се уписује датум,
време пријема и број препоручене пошиљке.
Понуде предате на други начин ће се
сматрати неуредним и неће се разматрати.
Јавно предузеће је дужно да води деловодни
протокол у који се уносе следећи подаци: редни број
понуде, датум и време приспећа, број препоручене
пошиљке ако је понуда стигла поштом и друге
напомене од важности за приспелу понуду.
Јавно Предузеће је дужно да констатује ако
је понуда достављена у отвореном коверту.
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Благовременом понудом се сматра она која
је примљена код Јавног предузећа до рока означеног
у огласу. Остале понуде су неблаговремене и неће
се разматрати.
Члан 22.
Отварање понуда спроводи Комисија.
Отварање понуда је јавно.
Отварање понуда се спроводи у року од 3
дана од истека рока за подношење понуда.
Отварање понуда се спроводи на месту и у
време који морају бити наведени у огласу.
Представници понуђача који учествују у
поступку отварања понуда, подносе пуномоћја за
учешће у поступку отварања понуда.
У поступку отварања понуда Комисија
утврђује:
имена
присутних
овлашћених
представника понуђача;
број поднетих понуда;
да ли је на ковертама у којима се налазе
понуде означено на који се пословни
простор односе;
редослед пријема понуда;
да ли су поднете понуде благовремене;
да ли је понуда потписана, из
колико делова се састоји, као и да
ли су уз понуду приложени докази о
испуњености услова тражени у огласу.
Члан 23.
Комисија сачињава Записник о отварању
понуда који садржи следеће: податке о поступку
(врста поступка, назначење пословног простора
за који се поступак спроводи, датум објављивања
огласа ; податке о Јавном Предузећу; место
(адреса), датум и време почетка поступка отварања
понуда; имена чланова Комисије; имена присутних
овлашћених представника понуђача и бројеви
издатих пуномоћја; имена других присутних
лица; редослед отварања поднетих понуда према
времену пријема; број под којим је понуда заведена;
датум и време пријема; назив понуђача; понуђену
цену; податке из понуде који су одређени као
елементи критеријума; наводе чланова Комисије
о недостацима које понуда има, односно преглед
тражених доказа о испуњености услова који
нису приложени уз понуду; евентуалне примедбе
представника понуђача; потписе председника и
чланова Комисије; потписе присутних овлашћених
представника понуђача; време завршетка поступка
отварања понуда.
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Уколико неко од присутних овлашћених
представника понуђача одбије да потпише записник,
податак о томе се уноси у записник, заједно са
разлогом не потписивања.
Ако у року за подношење понуда није
примљена ниједна понуда, податак о томе се уноси
у записник.
Члан 24.
По окончању поступка отварања понуда,
а најкасније у року од 5 дана, Комисија приступа
утврђивању најповољнијег понуђача.
Отворене понуде појединачно се разматрају
и утврђено стање се констатује и уноси у записник
који се води у току целог поступка оцењивања
понуда, те се на основу података и доказа уз понуду
утврђује најповољнији понуђач.
Избор најповољнијег понуђача у поступку
прикупљања понуда се врши на основу критеријума
економски најповољније понуде или критеријума
највише понуђене цене.
По утврђивању најповољнијег понуђача
Комисија припрема и Управном одбору Јавног
предузећа доставља предлог Одлуке за избор
најповољнијег понуђача, односно непосредног
корисника пословног простора.
Управни одбор Јавног предузећа доноси
коначну одлуку о избору непосредног корисника
пословног простора о чему подноси извештај
Градском већу града Пожаревца.
Члан 25.
Критеријуми којима се руководи Комисија
приликом предлагања најповољнијег понуђача
и Управни одбор приликом доношења одлуке,
када се избор најповољнијег понуђача врши по
критеријуму економски најповољније понуде, су
следећи: висина понуђене закупнине; делатност
коју понуђач жели да обавља а која је у складу са
утврђеном наменом; могућност - спремност улагања
сопствених средстава понуђача у адаптацију
и опремање пословног простора; могућност –
спремност учешћа у измирењу неизмиреног дуга
из претходног закуподавног односа; спремност
испуњења конкретних услова предвиђених одлуком
Управног одбора о давању у закуп пословних
просторија.
Вредновање критеријума се утврђује
огласом.
Члан 26.
Понуде које су поднете после оглашеног
рока, оне у не затвореном омоту и оне које не

13.032012.

садрже све предвиђене податке или су подаци,
дати супротно објављеним условима, сматраће се
неисправним и неће се узимати у обзир.
Члан 27.
Уколико у року за подношење понуда
није примљена ниједна понуда или стигну само
понуде које нису исправне или прихватљиве или
најповољнији понуђач одустане од своје понуде
након доношења одлуке Управног одбора Јавног
предузећа, Комисија ће поновити поступак
оглашавања, најкасније у року од 30 дана од дана
када је извршено отварање или оцењивање понуда
односно од дана када је најповољнији понуђач
одустао од своје понуде.
Уколико је поступак већ био два пута
поновљен, Комисија може да изврши избор
најповољнијег понуђача у поступку непосредне
погодбе.
Члан 28.
На Веб сајту Јавног предузећа се поставља
обавештење о слободном пословном простору, за
који се спроводи поступак непосредне погодбе,
са условима под којим заинтересована лица могу
пријавити своје учешће.
У поступку непосредне погодбе, Комисија
може да са пријављеним лицима преговара о
условима за закључење и свим елементима уговора о
закупу (висини закупнине, времену трајања уговора
о закупу, улагању личних средстава и друго).
У случају да се са пријављеним лицем не
постигне договор о елементима уговора о закупу,
поступак ће се поновити.
Висина закупнине у случају из претходног
става не може бити нижа од висине утврђене актом
Скупштине града о одређивању висине закупнине
за пословни простор чији је носилац јавне својине
град Пожаревац за одређену делатност и зону.
Б. Поступак јавног надметања
Члан 29.
Поступак јавног надметања објављује Јавно
предузеће, путем огласа у локалном листу ‘’Реч
народа’’ и на Веб сајту Јавног предузећа, а може и у
једном од дневиних листова по препоруци Градског
већа града Пожаревца.
По објављивању огласа, на Веб сајту Јавног
предузећа се поставља обавештење о објављеном
огласу са текстом огласа и другим подацима од
значаја за спровођење поступка. На поступак јавног
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надметања, сходно се примењују одредбе ове одлуке
које се односе на поступак прикупљања понуда.
Члан 30.
Оглас, из члана 29. ове одлуке, треба да
садржи све податке из члана 19. ове одлуке и
висину, услове и начин уплате депозита за учешће
као и друге податке који се утврде огласом.
Члан 31.
На јавном надметању могу да учествују
лица која се на начин утврђен чланом 21. ове одлуке
писмено пријаве до дана утврђеног огласом, за
која Комисија утврди да у потпуности испуњавају
услове из члана 13. или члана 13. и 14. ове одлуке и
призна им статус кандидата и која поднесу доказ о
уплати депозита.
Пријава мора да садржи све податке који се
огласом траже.
Подносиоцима непотпуних и неблаговремених пријава не може се признати статус
кандидата и не могу учествовати на јавном
надметању.
Члан 32.
Јавно надметање ће се одржати и када му
приступи само један учесник под условом да му
је признат статус кандидата и да је поднео доказ о
уплати депозита.
У току целог поступка јавног надметања
води се записник, који по окончању поступка
потписују председник и чланови Kомисије и
присутни кандидати.
Уколико нико не поднесе пријаву за
учествовање у јавном надметању, јавном надметању
не приступи ниједан кандидат или јавно надметање
не успе, Комисија ће поновити поступак јавног
надметања у року од 8 дана.
Члан 33.
По окончању поступка јавног надметања
Комисија сачињава извештај о спроведеном
поступку и предлог одлуке о најповољнијем
учеснику јавног надметања доставља Управном
одбору Јавног предузећа.
Управни одбор одлуку о избору закупца
доноси на првој наредној седници.
Члан 34.
У поступку јавног надметања, приоритет за
добијање пословног простора у закуп стиче учесник
поступка који понуди највећи износ закупнине.
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Члан 35.
Уколико у року за подношење пријава
није примљена ниједна пријава или стигну само
пријаве које нису исправне или прихватљиве или
најповољнији понуђач одустане од своје пријаве
након доношења одлуке Управног одбора Јавног
Предузећа, Комисија ће поступити на начин како је
то одређено у члану 28. ове одлуке.
Члан 36.
Управни одбор Јавног предузећа ће пословни
простор, који је унете у фонд пословног простора
којим управља Јавно предузеће, на захтев бивших
власника или њихових наследника који се налазе у
поседу истих дати у закуп до доношења акта којима
ће имовина бити враћена власницима.
Висина закупнине у случају из става 1. овог
члана се утврђује у висини закупнине одређене
актом Скупштине града о одређивању закупнине за
пословни просто чији је носилац јавне својине Град
Пожаревац, за одговарајућу делатност и зону.
III ОСНОВЕ УРЕЂЕЊА ЗАКУПОДАВНОГ
ОДНОСА
Уговор о закупу пословног простора
Члан 37.
Закуподавни однос заснива се потписивањем
уговора о закупу који међусобно закључују Јавно
предузеће као закуподавац и понуђач (коме је
одлуком Управног одбора Јавног предузећа додељен
пословни простор на коришћење), као закупац.
Јавно предузеће, као закуподавац може да
закључи уговор о закупу, само уколико је:
прибавило
претходну
сагласност
Градског већа;
поднело извештај Градском већу из
члана 24. став 5. ове одлуке.
У случају да се закупац већ налази у поседу
пословног простора или се уводи у посед пре него
што се стекну услови за закључивање уговора о
закупу, Јавно предузеће ће са закупцем закључити
предуговор о закупу којим ће уредити међусобне
односе, на начин утврђен овом одлуком.
У случају да Градско веће града Пожаревца
не да сагласност на одлуку Управног одбора
непосредног корисника пословног простора,
закупац је дужан да пословни простор врати Јавном
предузећу, на начин и под условима утврђеним
предуговором.
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Предмет уговора
Члан 38.
Уговором о закупу закуподавац даје, а
закупац прима у закуп пословни простор.
У уговору морају да буду тачно наведене
карактеристике пословног простора чији је закуп
предмет уговора и то: место, улица и кућни број,
спрат, површина, структура пословног простора
са наменом просторија и зона у коју је пословни
простор налази.
Делатност коју ће закупац обављати
Члан 39.
Уговором о закупу одређује се коју ће
пословну делатност закупац обављати, уз напомену
да закупац не може мењати или проширивати
делатност.
Трајање уговора
Члан 40.
У уговору се одређује време на које је уговор
закључен, од ког датума уговор почиње да тече и
датум престанка закуподавног односа.
Уговор о закупу закључује се на период од
3 године.
Изузетно, Управни одбор Јавног предузећа
може донети одлуку да се уговор о закупу закључи
и на период дужи од три године, али не дуже на
период на који је добијена сагласност Градског већа
града Пожаревца, а у случају када закупац преузме
обавезу да уложи сопствена средства у адаптацију
и опремање пословног простора; у случају када
закупац прихвати да измири неизмирени дуг из
претходног закуподавног односа у износу који
премашује једногодишњи износ закупнине.
Закупнина
Члан 41.
Уговором ће се утврдити почетна уговорена
закупнина исказана по m2 и у укупном износу, број
текућег рачуна на који се иста уплаћује, обавеза
закупца да исту уплаћује до 10-ог у месецу за
текући месец, као и обавеза закупца да у случају
неблаговременог плаћања уплати закуподавцу
затезну камату обрачунату у складу са законским
одредбама које регулишу стопе затезне камате .
Приликом закључења уговора о закупу, цена
закупа се исказује у еврима по званичном средњем
курсу Народне банке Србије на дан закључења
уговора.
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Цена закупа пословног простора из
закљученог уговора усклађуje се месечно, према
званичном средњем курсу евра Народне банке
Србије, на дан фактурисања месечне закупнине.
Члан 42.
Уговор о закупу обавезно садржи и
одредбу којом се одређује да ће се закупнина у
току уговореног рока усклађивати без закључења
посебног анекса уговора, сходно одредбама одлуке
којом се уређује начин и поступак утврђивања
висине закупа за пословни простор чији је носилац
јавне својине Град Пожаревац за одговарајућу зону
и делатност.
Обавезе закупца
Члан 43.
Уговором се утврђују и следеће обавезе
закупца:
- да прими у закуп пословни простор који
је предмет уговора у виђеном стању;
- да код вршења радова у пословном
простору, ради привођења намени,
претходно
прибави
сагласност
закуподавца за те радове;
- да у складу са законом спроведе обавезне
мере противпожарне заштите;
- да сноси трошкове текућег одржавања
пословног простора;
- да сноси трошкове за коришћење
пословног простора (ел. енергија,
вода, грејање, коришћење заједничких
просторија и уређаја, накнада за
коришћење грађевинског земљишта,
осигурање пословног простора и
слично);
- да сноси трошкове одржавања зграде
сходно законским одредбама о
одржавању стамбених зграда;
Закупац је дужан да са надлежним
предузећима закључи посебан уговор којим се
регулише обрачун и наплата трошкова из претходног
става овог члана.
Члан 44.
Уговором се утврђује право закуподавца да
врши контролу коришћења закупљеног простора
и текућег одржавања и да у вези са тим наложи
отклањање недостатака о трошку закупца.
Обезбеђење потраживања
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Члан 45.
У
циљу
обезбеђења
благовременог
измирења закупнине и трошкова на име утрошене
електричне енергије, комуналних услуга и других
трошкова за време коришћења пословног простора,
закупац се обавезује да у моменту закључења
уговора о закупу пословног простора, закуподавцу
уплати као депозит средства у висини од 3 (три)
месечне излицитиране или понуђене закупнине,
који се исказује у еврима по званичном средњем
курсу Народне банке Србије на дан уплате истог.
Уплаћени депозит из става 1. овог члана,
усклађује се према званичном средњем курсу
динара Народне банке Србије на дан употребе
за измирење обавеза од стране закуподавца, а у
ситуацији када се закупцу по истеку или раскиду
уговора о закупу депозит враћа усклађивање се
врши на дан повраћаја депозита.
Закупац је дужан да за време трајања уговора
о закупу пословног простора закуподавцу месечно
достави доказе о извршеној уплати закупнине и
трошкова на име утрошене електричне енергије,
комуналних услуга и других трошкова.
У случају да закупац не измирује редовно
и благовремено закупнину и трошкове на име
утрошка електричне енергије, комуналних услуга и
других трошкова, ова потраживања намирију се из
депозита.
У случају да закупац дуже од 2(два) месеца
не плаћа закупнину и остале трошкове за време
коришћења пословног простора, то ће бити основ
за раскид уговора о закупу пословног простора.
У случају склапања анекса уговора о закупу
из члана 56. ове одлуке, закупац је дужан да као
средство обезбеђења плаћања Јавном предузећу
преда оно средство обезбеђења које је уговорено
основним уговором о закупу закљученим са
Градом.
Престанак уговора пре истека времена на који
је закључен
Члан 46.
Уговором се утврђује да уговор о закупу
престаје и пре истека времена за које је закључен и
то:
1. споразумом уговарача у писменом
облику;
2. ако закупац изгуби право да обавља
делатност одређену уговором;
3. ако закупац без оправданог разлога не
обавља делатност одређену уговором;
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4. ако закупац не плати у целости
закупнину за два месеца узастопно или
три месеца у току календарске године;
5. ако се закупац без оправданог разлога
не усели у пословни простор у року од
30 дана од дана закључења уговора;
6. ако закупац пословни простор користи
противно одредбама уговора или на
начин којим се пословном простору или
објекту у коме се он налази, његовом
кривицом или кривицом лица за које је
он одговоран, наноси штета;
7. ако закупац пословни простор користи
на начин који узнемирава друге
кориснике пословног простора или
станаре у згради и у суседним зградама
(повећаном буком, вибрацијама, димом,
отицањем отпадних вода, непријатним
мирисама и слично);
8. ако закупац без претходне писмене
сагласности
закуподавца
врши
преправке или адаптације пословног
простора;
9. ако закупац не измирује накнаде и не
сноси трошкове за обавезе утврђене
уговором о закупу;
10. ако закупац најкасније у року од
осам дана од дана извршене промене
не достави закуподавцу податке о
извршеној статусној промени као
и податке о новим власницима,
оснивачима или члановима друштва. И
11. ако закупац, у року од пет дана од дана
пријема писаног захтева закуподавца,
не достави доказ да су лица, која
су у поступку контроле затечена
да у пословном простору обављају
делатност, код њега запослена или
да су чланови његовог породичног
домаћинства, у случају када закупац
обавља делатност личним радом
средствима у својини грађана.
Подзакуп
Члан 47.
Закупац не може закупљени пословни
простор или његов део издати у подзакуп другоме,
као ни по било ком другом основу увести треће лице
у посед пословног простора. Уколико закуподавац у
поступку контроле коришћења пословног простора
утврди да је закупац издао пословни простор или
његов део у подзакуп другоме, или да је омогућио
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трећем лицу (уз накнаду или без накнаде) да користи
пословни простор, уговор о закупу престаје да
важи.
Једнострани раскид уговора
Члан 48.
У случају да закупац не поштује уговорне
обавезе, закуподавац има право да једнострано
раскине уговор о закупу и позове закупца да му
најкасније у року од 30 дана од дана пријема писаног
обавештења о раскиду уговора врати пословни
простор.
Уколико закупац не поступи по захтеву
закуподавца и не врати пословни простор у
остављеном року, дужан је да од дана пријема
писаног обавештења па до дана враћања пословног
простора, закупцу плаћа двоструки износ
закупнине.
Члан 49.
Уговором се утврђује да свака уговорна
страна може отказати даље коришћење пословног
простора, уз отказни рок од 30 (тридесет) дана,
почев од дана достављања писменог саопштења о
отказу.
Остале одредбе уговора о закупу
Члан 50.
Закуподавац и закупац могу уговором
о закупу да уговоре и друга права, обавезе и
одговорности, која нису садржана у овој одлуци, а
примерено својим пословним потребама.
IV ИЗМЕНЕ УГОВОРА О ЗАКУПУ
Члан 51.
Када закупац престане да обавља своју
делатност услед смрти, а наставак закупа траже
наследници (брачни друг, дете или родитељ
закупца)ради обављања исте делатности, закуп се
наставља са њима.
Када закупац престаје, због одласка у
пензију, да обавља своју делатност, а наставак
закупа тражи брачни друг, дете или родитељ закупца
(чланови породичног домаћинства) ради обављања
исте делатности, закуп се наставља са тим лицем.
Јавно предузеће може одобрити наставак
закуподавног односа са сукцесором закупца када
је код закупца - правног лица дошло до одређених
статусних промена: спајања и припајања, и у случају
поделе, под условом да постоји сагласност правних
лица насталих поделом.

13.032012.

Када закупац - физичко лице у својству
оснивача правног лица, затражи пренос права закупа
на правно лице чији је једини оснивач, закуподавни
однос се може наставити са тим правним лицем.
Трајање уговора о закупу може се
продужити за још највише три године када савестан
закупац, који уредно измирује своје обавезе по
основу закупа, за време трајања уговора о закупу
а најраније 90 дана пре његовог истека, затражи
продужење закупа.
Одлуку о одређивању закупца или
продужењу закуподавног односа у случајевима
утврђеним овим чланом доноси Управни одбор
Јавног предузећа, уз сагласност Градског већа града
Пожаревца.
V ОСЛОБАЂАЊЕ, УМАЊЕЊЕ И ОДЛАГАЊЕ
ПЛАЋАЊА ЗАКУПНИНЕ
Ослобађање од плаћања и умањење закупнине
Члан 52.
Јавно предузеће може ослободити од обавезе
плаћања закупнине, закупца пословног простора
у периоду док врши извођење грађевинских и
грађевинско занатских радова одржавања пословног
простора (инвестиционо одржавање, адаптације,
санације) у трајању најдуже до 90 дана, у зависности
од обима и врсте радова.
Јавно предузеће може ослободити од обавезе
плаћања закупнине закупца пословног простора,
у периоду док се изводе радови чије извођење
финансира Град Пожаревац,Јавно предузеће, јавно
комунално или друго јавно предузеће, уколико
извођење радова онемогућава закупца у приступу
пословном простору. Ослобађање од плаћања
по овом основу најдуже може да траје колико и
радови који се изводе, уз услов да Јавно предузеће
привремено преузме или запечати пословни
простор.
У случају када извођење радова из претходног
става не онемогућава закупца да користи пословни
простор, али битно утиче на његово пословање,
Јавно предузеће му може одобрити умањење
закупнине највише до 30% месечне закупнине, а
најдуже док трају радови.
Одлуку у случајевима предвиђеним овим
чланом, доноси Управни одбор Јавног предузећа
ценећи оправданост у сваком конкретном случају.
На одлуку Управног одбора Јавног предузећа
из претходног става сагласност даје Градско веће
града Пожаревца.
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Умањење закупнине по основу улагања
личних средстава закупца у одржавање пословног
простора
Члан 53.
Јавно предузеће може кроз закупнину да
надокнади закупцу пословног простора до 50%
од износа вредности изведених грађевинских
и грађевинско занатских радова (инвестиционо
одржавање, адаптације, санације) по основу улагања
сопствених средстава у одржавање пословног
простора, под условом:
- да је закупац добио претходну
сагласност Јавног предузећа за улагање
сопствених средстава;
- да је закупац прибавио сагласност
Јавног предузећа на обим и врсту радова
и на предмер и предрачун радова;
- да је Градско веће града Пожаревца
дало претходну сагласност за извођење
радова;
- да су радови изведени у складу са
законским одредбама о планирању и
изградњи објеката и заштити културних
добара;
- да је закупац доставио Јавном предузећу
окончану ситуацију – рачун издат
од стране извођача радова, и доказ о
извршеном плаћању.
У случају из става 1. овог члана закупнина
се може умањити до 80%.
Одлуку у случајевима предвиђеним овим
чланом доноси Управни одбор Јавног предузећа
ценећи оправданост у сваком конкретном случају.
У случају да закупац, у складу са одредбама
овог члана, оствари право на умањење закупнине,
закупац то право може остваривати само током
трајања закуподавног односа, у супротном, у
случају престанка закуподавног односа, из било ког
другог разлога, а пре истека рока отплате уложених
средстава, закупац нема право на рефундацију било
каквих трошкова.
Поступак одобравања закупцу да сопственим
средствима изведе грађевинске и грађевинско
занатске радове утврђују се посебним актом који
доноси Управни одбор Јавног предузећа.
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VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 55.
Град Пожаревац примопредају пословног
простора на управљање Јавном предузећу извршиће
у року од 30 дана од дана доношења ове одлуке.
Примопредаја из претходног става овог
члана врши се посебним актом Градског већа града
Пожаревца, а на основу извештаја Комисије за
примопредају формиране од стране Градског већа
града Пожаревца.
Члан 56.
Са закупцима пословног простора који су у
закуподавном односу са Градом на дан ступања на
снагу ове одлуке, Јавно предузеће закључиће анекс
уговора о закупу којим ће ступити у уговорни однос
уместо Града Пожаревца и којим ће се се утврдити
обавеза закупаца да Јавном предузећу предају
један од инструмената обезбеђења потраживања
предвиђених у члану 45. ове одлуке.
Уколико закупци одбију да закључе
понуђени анекс, отказаће им се уговор о закупу.
Члан 57.
Новчана средства остварена по основу
давања у закуп пословног простора који је уступљен
на управљање Јавном предузећу по одредбама ове
одлуке, приход су буџета Града Пожаревца.
Члан 58.
Измене и допуне ове одлуке врше се на начин
и у поступку предвиђеном за њено доношење.
Члан 59.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да
важи Одлука о условима и начину давања у закуп
пословних просторија („Службени гласник града
Пожаревца“, бр. 1/11)
Члан 60.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику града
Пожаревца’’ а примењиваће се од 01.04.2012.
године.

VI ОТКАЗ УГОВОРА О ЗАКУПУ

У Пожаревцу, 9.03.2012. године Број: 01-06-22/14

Члан 54.
Одлуку о отказу уговора о закупу, по
претходно изјављеном отказу закупцу од стране
Јавног предузећа као закуподавца, доноси Управни
одбор.

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
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На основу члана 23. став 4. и члана 32. став 1.
тачка 6) Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, бр. 129/07), члана 61. став 1, члана
62. и 63. Закона о водама („Службени гласник РС“,
бр. 30/10) и члана 27. став 1. тачка 6) Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 9/09 - пречишћен текст), Скупштина града
Пожаревца, на седници одржаној дана 9.3.2012.
године, донела је
ОДЛУКУ
о утврђивању ерозионих подручја на
територији града Пожаревца
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се ерозиона
подручја на територији града Пожаревца и
прописују противерозионе мере ради спречавања
штета од ерозија и бујица.
Члан 2.
На основу елабората о стању ерозије, на
територији града Пожаревца утврђују се следећа
ерозиона подручја:
1) Село Костолац - Кленовник (део КО
Костолац село, део КО Костолац град,
део КО Кленовник, део КО Брадарац,
део КО Ћириковац, део КО Петка, део
КО Пожаревац).
2) Кличевац - Речица (КО Кличевац, КО
Речица).
3) Берање - Баре - Касидол (КО Берање,
КО Баре, КО Касидол).
4) Пожаревац - Чачалица (део КО
Пожаревац, део КО Ћириковац, део КО
Лучица, део КО Салаковац)
5) Лучица - Пругово - Пољана (део КО
Лучица, део КО Поповац, део КО
Пругово, део КО Пољана).
Стручна служба надлежна за пољопривреду
Градске управе града Пожаревца на основу података
добијених од Службе за катастар непокретности
Пожаревац, сачиниће табеларни попис парцела
које се налазе на ерозионом подручју са
подацима о кориснику, површини, нагибу, начину
искоришћавања земљишта и степену антиерозионог
уређења парцеле.
Члан 3.
Након проглашења ерозионих подручја
примењује се скуп генералних административних

13.032012.

антиерозионих забрана и мера које власници и
корисници спроводе у дело.
За шумске површине које се налазе на
ерозионом подручју налаже се корисницима да
ускладе шумско - привредне основе са захтевима
антиерозионог газдовања шумом и да о предузетим
мерама обавесте надлежну службу Градске управе
града Пожаревца.
Ерозиона подручја рудничких и индустријских депонија, пепелишта и јаловишта антиерозионо уређује корисник тих површина и о
предузетим мерама обавештава надлежну службу
Градске управе града Пожаревца.
Члан 4.
Опште административне антиерозионе мере
се примењују одмах и спроводе их у
дело власници и корисници земљишта према
упутствима надлежне службе Градске управе града
Пожаревца.
У административне антиерозионе мере
убрајају се:
1) забрана кресања лисника (за сточну
храну);
2) забрана гајења окопавина на стрмим
њивама (кукуруз и слично);
3) забрана орања по нагибу земљишта;
4) забрана чисте сече шума на нагнутим
теренима;
5) забрана испаше на деградираним
пашњацима;
6) обавеза орања по изохипси (контури);
7) обавеза претварања деградираних њива
у ливаде;
8) обавеза мелиорација деградираних
пашњака;
9) обавеза пошумљавања голети;
10) обавеза конверзије једногодишњих
култура
у
вишегодишње
на
деградираним површинама;
11) обавеза антиерозионог газдовања
земљиштем;
12) обавеза антиерозионог газдовања
шумама.
Наведене мере се прописују за сваку
појединачну парцелу која се налази на ерозионом
подручју и уносе у табелу, с тим што се прописује
мера која ће највише одговарати антиерозионом
начину газдовања земљиштем уз настојање да се
том приликом не умање приходи корисника са те
површине.
Уколико се антиерозионом мером пропише
промена катастарске културе са законом прописаним
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већим катастарским приходом, задржава се
претходна основица, док се у супротном основица
умањује.
Члан 5.
Стање на терену редовно контролишу
надлежне службе, уз обавезу да се једанпут
годишње врши ревизија плана и прописане мере
пооштравају уколико примењена мера није дала
очекиване резултате.
Члан 6.
Редослед приоритета за приступање
комплексном антиерозионом уређењу доноси
Скупштина града Пожаревца на препоруку
стручних служби укључених у програм спрвођења
антиерозионих мера.
На основу стања ерозије и могућег обима штете
која је проузрокована на конкретном ерозионом
подручју приоритети уређења ерозионих подручја
на територији града Пожаревца су:
1) Пожаревац - Чачалица (део КО
Пожаревац, део КО Ћириковац, део КО
Лучица, део КО Салаковац) ;
2) Кличевац - Речица (КО Кличевац, КО
Речица) ;
3) Берање - Баре - Касидол (КО Берање, КО
Баре, КО Касидол) ;
4) Село Костолац - Кленовник (део КО
Костолац село, део КО Костолац град,
део КО Кленовник, део КО Брадарац,
део КО Ћириковац, део КО Петка, део
КО Пожаревац);
5) Лучица - Пругово - Пољана (део КО
Лучица, део КО Поповац, део КО
Пругово, део КО Пољана).
Члан 7.
Јавно упознавање обвезника на проглашеном
ерозионом подручју са обавезама спровођења
антиерозионих мера, организоваће надлежни орган
Градске управе града Пожаревца.
Непоштовање прописаних мера повлачи
примену законом прописаних санкција.
Члан 8.
Надзор над спровођењем антиерозионих
мера врши ће надлежна служба Градске управе
града Пожаревца, односно специјализовано правно
лице за заштиту од ерозија и бујица, коме буде
поверено обављање тог задатка.
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Члан 9.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да
важи Одлука о утврђивању ерозивних подручја на
територији града Пожаревца („Службени гласник
града Пожаревца”, бр. 5/09 - пречишћен текст).
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику града
Пожаревца”.
У Пожаревцу, 9.3.2012. године Број: 01-06-22/5
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
6
На основу члана 35. став 7. Закона о
планирању и изградњи („Службени гласник РС“,
бр. 72/09, 81/09-исправка и 24/11) и члана 27. став
1. тачка 5) Статута града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 9/09– пречишћен
текст), Скупштина града Пожаревца, на седници
одржаној 9.3.2012. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ „СЕВЕРНИ БЛОК
ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ II ФАЗА“ У
ПОЖАРЕВЦУ
Члан 1.
Овом одлуком доноси се План детаљне
регулације „Северни блок индустријске зоне II
фаза“ у Пожаревцу ( у даљем тексту План).
Члан 2.
План је израдило Јавно предузеће
„Дирекција за изградњу града Пожаревца“.
Члан 3.
Циљ израде Плана је утврђивање услова за
уређење простора и изградњу објеката за привреду
у делу индустријске зоне, као и дефинисање начина
коришћења земљишта, а у складу са наменом
утврђеном Генералним планом Пожаревца.
Члан 4.
План обухвата катастарске парцеле број
7830/2, 7830/5, 7830/7, 7830/8, 7830/9, 7830/10,
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7830/11, 7831/3, 6780/3, 6780/6, 6780/7, 6780/9,
6780/10, 6780/12, 6780/13, 6780/23, део 7830/3, део
2173/1 и део 7763/1, све К.О. Пожаревац.
Укупна површина обухвата Плана је 10ха
27а 73м2.
Саставни део ове одлуке су:
СВЕСКА 1-ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ‘’СЕВЕРНИ БЛОК ИНДУСТРИЈСКЕ
ЗОНЕ II ФАЗА’’ У ПОЖАРЕВЦУ
А-ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Б-ТЕКСТУАЛНИ ДЕО
I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ
1. Општи део
2. Постојећи начин коришћења замљишта
3. Концепт плана
II ПЛАНСКИ ДЕО
1. Правила уређења
2. Правила грађења
3. Смерницеза даљу разраду и спровођење плана
4. Списак координата катастарских парцела издат од
РГЗ Служба за катастар непокретности Пожаревац
Ц- ГРАФИЧКИ ДЕО

СВЕСКА
ОСНОВА

2
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Члан 5.
Саставни део ове одлуке је решење Одељење
за урбанизам и грађевинске послове Градске
управе града Пожаревца број 04-350-269/2011
од 19.07.2011. године, о неприступању изради
Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну
средину Плана детаљне регулације „Северни блок
индустријске зоне II фаза“ у Пожаревцу.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику града
Пожаревца “.
У Пожаревцу, 9.3.2012. године Број: 01-06-22/6
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл.инж.шумарства, с.р.
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I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ‘’СЕВЕРНИ
БЛОК ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ II ФАЗА’’ у
Пожаревцу
1.ОПШТИ ДЕО
1.1.ПОВОДИ ЦИЉ ИЗРАДЕ Плана детаљне
регулације ‘’Северни блок индустријске зоне II
фаза ‘’ у Пожаревцу
Израда Плана детаљне регулације
“Северни блок индустријске зоне II фаза” у
Пожаревцу иницирана је од стране града Пожаревца
, и он представља заокруживање простора који је
интегрално сагледаван при чему је најпре урађен
као прва фаза План детаљне регулације “Северни
блок- индустријске зоне” у Пожаревцу .
Основни циљ доношења Плана детаљне
регулације “Северни блок индустријске зоне II
фаза” у Пожаревцу је утврђивање и дефинисање
услова за уређење простора и изградњу објеката
за привреду у делу индустријске зоне, као и
дефинисање начина коришћења земљишта, а у
складу са нaменом утврђеном Генералним планом
јавног (општег) интереса-дефинисање површина
јавне намене ради прибављања земљишта.
1.2.ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ
1.2.1. Правни основ
Правни основ за израду Програма
урбанистичког плана :
- “Закон о планирању и изградњи” (“Сл.
Гл.РС” број 72/09 и 81/09-исп., 64/2010одлука УС и 24/2011 год)
- Правилником о садржини, начину и
поступку израде планских докумената
(“Службени гласник РС”, 31/2010,
бр.69/2010 и 16/2011)
- Одлука о изради Плана детаљне
регулације “Северни блок индустријске
зоне II фаза” у Пожаревцу број 01-06-12/9
од 10.03.2011.
1.2.2. Плански основ
Плански основ
урбанистичког плана:

за

израду

Концепта
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- Генерални план Пожаревца 2025 (“Службени
гласник општине Пожаревац број 2 /2007’’ oд
14.06.2007.)
1.2.3. Условљеност из планова вишег реда
Подручје обухваћено границом Плана
детаљне регулације “Северни блок индустријске
зоне II фаза” у Пожаревцу Генералним планом
Пожаревца 2025 је:
- према Намени површина: претежна
намена су производни погони и
делатности услуга, као допунска намена
дефинисани су услужне делатности
а комерцијални садржаји као пратећа
намена.
- У оквиру Зона са истим правилима
грађења дефинисана су правила
грађења за производне погоне како су
у оквиру Генералног плана Пожаревца
2025 дефинисана правила грађења
за комерцијалне садржаје само у
централној зони у оквиру ове зоне биће
дефинисана кроз сам План детаљне
регулације.
- У оквиру Плана развоја мреже
централних функција ова зона обухвата
Плана дефинисана је са комерцијалним
садржајима као допунским у оквиру
центра Сц 1.
“Производни центар” – (Сц 1), својим
обликом представља пунктуални градски центар.
Простире се дуж улице Ђуре Ђаковића и тангира
железничку пругу, што му даје изузетну саобраћајну
приступачност и повезаност, како из центра, тако
и ка осталим деловима града и шире. Просечна
удаљеност од ужег градског центра износи 2250
м. У његовом саставу се као доминантне налазе
фунцкије производње, уз трговину као допунску
функцију. Концентрација централних садржаја у
овом центру износи К-0.16, стога овај центар има
карактеристике средњег градског центра значајног
на нивоу читавог града.” (извод из Генералног плана
Пожаревца 2025)
Подела на јавно
и остало земљиште
постојеће
стање
(термини јавно и остало
коришћени у складу са
тада важећим Законом)
(жута боја – остало
земљиште, зелена боја
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јавно земљиште) извод из Генералног плана
Пожаревца 2025
Подела на јавно и
остало земљиште
планирано стање
(термини јавно и
остало коришћени
у складу са тада
важећим Законом)
(жута
боја
–
остало земљиште,
зелена боја јавно
земљиште) извод
из Генералног плана
Пожаревца 2025

зоне” у Пожаревцу који је представљао прву фазу
била је 19ha 66a 39m2

Зона обухвата Плана детаљне регулације
“Северни блок индустријске зоне II фаза” у
Пожаревцу тангира целину П8 која је предвиђена
за даљу разраду кроз План детаљне регулације
и даљу разраду кроз урбанистичке пројекте као
и конкурсе и у оквиру које је као део те целине
разрађиван План детаљне регулације “Северни
блок- индустријске” у Пожаревцу као прва
фаза.

1.3.4. Опис Границе подручја плана

1.3.ОБУХВАТ ПЛАНА
1.3.1. Положај и карактеристика простора
Простор обухваћен Планом детаљне регулације
“Северни блок индустријске зоне II фаза”
у Пожаревцу припада катастарској општини
Пожаревац и налази се у оквиру грађевинског реона
града Пожаревца.
1.3.2.Границе и површина простора обуваћеног
Планом
У фази израде Концепта Плана детаљне
регулације “Северни блок индустријске зоне II
фаза“ у Пожаревцу површина обуваћеног простора
износи 10ha 27а 73м2. Површина обухвата Плана
детаљне регулације “Северни блок -индустријске

1.3.3.Катастарске парцеле обухваћене
План детаљне регулације “Северни блок
индустријске зоне II фаза” у Пожаревцу обухвата
катастарске парцеле 7830/2, 7830/5, 7830/7, 7830/8,
7830/9, 7830/10, 7830/11, 7831/3, 6780/3, 6780/6,
6780/7, 6780/9, 6780/10, 6780/12, 6780/13, 6780/23
Пожаревац.
Концептом саобраћајног решења већ
приликом израде “Северни блок -индустријске
зоне” у Пожаревцу обухваћен је знатно већи
простор јер је то захтевало само саобраћајно
решење, то јест обухваћена је и будућа друга фаза
плана односно простор садашњег Плана детаљне
регулације “Северни блок индустријске зоне
II фаза” у Пожаревцу који обухвата комплексе
“Имлека”, “Маркопа”, фабрике “Мораве”, ауто куће
“Аутосрбија” а.д., РО “Рекорд” и компаније “ДелтаМ” односно “Темпо”.
У случају неслагања овог списка важи
граница утврђена графичким прилогом.

За границу плана предлаже се граница
која је обухваћена Концептом, која обухвата
обухвата комплексе “Имлека”, “Маркопа”, фабрике
“Мораве”, ауто куће “Аутосрбија” а.д., РО “Рекорд”
и компаније “Делта-М” односно “Темпо” са
саобраћајним прикључком на градску магистралу
Ђуре Ђаковића уз комплекс компаније “Делта-М”
односно “Темпо”.
Опис границе плана Граница плана иде тачке
број 50225 (тачка 260 из претходне прве фазе) до
нове тачке број 250 и даље новим тачкама 249, 248,
247, 246, 245, 244, 243 и даље до тачке 1497 а затим
до тачке 1496 и даље југоисточном границом к.п.бр.
6780/12 све до тачке 1505 –тромеђе к.п.бр. 6780/12,
6780/23 и 7763/1 и даље наставља југоисточном
границом к.п.бр. 6780/23 све до тромеђе к.п.бр.
6780/23, 6780/6 и 7763/1 то јест тачке број 1495 и даље
наставља југоисточном границом к.п.бр. 6780/6,
затим југоисточном границом к.п.бр. 7830/2 до тачке
22080 и даље наставља југоисточном границом
к.п.бр. 7830/11 све до тачке 22079 даље наставља
југоисточном границом к.п.бр. 7830/10 до тачке
8743 затим даље наставља југозападном границом
к.п.бр. 7830/10, па затим југозападном границом
к.п.бр. 7830/9 и даље југозападном границом к.п.бр.
7830/7 затим југозападном границом к.п.бр.7830/2
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затим југозападном границом к.п.бр. 6780/10 до
тачке 19644 а затим наставља северозападном
границом к.п.бр. 6780/10 све до тачке 19645 и даље
наставља североисточном границом к.п.бр. 6780/10
све до тачке 9237 и даље наставља северозападном
границом к.п.бр. 6780/7 све до тачке 18054 одакле
наставља до тачке 50225.
Граница плана обухвата и комплекс
“ИМЛЕКА” и опис граница овог дела иде од тачке
14417 североисточном границом к.п.бр. 7831/3
до тачке 14420 и даље наставља североисточном
границом к.п.бр. 7830/3 све до тачке 1440 а затим
наставља новим тачкама 39, 103, 104, 105 , 257, 258 и
даље до тачке 50224 а затим наставља југоисточном
границом к.п.бр. 7830/3 све до тачке 14455 а затим
наставља југозападном границом к.п.бр. 7830/3 све
до тачке 14448 а затим наставља северозападном
границом к.п.бр. 7830/3 све до тачке 14447 и даље
северозападном границом 7831/3 и даље до тачке
14417.
У случају неслагања овог списка важи
граница утврђена графичким прилогом.
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ауто куће “Аутосрбија” а.д. , РО “Рекорд” (који не
послује и простор је запуштен) и продајни комплекс
“Темпо”.

1.4. ПОДЛОГЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
Предметни План је рађен на следећој
подлози:
- Оверена катастарско-топографска подлога
у размери 1:1000 (у дигиталном облику), РГЗ,
Служба за катастар непокретности Пожаревац
У току израде Концепта овог Плана
коришћен је и:
- ОРТО-ФОТО снимак

Прилаз комплексу „ТЕМПА“ зони обухвата Плана.

2. ПОСТОЈЕЋИ НАЧИН КОРИШЋЕЊА
ЗЕМЉИШТА
2.1. СТВОРЕНИ УСЛОВИ
2.1.1.Постојећа намена и начин коришћења
земљишта
Земљиште у обухвату Плана је градско
грађевинско земљиште које је изграђено и уређено
за некадашње потребе индустријске зоне. Парцеле
у обухвату Плана катастарски се воде као неплодне
површине, стамбене зграде, пословни објекти ,
њива прве класе . У обухвату Плана налази се и
земљиште комплекса “Имлек” ( на терену не послује
више) “Млеки” који послује у склопу објеката
“Имлек”, “Маркоп”, “Фабрика машина Мораве”
(која не послује), ЈП “Топлификација” које послује
у склопу дела објекта Фабрике машина “Морава”,

Зона уз улицу Ђуре Ђаковића

Објекти „Аутосрбија“А.Д. Београд
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2.1.2. Трасе, коридори и регулација
саобраћајница
Извод из ГП
Пoжаревац
2025
“Мрежа
саобраћајних
токова”

Предметни простор ослања се на улицу Ђуре
Ђаковића. Улица Ђуре Ђаковића ГП Пожаревца
2025 дефинисана је као градска магистрала са
укупном ширином регулације од 17,00м.

Објекти предузећа „Маркоп“

Пресек кроз градску магистралу улицу Ђуре
Ђаковића ( ГП Пожаревца 2025-извод из
графичког прилога “Мрежа саобраћајних токова”)

Објекти фабрике машина „Морава“ која
не послује, у делу објекта послује ЈП
„Топлификација“ Пожаревац

Концептом саобраћајног решења које је
интегрално сагледало садашњи обухват Плана
детаљне регулације “Северни блок индустријске
зоне II фаза” у Пожаревцу као и претходну
прву фазу “Северни блок индустријске зоне”
у Пожаревцу усвојени су кориговани профили
саобраћајница у складу са усвојеном Варијантом 2
Претходно разматраног Програма Плана детаљне
регулације “Простор за малу привреду града
Пожаревца” (радни наслов плана) (Комисија за
планове од 01.07.2009. број Извештаја 04-350241/2009.
Важно је напоменути да се зона обухвата
урбанистичког плана тангира и железничком пругом
која није у функцији и процедуром која је покренута
након усвајања ПДР „Северни блок индустријске
зоне“ у Пожаревцу Одлуком Скупштине града
Пожаревца број 01-06-52/16 од 10.05.2011. скинут
је статус железничке пруге у делу културе класе и
ознаке земљишта и укидању јавног добра у делу
власништва у евиденцијама непокретности.
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2.1.3. Стање Инфраструктурних система

2.1.3.3. Електроенргетска мрежа

Стање инфраструктурних система у обухвату Плана
и непосредном окружењу:

У предметној зони обухвата налази се траса
35kV надземног вода. У зони 35kV надземног
вода забрањена је изградња било којих објеката на
раздаљини од 5 метата, објекти са лако запаљивим
материјалом минимум 15м (висина стуба +3метара),
спортска игралишта 12метара.
Индустрисјка зона и део градског подручја
напајају се дуплим далеководом 35kV, 2А и 2B из
ТС 110/35kV ,,Пожаревац 1’’. У случају настанка
квара на поменутом дуплом далеководу није могуће
напојити индустриjску зону и део градског подручја
због непостојања алтернативног напајања на 35kV
нивоу.
Изградњом нове ТС 110/35kV ,,Пожаревац
2’’ отварају се велике могућности снабдевања
града Пожаревца и индустриjске зоне електричном
енергијом. Уједно би се растеретила ТС 110/35kV
,,Пожаревац 1’’ за 22MVA.
На основу Закључка Градског Већа број
01-06-70/2010 -2 од 28.09.2010 урађен је Пројекат
парцелације којим је третирана локација коју чини
парцела катастарски број 6874/1, K.O.Пожаревац
ради формирања грађевинске парцеле за будућу
ТС 110/35kV ,,Пожаревац 2’’ чија локација је
дефинисана и недавно разматраним Концептом
Просторног плана града Пожаревца.

2.1.3.1. Водоводна мрежа
ЈКП “Водовод и канализација” је својим
условима број 03-1530/1 од 28.04.2011. предвидело
да се напајање водом будућих потрошача у зони
обухвата плана предвиди из правца улице Ђуре
Ђаковића. Потребно је пројектовати и изградити
секундарну водоводну мрежу са прикључком на
постојећу мрежу Ø 125 у зеленом појасу у улици
Ђуре Ђаковића или са прелаза Ø 150 (P1) уз
реконструкцију постојеће мреже од прелаза до
приступне саобраћајнице. Планом је потребно
да се предвиди да се водоводна мрежа у оквиру
зоне накнадно повеже у “прстен” са улицом Илије
Гојковића. Трасу водоводне мреже планирати
зеленом површином поред саобраћајница или
тротоаром.
2.1.3.2. Фекална и атмосферска канализациона
мрежа
Јужни фекални колектор пролази кроз
индустријску зону и његова заштитна зона је
дефинисана претходно усвојеним урбанистичким
пројектом. У погледу материјала условима ЈКП
“Водовод и канализација” (издатим за урбанистички
пројекат) дефинисано је обавезно предвиђање ПВЦ
цеви класе S 20. Кишна канализација није изведена
у овој зони и тренутно не постоје услови прикључка
на градску али је потребно размотрити дефинисање
кишне канализације у овој зони са прикључењем
на будући јужни кишни колектор Ø 1400 (према
условима ЈКП “Водовод и канализација” број 033510/2 од 13.08.2009. за прву фазу као и условима
ЈКП “Водовод и канализација” број 03-1530/1 од
28.04.2011. за другу фазуодносно ПДР „Северни
блок индустријске зоне II фаза“ у Пожаревцу)
Секундарну мрежу фекалне канализације
пројектовати и градити са уливом у постојећи
колектор. По траси постојећег јужног фекалног
колектора Ø 600 не планирати градњу објеката,
траса мора бити приступачна специјалним возилима
за одржавање канализације.
Ради
опремања
локације
кишном
канализацијом као што је већ напоменуто потребно
је пројектовати секундарну мрежу са уливом у
пројектовани индустријски кишни колектор Ø
1400.

2.1.3.4. Телекомуникациона мрежа
Условима “Телеком Србија” Дирекција
за технику број 121041/2 С.С. од 18.04.2011
Дефинисани су постојећи подземни месни кабл
(са припадајућим ваздушним ТК изводима) и
међумесни ТК каблови као планирани ТК објекти.
2.1.3.5. Топлификациона мрежа
Условима ЈП “Топлификација” - Пожаревац
број 2091/2 од 20.04.2011. дефинисано је да би се
створили технички услови за прикључење дела
“Северног блока индустријске зоне II фаза“
у Пожаревцу на топлификациони систем града
Пожаревца потребно је изградити:
- део преносне мреже (примарну топловодну
мрежу)
- индивидуалне топлопредајне станице
(ИТПС) за сваки објекат
2.2. ПРИРОДНИ УСЛОВИ
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2.2.1. Основне геолошке, хидролошке и
инжињерско-геолошке карактеристике
земљишта
Геоморфолошке карактеристике терена
У геоморфолошком смислу предметни
простор налази се у оквиру алувијалне равни
Велике Мораве , приближно уједначене висине кота
терена 78,00 .
Геолошки састав земљишта
На основу реинтерпретације ранијих
истраживања (“Пројекат санитарне заштите
изворишта “Меминац” и “Кључ” у Пожаревцу”,
1998 година Предузеће за инжињеринг, пројектовање и извођење “Балби интернационал”) у оквиру
целокупног простора алувијона читавог десног
заобаља доњег тока Велике Мораве од линије
Пругово –Скобаљ па све до Дунава, заступљени су
седименти неогене и квартарне старости, од којих
су наслаге неогене старости развијене у простору
Пожаревачке греде а квартарне углавном у
алувијону Велике Мораве. Квартар је представљен
(у долинској равни Велике Мораве) разноврсним
седиментима алувијалног и знатно мање еолског
порекла. Непосредну површину терена чине пре
свих лесоидне глине, алевритске глине и глиновити
пескови. Ове наслаге су делимично водопропусне а
дебљина им се налази у границама од 2м до преко
7м. Испод ових глиновито песковитих наслага
налазе се шљункови, пескови,песковити шљункови
и шљунковити пескови дебљине у границама од 10м
до преко 25м. У овом моћном комплексу песковито
–шљунковитих наслага само местимично се нађе
који прослојак или сочиво глина, а у подини тањи
слојеви жутих пескова који су понекад заглињени.
Шљунковито-песковите наслаге алувијона
су променљиве гранулације како по простору тако
и по вертикалном профилу.
Подину алувијалним песковитим шљунковима чине разноврсне глине, угаљ и пескови као и
песковите глине
Хидрогеолошке карактеристике терена
Анализом гранулометријског састава јасно
се истичу две односно три серије седимената у
ширим просторима:
- повлатне, прашинасте и песковите
(лесоидне) глине коа и глине затворено мрке боје,
- шљункови и песковити шљункови
(водоносни слојеви)
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- глине и песковито-шљунковите глине и
угаљ (подина водоносног слоја)
Према степену водопропусности , седименте
у просторима изворишта поделили смо на:
- делимично водопропусне (повлатне
наслаге)
- водопропусне (водоносни седименти)
- водонепропусне (подинске наслаге)
Режим осцилације водостаја Велике Мораве
код Љубичевског моста (мерно место) а на тај начин
и нивоа подземних вода за последњих десетак
година задобија специфично обележје. Јасно се
уочава да генерално опадају како нивои подземних
вода у читавој алувијалној равни тако и водостаји
реке Велике Мораве којим је заправо и узроковано
континуално спуштање нивоа подземних вода.
Инжињерско-геолошки састав и стабилност терена
У претходним поглављима већ је напоменут
састав терен а у инжињерско –геолошком смислу. За
планирану изградњу на овом простору, неопходно
је да се ради потпуне геотехничке идентифкације
и класификације тла обавезно изврше детаљна
геолошка истраживања на овој локацији.
Хидрогеолошке и хидрографске
карактеристике терена
Територију
општине
Пожаревац
у
хидролошком погледу карактерише утицај три
велика речна тока – Велике Мораве, Млаве и
Дунава. Велика Морава је развијена у фосилном
заливу.
Испитивани терен у оквиру Плана детаљне
регулације “Северни блок индустријске зоне II
фаза” у Пожаревцу у морфолошком погледу целим
својим пространством лежи на широкој, нижој
речној тераси а преко моћне алувијалне равни
реке Велике Мораве. Терен у овој зони је изразито
раван.
Апсолутне коте терена у оквиру истражног
подручја крећу се од 78.0 до 79.5 мнв.
Простор на коме се планира изградња
“Индустријске зоне”, обухвата терене који спадају у
категорију стабилних и условно стабилних терена.
Коришћење ових терена за урбанизацију условљава
нивелационо прилагођавање природним условима и
контролисано дренирање и одвођење површинских
вода. Сам План детаљне регулације “Северни блок
индустријске зоне II фаза” представља другу фазу
коју чини простор који је обухваћен комплексима
“Имлека”, “Темпа”, Фабрике “Морава”, ауто куће
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“Ремонт” и “Рекорда” све до улице Ђуре Ђаковића.
Већ је напоменуто да геолошку грађу предметног
простора изграђују седиментне стене представљене
творевинама палеозојске, терцијарне и квартарне
старости. Саму површину терена прекривају
квартарни седименти, на непосредном подручју
истраживања представљени су плеистоценским
наслагама прашинастих глина, леса и лесоидних
глина, песковима и заглињени песковима и
холоценским алувијалним наносима реке Велике
Мораве.
Делувијално - елувијална распадина
покрива практично целу падину Пожаревачке
греде, а представљена је прашинасто - песковитоглиновитим седиментима лесоидног хабитуса. У
вишм деловима падине седименти су крупнијег зрна
са доста конкреција CаCО3 пореклом из леса, док је
у подножју падине заступљена фина прашинасто
- глиновита фракција.На основу истражних
радова и интерпретација података геолошких и
хидрогеолошких истраживања и испитивања, на
подручју будуће “Индустријске зоне”, издвојено
је више хидрогеолошких колектора и издани
формираних у њима.
Водоносни хоризонт “II’’ представљен је
алувијалним песковито - шљунковитим наслагама
реке Велике Мораве, присутан на дубини 5,806,20м, на целом истражном простору. Издан је са
слободним нивоом. Појава Нивоа подземне воде је
на дубини од 6,10м и у току године варира у просеку
0,60м.
2.2.2. Климатске карактеристике
Клима општине Пожаревац је умереноконтинентална. Отвореност ка Панонској низији и
Карпатима (кроз Ђердапску клисуру) условљава јак
континентални утицај. Лета су често под утицајем
Азорског антициклона, са доста стабилним
временским приликама и повременим краћим
пљусковима локалног карактера. Зими су временске
прилике под утицајем циклонске активности са
Атлантског океана и Средоземног мора, као и
Сибирског антициклона. Јесен је топлија од пролећа,
у просеку за 1оС. Средња годишња температура
ваздуха износи 10,9 оС. Најхладнији месец је јануар,
са средњом температуром од –0,1оС, а најтоплији
је јул са 21,2оС, те је годишња амплитуда 21,3оС.
Апсолутни минимуми температуре ваздуха, испод
0оС, јављају се од септембра до маја. Мразних
дана просечно годишње има 87, а ледених само
18,4. Учесталост топлих и јако топлих дана износи
просечно годишње 90,5, односно 30,6 дана. Средња
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годишња вредност атмосферског притиска износи
8,6 mmHg. Максимум је у јулу (19,4 mmHg), а
минималан у јануару (4,1 mmHg). Средња годишња
инсолација износи 1.967 часова. Најсунчанији
месец је август, са просеком од 294,5 часова, а
најкраће осунчавање је у децембру са свега 57,1
час. Најчешћи ветрови су северозападни и западни,
а најређи југозападни. Учесталост тишина је свега
4,9‰. Највећу средњу брзину ветрови имају у марту
(2,4 m/s), а најмању у августу (1,8 m/s).
За плувиометријски режим Пожаревца и
околине од великог значаја су депресије које се крећу
преко Јадрана и Егејског мора и од Ђеновског залива
ка Црном мору. Средња годишња сума падавина
износи 705,2 mm, при чему је најкишовитији месец
јун а најсувљи септембар. Посматрано по годишњим
добима, највећу висину падавина има лето (204,8
mm) а најмању јесен (146,3 mm), док је зими средња
висина падавина 159,1 mm, а у пролеће 195,0 mm.
Падавине у облику снега просечно се годишње
јављају 24,1 дан, док учесталост дана са снежним
покривачем износи годишње 35,4 дана. Магла се
годишње јавља 33,9 дана, непогоде 23,9 дана, а град
1,9 дана годишње, и то најчешће у јуну.
3. КОНЦЕПТ ПЛАНА
3.1. Циљеви уређења и изградње и основни
концептуални елементи плана
Основни циљеви уређења и изградње су:
коришћење предметног простора у
складу са наменом из планова вишег
реда
прибављање грађевинског земљишта јавне намене
инфраструктурно опремање-саобраћајно и комунално
изградња објеката у складу са
концептом уређења
У том смислу као глобални и општи циљеви
овог Плана детаљне регулације, посебно се издвајају
следећи:
• брже стварање услова за развој модела
социјалне тржишне привреде по узору на
европске земље социјалне демократије;
• регионализацијом Србије афирмисати
развој овог региона, децентрализацијом
политичких и других функција Република,
а у циљу подстицања стваралачке
иницијативе његових предузетника;
• повезивање и умрежавање оних градова
који су прихватили одређене развојне
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концепте, уз сталне провере постигнутих
резултата и међусобну сарадњу око
заједничких проблема, као и формирање
свеобухватне информационе мреже на
свим нивоима и обезбеђивање њене
доступности свим заинтересованим
странама;
• већи степен функционалне повезаности
Пожаревца са непосредним окружењем;
• унапређење еколошких квалитета урбане
средине и непосредног окружења;
• очување необновљивих ресурса;
• стварање погодне климе за привредни
просперитет и запошљавање погодном
пореском политиком, стимулишући развој
постојећих предузећа и афирмацијом
слободног предузетништва;
• развој терцијалног сектора, у циљу
повећавања
степена
урбанитета
подручја;
• подизање стандарда, коришћења и
опремања простора;
• обезбеђивање
лаке
доступности
свим градским садржајима, уз добру
проточност саобраћајница;
• уређење
система
паркирања
и
гаражирања;
• унапређење нивоа инфраструктурне
опремљености;
• развој енергетски ефективних и одрживих
система и равномерна опремљеност
инфраструктуром територије.
Посебни циљеви проистекли из примарних
наведени за сваки урбани подсистем посебно су:
Производне делатности
У дугорочној концепцији развоја и
размештаја производних делатности и привредних
зона
Постављени су следећи циљеви:
- обезбедити унапређење и развој
постојећих производних капацитета,
у складу са одрживим развојем, кроз
реструктуирање технолошких процеса и
ремоделацију, реконструкцију физичке
структуре;
- активирање развоја малих и средњих
предузећа ради задовољења потреба
тржишта;
- обезбеђење адекватне понуде локација
различитих величина у циљу адекватног
коришћења земљишта и задовољења
потреба инвеститора;

-

-
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предузимање превентивних мера у
процесу производње у циљу спречавања
могућих загађења животне средине и
еколошких катастрофа.
стварање
услова
и
подстицање
производних погона чистије технологије
у складу са ‘’Стратегијом увођења
чистије производње у Републици
Србији’’

Комерцијалне функције - делатности услуге и
пословања
- обезбедити развој нових и унапређење
постојећих комерцијаних делатности
(услуга, пословање) у складу са
потребама становништва, инвеститора
и локалне заједнице; - омогућити
дисперзију комерцијалних делатности
у циљу задовољења свакодневних и
периодичних потреба;
- обезбедити организациону усклађеност
комерцијалних делатности са другим
градским функцијама у преклапању;
3.2. Концепт просторне организације
На
основу
анализе
урбанистичке
документације, основних циљева уређења и грађења
и програмских елемената плана, као и анализе
постојећег стања (природни услови, карактеристике
терена, постојећа парцелација, стања саобраћаја)
предложен је концепт просторне организације и
уређења.
Концептом
просторне
организације
предложено је дефинисање прве фазе коју
представља већ усвојени План детаљне регулације
“Северни блок индустријске зоне” у Пожаревцу
и друге фазе коју чини обухват План детаљне
регулације “Северни блок индустријске зоне
II фаза “ у Пожаревцу. У оквиру прве фазе коју
представља већ усвојени План детаљне регулације
“Северни блок индустријске зоне” у Пожаревцу је
била дефинисана прва подфаза која је представљала
напред наведени усвојени урбанистички пројекат
(мала привреда, мали производни погони као
претежна намена и пословно комерцијални
садржаји као пратећа намена ) , као и приступни пут
од улице Ђуре Ђаковића који прати постојећи поред
постојеће трафо станице “Електромораве’’ до исте
укрсне тачке са новом мрежом саобраћајница зоне
планиране изградње већ наведеног урбанистичког
пројекта, и друга подфаза у оквиру које су такође
дефинисане намене са истим правилима грађења.
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Ослонац саобраћајног повезивања обухвата
простора Плана детаљне регулације “Северног
блока индустријске зоне II фаза“ у Пожаревцу
чини уведена сервисна саобрађајница уз улицу Ђуре
Ђаковића како би се смањио број прикључака на
трасу градске магистрале и на тај начин допринело
несметаном одвијању саобраћаја на главном
градском улазно-излазном правцу. У саобраћајном
погледу ова друга фаза повезује се са простором
који обухвата прву фазу то јест Планом детаљне
регулације “Северног блока- индустријске зоне” у
Пожаревцу саобраћајницом која је дефинисана као
Нова 4 и Нова 1-друга фаза. Преко саобраћајнице
Нове 4 остварује се веза са улицом Илије Гојковића.
Истовремено, пажљивим одабиром траса остављен
је маневарски простор да се посматране површине
могу прилагодити будућим потребама власника
(корисника).
Регулација је прилагођена потребама
коришћења простора нудећи висок ниво услуга за
све кориснике.
Јавно паркирање се планира уз сервисну
саобраћајницу као управно, уз коловозну
површину.
авни градски превоз је добио стајалишта на
најпогоднијем положају у улици Ђуре Ђаковића и у
новопланираном делу улице Илије Гојковића (до ул.
Ђуре Ђаковића – Нова 4) дефинисано у оквиру прве
фазе коју представља већ усвојени План детаљне
регулације „Северни блок индустријске зоне” у
Пожаревцу
3.3. Подела на целине и зоне према
урбанистичким показатељима и другим
карактеристикама
Концептом
просторне
организације
комплекса Плана детаљне регулације “Северног
блока индустријске зоне II фаза” у Пожаревцу
дефинисане су зона која обухвата комплекс “Имлека”
са претежном наменом прерађивачке производње
обележена на графичком прилогу са А3, зона која
обухвата “Маркоп”, Фабрика машина “Мораве’’
(која не послује), ЈП „Топлификација“ које послује у
склопу дела објекта “Фабрике машина Морава“, ауто
куће “Аутосрбија’’ а.д. са претежном производном
наменом која је на графичком прилогу обележена са
А4, зона која обухвата РО “Рекорд” (који не послује
и простор је запуштен) са претежном производном
наменом која је на графичком прилогу обележена са
А4.5 (сматра се зоном која треба да повеже пословну
намену која је дефинисана као претежна у оквиру
прве фазе то јест већ усвојеног ПДР „Северни блок
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индустријске зоне„ у Пожаревцу и зону продајног
комплекса “Темпо’’) и зона продајног комплекса
“Темпо’’ где је као претежна намена дефинисана
делатност услуга и која је на графичком прилогу
обележена са А5.
II ПЛАНСКИ ДЕО
1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
1.1. Општа правила уређења
1.1.1. Намена површина и начин коришћења
земљишта
У оквиру обухвата предметног Плана
дефинисане су површине у оквиру грађевинског
подручја грађевинског земљишта јавне намене и
површине грађевинског земљишта других намена
са претежним, допунским и пратећим наменама
истог.
1.1.1.1. Површине у оквиру Грађевинског
земљишта јавне намене
Грађевинско земљиште јавне намене
обухвата Површине јавне намене односно конкретно
у оквиру овог Плана:
Земљиште јавне намене под саобраћајним
површинама (са јавним зеленилом које је
дефинсано као линијско зеленило и Линијско
зеленило уз Правац државног пута I реда М24–
градска магистрала улица Ђуре Ђаковића)
Земљиште јавне намене -Правац државног
пута I реда М24 –градска магистрала улица
Ђуре Ђаковића
Све површине у оквиру грађевинског
земљишта јавне намене дефинисане су издвојеним
целинама и одговарајућим правилима парцелације,
регулације и грађења у свему према графичким
прилозима План парцелације са аналитичко
–геодетским елементима.
1.1.1.2. Површине у оквиру Грађевинског
земљишта других намена
Све површине у оквиру грађевинског
земљишта других намена дефинисане су издвојеним
просторним целинама и одговарајућим Правилима
уређења и грађења. Према типологији у Плану
детаљне регулације дефинисане су :
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Зона – целина А3 површине П=1ha 07a
57m - претежна намена производно-прерађивачка
делатност, са допунском наменом пословно
комерцијалних делатности и пратећом наменом
складишта, магацина и изложбених простора.
Зона – целина А4 површине П=5ha 66a
56m2 -претежна намена производно-прерађивачка
делатност, са допунском наменом пословно
комерцијалних делатности и пратећом наменом
складишта, магацина и изложбених простора.
Зона –целина А45 (сматра се зоном која
треба да повеже пословну намену која је дефинсана
као претежна у оквиру прве фазе то јест већ
усвојеног ПДР “Северни блок индустријске зоне”
у Пожаревцу и зону продајног комплекса “Темпо”)
површине П=1ha 54a 73m2 -претежна намена
производно-прерађивачка делатност, са допунском
наменом пословно комерцијалних делатности
и пратећом наменом складишта, магацина и
изложбених простора.
Зона – целина А5 површине П=63a 32m2
-претежна намена делатност услуга, са допунском
наменом специјализованих производних погона,
изложбених простора, складиштима и хладњачама
и пратећом наменом комерцијално услужних
делатности, културно-забавних спортско рекреативних садржаја, специјализованих продавница,
ресторана и другим специјализованим наменама.
Типичне просторне целине дефинисане су
на основу претежних намена, садржаја и начина
коришћења земљишта и на основу разлике у
параметрима.
2

1.1.2.Биланс планираних површина
Планом детаљне регулације “Северни блок
индустријска зона II фаза” у Пожаревцу дефинишу
се грађевинско земљиште јавних намена и и других
намена на следећи начин:
ПОВРШИНЕ ПОД ГРАЂЕВИНСКИМ ЗЕМЉИШТЕМ ЈАВНЕ
НАМЕНЕ
НОВОПЛАНИРАНО
НАЗИВ ПОВРШИНЕ
ПОСТОЈЕЋЕ
ha
а
м2
ha
а
м2
Локална саобраћајница
1
09
70
и путеви без површине
зеленила
Јавно зеленило
Линијско зеленило
03
71
Линијско зеленило уз
Правац државног пута
I реда -М24 –градска
01
11
магистрала улица Ђуре
Ђаковића
Железнице Србије 17
74
’’Забелски колосек’’

Правац државног пута
I реда -М24–градска
магистрала улица Ђуре
Ђаковића
Укупно

13.032012.

2
17

76

1

11

13

35

55

ПОВРШИНЕ ПОД ГРАЂЕВИНСКИМ ЗЕМЉИШТЕМ других
намена
НОВОПЛАНИРАНО
НАЗИВ ПОВРШИНЕ
ПОСТОЈЕЋЕ
ha
а
м2
ha
а
м2
Производно09
09
55
8
28
86
прерађивачка
делатност
Земљиште заштитног
појаса правца градске
магистрале државног
пута I реда –М24
које је издвојено
31
44
као посебна целина
у потврђеном
урбанистичким
пројектима у функцији
јавног
Делатност услуга
68
98
63
32
Укупно
10
09
97
8
92
18

Планом Детаљне регулације “Северни
блок индустријска зона II фаза” у Пожаревцу
дефинисана је укупна површина која износи 10ha
27a 73m2. Постојећа површина грађевинског
земљишта јавне намене је 17а 76м2 односно у
процентима постојеће грађевинско земљиште јавне
намене је 2% а постојеће грађевинско земљиште
других намена је 98%. Укупна новопланирана
површина грађевинског земљишта јавне намене
је 1ha 35a 55m2 (односно површина постојећег
грађевинског земљишта јавне намене је 17a
76m2 а новопланираног грађевинског земљишта
јавне намене је 1ha 17a 79m2), а грађевинског
земљишта других намена је 8ha 92a 18m2 односно
у процентима грађевинско земљиште јавне намене
је 13%, грађевинско земљиште других намена је
87%.

Постојеће грађевинско земљиште Јавне намене

Новопланирано грађевинско земљиште јавне
намене

13.03.2012.
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1.1.3. Правила парцелације и препарцелације
Овим планом је извршена препарцелација
парцела јавних намена, док су парцеле на
грађевинском земљишту других намена у
стању постојећег катастра или предмет касније
разраде кроз реализацију Плана. Парцелација,
Препарцелација грађевинског земљишта других
намена ће бити предмет разраде овог Плана кроз
пројекте препарцелације односно парцелације и
урбанистичке пројекте.
1.1.3.1. Парцеле у оквиру грађевинског
земљишта јавне намене
Парцеле јавних намена дефинисане су
овим планом, у свему према графичком прилогу
План парцелације са аналитичко геодетским
елементима. У случају било каквог неслагања
(координата, ознака координатних тачака и др.)
важи парцелација за парцеле јавне намене дата
у графичком прилогу План парцелације са
аналитичко геодетским елементима.
Грађевинско земљиште површина јавне
намене дефинисано је катастарским парцелама и
деловима катастарских парцела и то:
Будућа Катастарска парцела ул . Нова 1-друга
фаза дефинисана је следећим к.п. и деловима к.п.:
део 6780/7, део 6780/13, део 6780/3, део 6780/12 и
део 2173/1
Будућа Катастарска парцела ул. Нова 5б
дефинисана је следећим к.п. и деловима к.п.: део
7830/3 и део 7763/1
Будућа Катастарска парцела ул. Нова 5ц
дефинисана је следећим к.п. и деловима к.п. : део
6780/23, део 6780/12, део 6780/6, део 7830/2 , део
7830/11, део 7830/9 и део 7830/10
Катастарској парцели државног пута I редаМ24-7763/1 припаја се део 7830/3, део 6780/12, део
6780/23, део 6780/6, део 7830/2, део 7830/11 и део
7830/10
КООРДИНАТЕ ТАЧАКА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ
ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
9943
126 7514294.24 4940796.79
9942
9941

129 7514248.56 4940755.80
130 7514212.69 4940724.29
131 7514202.00 4940715.00
132 7514189.89 4940704.47
133 7514114.20 4940638.69
133а 7514113.62 4940638.18
134а 7514110.39 4940635.32
134 7514109.33 4940634.39
135 7514067.20 4940597.47
50142
20084
50215
8742
8743
235 7514091.55 4940592.74
236 7514097.80 4940597.69
236а 7514120.62 4940617.69
237а 7514128.16 4940624.30
237 7514132.52 4940628.11
238 7514202.87 4940689.26
239 7514247.53 4940728.07
240 7514261.73 4940740.74
241 7514296.66 4940771.90
242 7514319.06 4940791.87
1496
1497
1498
1505
1510
1511
1495
6153
22080
22079
14453
95 7513898,27 4940449,45
14454
14455
50226
228 7513917.40 4940439.39
50224
258 7514023.02 4940532.15
257 7514009.83 4940547.20
50225
18054
190 7514186.65 4940958.87
210 7514218.20 4940896.59
211 7514225.31 4940882.55
212 7514222.24 4940880.03
243 7514319.34 4940796.92
244 7514311.03 4940801.06
245 7514302.32 4940811.14
246 7514298.91 4940814.57
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247 7514295.76 4940817.20
248 7514257.77 4940861.17
249 7514247.05 4940875.21
250 7514238.13 4940890.45
1509
1507
1577
1492
1517
НАПОМЕНА:
Тачке парцелације у тексту у зеленој боји, без
координата, су тачке добијене из службе РГЗ
Служба за катастар непокретности Пожаревац
са координатама, и налазе се на посебном списку
који је један од прилога Плана. Број координатне
тачке 95 и 190 преузет је из усвојеног ПДР “Северни
блок индустријске зоне“ у Пожаревцу. У случају
неслагања овог списка парцела важи графички
прилог.
Списак координатних тачака преузетих из
усвојеног ПДР “Северни блок индустријске зоне“
у Пожаревцу (ознаке бројева такође преузете) а
које представљају део границе обухвата Плана код
к.п.бр.7830/3 ( појашњење дато јер је у међувремену
реализована парцелација ПДР “Северни блок
индустријске зоне“ у Пожаревцу који представља
прву фазу).
39 7514012.74 4940557.52
103 7514014.06 4940554.90
104 7514013.79 4940551.61
105 7514012.13 4940549.21
1.1.3.2. Парцеле у оквиру грађевинског
земљишта других намена
Границе између планираних парцела
земљишта јавне намене и парцела на грађевинском
земљишту других намена дефинисане су овим
Планом и не могу се мењати. Парцеле на
грађевинском земљишту других намена су у стању
постојећег катастра или предмет касније разраде
кроз реализацију Плана.Дозвољено је укрупњавање
и дељење катастарских парцела на грађевинском
земљишту других намена по иницијативи корисника
а у складу са Правилима грађења овог Плана и
Законом прописаној процедури. У оквиру овог
Плана а на графичком прилогу План парцелације
са аналитичко геодетским елементима и План
регулације и зона са правилима грађења дефинисане
су просторне целине односно зоне:

13.032012.

Зона –целина А3 површине П=1ha 07a 57m2 претежна
намена
производно-прерађивачка
делатност
Зона –целина А4 површине П= 5ha 66a 56m2
-претежна
намена
производно-прерађивачка
делатност
Зона –целина А45 (сматра се зоном која треба да
повеже пословну намену која је дефинсана као
претежна у оквиру прве фазе то јест већ усвојеног
ПДР „Северни блок индустријске зоне” у Пожаревцу
и зону продајног комплекса “Темпо”) површине
П=1ha 54a 73m2 -претежна намена производнопрерађивачка делатност
Зона –целина А5 површине П=0ha 63a 32m2 претежна намена делатност услуга
Типичне просторне целине дефинисане су
на основу претежних намена, садржаја и начина
коришћења земљишта и на основу разлике у
параметрима.
Границе између планираних грађевинских
парцела на осталом земљишту могу се мењати
израдом пројекта парцелације или пројекта
препарцелације . Имајући у виду да велики део
производних предузеће слабо функционише или
уопште не фунционише , извесно је да ће доћи до
њихове трансформације те ће парцелација односно
препарцелација дозвољава и формирање нових
граница парцеле и преко изграђеног објекта уколико
нова граница прати изграђени унутрашњи зид и
представља фунционалну целину у склопу постојећег
објекта а у складу са Правилима грађења овог Плана
и Законом прописаној процедури односно важећим
Правилником о општим условима за парцелацију,
регулацију и изградњу (Сл. гл. РС број 50/2011).
Израда урбанистичког пројекта ради се као потврда
архитектонско-урбанистичке оправданости дате
целине. Границе између планираних грађевинских
парцела на осталом земљишту и парцела на јавном
земљишту дефинисане су овим Планом и као штоје
већ речено не могу се мењати.
1.2. Правила за регулацију и нивелацију
површина
Регулациона линија
Регулационим линијама је разграничен
простор предметног плана на површине у оквиру
грађевинског земљишта јавне намене и површине
у оквиру грађевинског земљишта других намена у
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свему према графичком прилогу План парцелације
са аналитичко геодетским елементима, План
регулације и зона-целина са истим правилима
грађења и План начина коришћења земљишта
–планирано стање.
Грађевинска линија
Положаји и удаљења грађевинских
линија објеката на земљишту других намена у
оквиру Планом дефинисаних зона дефинисани
су правилима грађења за дате зоне. На графичком
прилогу План регулације и зона-целина са истим
правилима грађења дефинисана је ‘’улична
грађевинска линија’’ односно грађевинска линија у
односу на регулациону линију и представља линију
до које се гради објекат.Објекти затечени испред
грађевинске линије у тренутку израде Плана , не
могу се реконструисати нити надзиђивати, већ се
могу само инвестиционо и текуће одржавати. Када
нису дефинисане унутрашње грађевинске линије
, објекти треба да буду постављени у складу са
Правилима грађења и дозвољеним урбанистичким
параметрима. Грађевинска линија објеката
комерцијалне намене поклапа се са регулационом
линијом само у зони сервисне саобраћајнице
односно у зони паралелно уз државни пут I реда
М24–градска магистрала улица Ђуре Ђаковића
како је то дефинисано графичким прилогом План
регулације и зона-целина са истим правилима
грађења.
Висинска регулација
Висинска
регулација
објеката
на
грађевинском земљишту других намена је
дефинисана правилима грађења где је дата
максимална вредност спратности која је дозвољена
за нове објекте.
Нивелација
Планом
је
дефинисана
нивелација
јавних површина, као и сви потребни елементи
кривина саобраћајних површина који су дати
у графичком прилогу План саобраћајница,
регулације, нивелације и зеленила. Висинске
коте на раскрсницама улица су базни елементи
за дефинисање нивелације осталих тачака које
се добијају интерполовањем. Нивелација је
генерална и разрађиваће се кроз израде техничке
документације.
1.3. Правила уређења за саобраћајне површине
Железнички саобраћај
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Важно је напоменути да се зона обухвата
урбанистичког плана тангира и железничком пругом
која није у функцији и процедуром која је покренута
након усвајања ПДР „Северни блок индустријске
зоне“ у Пожаревцу Одлуком Скупштине града
Пожаревца број 01-06-52/16 од 10.05.2011. скинут
је статус железничке пруге у делу културе класе и
ознаке земљишта и укидању јавног добра у делу
власништва у евиденцијама непокретности.
Планом
генералне
регулације
биће
дефинисана коначна намена ове површине.
Друмски саобраћај
У планском подручју које је интегрално
сагледавало и прву и другу фазу саобраћајнице су
рангиране као примарне (првог реда), секундарне
(другог реда) и саобраћајнице трећег реда.
Класификација је извршена према очекиваном
саобраћају и према рангу саобраћајница из ГП
Пожаревац који је на снази: улица Ђуре Ђаковића је
саобраћајница првог ранга (градска магистрала по
ГП), (улица Нова 4 је саобраћајница другог ранга
и она је у обухвату већ усвојеног ПДР „Северни
блок индустријске зоне“ у Пожаревцу) док су
остале улице трећег ранга (у оквиру плана).
Планом су створени услови за значајан помак
у планирању и одвијању саобраћаја средствима
јавног и алтернативног саобраћаја и саобраћају
моторним возилима.
Саобраћајнице првог ранга-ул. Ђуре Ђаковића
Улица Ђуре Ђаковића је градска
саобраћајница која је на правцу државног пута
I реда М-24, деоница 0277 Улаз у ПожаревацПожаревац (Одлука о утврђивању праваца
државних путева 1. и 2. реда (магистралних и
регионалних), СО Пожаревац, ‘’Сл. гласник града
Пожаревца’’ 4/2009). Саобраћајница је према ГП
Пожаревац класификована као градска магистрала
те је планирана за велико саобраћајно оптерећење,
са по две саобраћајне траке 2х3 м за сваки смер
вожње одвојених разделном траком.
Дужина улице у оквиру границе плана
износи 485.3 m а у оквиру зоне плана 620 m ( Прва
и друга фаза Плана укупно ).
Саобраћајнице трећег ранга
То су улице којима је обезбеђено снабдевање
парцела на којима се обављају делатности
према постојећој намени односно по привођењу
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планираној намени. Очекивани саобраћај је теретни
са свим врстама транспортних возила па је у складу
са тим планиран и капацитет улица са коловозом
ширине 7 м.
Паралелно улици Ђуре Ђаковића планирана
је Сервисна саобраћајница којом се прихватају
прикључци са суседних парцела тако да је избегнут
велики број узастопних прикључака на градску
магистралу (ул. Ђуре Ђаковића) којом се на тај
начин успоставља континуитет кретања.
Дужина саобраћајница у оквиру границе
плана је 1484.9 m: Нова1-друга фаза=206,8 m у
оквиру границе плана (Нова1=835.7 m у оквиру
зоне плана) и Сервисна=470.2 m у оквиру границе
плана (Сервисна=606 m m у зони плана).
Јавни превоз
Јавни превоз обавља се аутобусима улицом
Ђуре Ђаковића и планираном ул. Нова 4. За
обнављање превоза у јавном саобраћају планиране
су и издвојене површине са стране коловоза за
аутобуска стајалишта која дозвољавају заустављање
и сингл и зглобних средстава превоза. Три аутобуска
стајалишта су дефинисана у обухвату прве фазе
то јест већ усвојеним ПДРом „Северни блок
индустријске зоне“ у Пожаревцу.
Стацинарни саобраћај (паркирање)
За потребе јавног паркирања у оквиру
границе обухвата Плана а за потребе зоне уз ул.
Сервисна саобраћајница планиране су површине
за одлагање возила у виду управног паркирања
уз коловоз. На паркинг површинама оставља се
потребан број паркинг места за возила инвалидних
лица. На овај начин решено је паркирање за 100
возила од чега је 20 за возила лица са инвалидитетом
у зони обухвата укупно и прве и друге фазе (мисли
се дуж целокупне сервисне саобраћајнице), а у
границама Плана дефинисано је паркирање за
92 (деведесет два) возила од чега 18 за лица са
инвалидитетом.
Кретање бицикала и бицикала са помоћним
мотором
За потребе овог вида саобраћаја планиране
су посебно издвојене површине у оквиру
регулације саобраћајница - бициклистичке стазе.
Бициклистичке стазе су од коловозних површина
одвојене разделном траком која пружа потребан
ниво безбедности бициклистима.
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Бициклистички саобраћај у условима
енергетске кризе, све већих еколошких захтева
пред аутомобилском индустријом и све већом
потребом за простором у условима високих цена
грађевинског земљишта добија значајно место
као средство превоза у урбаним срединама. У том
смислу је простор са погонима у којима се одвија
привредна делатност, или је планирана, са великим
бројем запослених радника опремљен капацитетима
за саобраћај бицикала.
Кретање пешака
Кретање пешака одвија се посебно
издвојеним површинама у оквиру регулације улица
– тротоарима. Тротоари се изводе лево и десно од
коловозних површина као издигнуте површине од
коловоза одвојене високим ивичњацима.
Регулациона и нивелациона решења
Регулација саобраћајница планирана је тако
да омогући смештај свих потребних капацитета за
очекивани саобраћај али и да задовољи потребе
за несметано и безбедно кретање свих учесника у
саобраћају.
На делу трасе ул. Нова 1-друга фаза се
приближава коловозу Забелске пруге на 5.0 m од
ближе ивице коловоза пута. Ово је изнуђено решење
постојећим размештајем објеката на терену и
појављује се на релативно краткој деоници од око 70
метара на којој је планиран потпорни зид. Решење
не угрожава пролаз шинских возила посебно ако
се узме у обзир и денивелисан међусобни однос од
око 1 метра.
Напомена: Важно је напоменути да се
зона обухвата урбанистичког плана тангира
и железничком пругом која није у функцији и
процедуром која је покренута након усвајања ПДР
„ Северни блок индустријске зоне“ у Пожаревцу
Одлуком Скупштине града Пожаревца број 01-0652/16 од 10.05.2011. скинут је статус железничке
пруге у делу културе класе и ознаке земљишта
и укидању јавног добра у делу власништва у
евиденцијама непокретности . Планом генералне
регулације биће дефинисана коначна намена ове
површине.
Примарна саобраћајница
Коловоз 2х2х3
Средишња разделна трака
Крајња разделна трака 2х2.0

12.0 m
2.0 m
4.0 m
мин 18.0 m
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Крајња разделна трака према десној страни
коловоза (супротна страна плана) је урачуната иако
није разматрана и о њој ће се коначно изјаснити
План који ће третирати ту страну. Ширина коловоза
се може повећати на 2х2х3.25 што би регулацју
повећало за 1 метар.
Сервисна саобраћајница
Коловоз 2х3.5
Тротоар 3+2.5
Бициклистичка стаза
Паркирање
Остале саобраћајнице
Коловоз 2х3.5
Тротоар 2х1.5
Бициклистичка стаза
Разделна трака
Разделна трака

7.0 m
5.5 m
2.5 m
5.0 m
мин 20.0 m
7.0 m
3.0 m
2.5 m
1,5 m
1.0 m
мин 15.0 m
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(који се задржава) који се простире дуж десне стране
улице Ђуре Ђаковића (из правца Пожаревца) и који
је у релативно добром стању, такође се и задржава
постојећи дрворед уз паркинг простор продајног
простора „ТЕМПО“-а. Осим редовних мера неге
које се спроводе потребно је извршити попуну
дрвореда у складу са Планом.
1.4.1.1. Линијско зеленило дуж саобраћајница
Зеленило дуж саобраћајница је предвиђено
у виду једностраних дрвореда и живих ограда.
Уз све саобраћајнице планирани су једноредни
дрвореди на једној страни а на другој страни где
постоји бициклистичка стаза планирано је линијско
зеленило у виду живе ограде.
1.4.1.1.1. Дрвореди

1.4.1. Јавно зеленило

Дрвореди су предвиђени као линијско
зеленило на разделној траци између бициклистичких
стаза и тротоара (код сервисне саобраћајнице )
и између тротоара и коловоза и имају следеће
санитарне улоге:
- смањење аерозагађења (разне загађиваче
као што су прашина, честице земље,
асфалта, сулфити, нитрати,амонијак,
биљке задржавају на листовима и
гранама),
- утицај на састав ваздуха (обогаћивање
ваздуха кисеоником и смањење угљен
диоксида),
- јонизација ваздуха (стварање негативно
наелектрисаних јона кисеоника)
- Фитонцидна
својства
(емитовање
фитонцида који уништавају бактерије у
ваздуху)
- Снижење градске буке (користити дрвеће
у киомбинацији са украсним шибљем
како би дрворед био компактнији).
- Стварање засене над пешачким и
бициклистичким саобраћајницама
- Смањење буке; удара ветрова,

Планиране зелене површине у границама
овог Плана се могу поделити на две категорије:
1. јавно зеленило (линијско зеленило дуж
саобраћајница)
2. интегрисане градске зелене површине
(зеленило производних комплекса и
објеката терцијарних делатности).
На предметној површини која се обрађује
Планом налази се једнострани дрворед платана

Како би се интензивирали ови позитивни
утицаји на животну средину потребно је између
дрвореда извршити садњу украсног шибља чиме
би се делимично попунио простор у коме се налазе
дрворедне саднице (висина дебла чистог од грана
мин 2м). Додатни ефекат оваквог дрвореда смањење
одблеска, наноса прашине, снега, визуелна и
физичка баријера). Врсте украсног шибља које се
предлажу су врсте које добро подносе орезивање

На делу трасе ул. Нова 1-друга фаза на коме
пролази поред супермаркета и пруге изостала је
разделна трака између коловоза и бициклистичке
стазе због недостатка простора. На том делу према
прузи извести потпорни зид а уместо разделне траке
поставити греду од удвојених ивичњака како је
приказано на граф. прилогу План саобраћајница,
регулације, нивелације и зеленила.
Нивелација саобраћајница изведена
је према постојећој нивелацији улице Ђуре
Ђаковића и према условима на терену. Планирани
подужни падови омогућују ефикасно одводњавање
оборинских вода и постављање кишне и
канализације отпадних вода.
Попречни падови саобраћајница су
за коловозне површине 2.5% а за тротоаре и
паркиралишта 4.0%.
1.4. Правила уређења за зеленило
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како својим димензијама не би угрожавале стазе и
саобраћајнице.
Препоручују се следеће врсте: Berberis sp,
Cornus alba, Euonymus japonica, Mahonia aquifolium,
Spiraea sp, Deutzia scabra, Ligustrum, Aucuba
japonica...
На слободним површинама посејати
травњак
За дрвореде одабрати врсте које у што већој
мери испуњавају што већи број наведених захтева
а да су истовремено отпорне на услове у којима ће
се развијати (појачано аерозагађење). Предлажу се
следеће врсте:
Платан (Platanus аcerifolia), mleč (Acer
platanoides), горски јавор (Acer pseudoplatanus),
koprivić (Celtis australis), лужњак (Quercus robur),
црвени храст (Q. Rubra), Тilia americana, сребрна
липа (Tilia argentea), јаребика (Sorbus aucuparia),
дугоигличава јела (Abies concolor), бодљикава
смрча (Picea pungens ), Koelreuteria paniculata...
Садњу вршити у свема према прописима,
садницама не млађим од 12 година на растојању не
мањем од 6 м.
1.4.1.1.2. Жива ограда
Жива ограда је предвиђена као линијско
зеленило на разделној траци између бициклистичких
стаза и коловоза. Предвиђене су врсте које подносе
градске услове и све мере неге које то подразумева,
а то су честа орезивања како биљке не би својим
димензијама угрожавале стазе и саобраћајнице.
Ширина живе ограде не сме бити већа од 50
цм а висина не сме ометати нормално одвијање
саобраћаја. Предлажу се једноредне ограде следеће
врсте: калина (Ligustrum vulgare), јапанска курика
(Evonymus japonica), суручица japanska (spiraea
japonica), жутика (Вerberis vulgaris)... Саднице
садити у свему према прописима , на међусобном
растојању 15 - 50 цм у зависности од врсте, старости
не мање од 2 године.
1.4.2. Интегрисано зеленило – зелене површине
Озелењавање територија индустријских
погона који нису велики загађивачи треба да
испуни санитарно хигијенског и естетски ефекат.
Постављање декоративних група дрвећа, жбуња,
цвећа уз постојање широких травних површина и
евентуално коришћење воде, могу да олакшају и
оплемене дневни одмор радника у великој мери.
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Од посебног је значаја реализација и
одржавање заштитног и изолационог зеленила
површина унутар фабричких комплекса чиме се
истовремено доприноси увећању квалитета радног
окружења али и увећању укупног фонда зеленила.
Минималан
проценат
озелењавања
дефинисани су у Правилима за грађење, обнову
урбаног ткива и реконструкцију објеката, и износе
Комплекси индустрије,
грађевинарства, занатске
производње,мануфактурне
производње и складишта
и објеката терцијарних
делатности

Минимални проценатзелене
површине

На парцели до 1 ха

20%

На парцели 1-3 ха

25%

На парцели преко 3 ха

30%

Уколико постоје просторне могућности на
парцелама предвидети заштитне појасеве у којима
се могу реализовати пратећи рекреативни садржаји
и други пратећи објекти који не загађују средину.
Препоручује се избор биљних врста отпорних на
различите и тешке услове вегетирања (отпорни на
гасове, дим, прашину..).
У зонама улазних праваца у град на
локацијама где се планирају већи корисници
земљишта и већи спектар могућих делатности
(хипермаркети, шопинг молови ...) и у зонама
посебних пословних комлекса предвидети обавезно
озелењавање валиких паркинга високим засадом –
дрвећем, као и подизање пратећих зелених површина
тамо где је то могуће). Обавезно је обезбеђивање
озелењених паркинга са порозном подлогом.
Препоручују се следеће врсте за озелењавање парцела:
Tilia americana, Ulmus, acer platanoides, Acer
rubrum, Acer platanoides, Qurecus robur, Quercus
rubra, Sorbus aucuparia, Fraxinus pensylvanica,
Abies concolor, Celtis australis, Pinus silvestris,
Betula verrucosa, Acer pseudoplatanus, Picea sp,
Chamaecyparis lawsoniana, Cornus mas, Corylus
colurna, Sophora japonica, Juniperus sp, и сл.
Садњом
линијског
зеленила
дуж
саобраћајница и озелењавањем парцела обезбедиће
се повезаност градских зелених површина са
расадником и хиподромом као зеленим површинама
са једне стране и ван градским зеленим површинама
у Љубичеву и око Мораве, са друге стране.
1.5. Правила уређења за техничку
инфраструктуру
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1.5.1. Водоводна мрежа

Сходно условима надлежног ЈП ‘’Водовода
и канализација’’ Пожаревац прикључак ће се
извести на постојећи цевовод Ø150 мм у постојећем
шахту у улици Ђуре Ђаковића ЈКП ‘’Водовод и
канализација’’ је својим условима број 03-1530/1
од 28.04.2011 предвидело да се напајање водом
будућих потрошача у зони обухвата плана предвиди
из правца улице Ђуре Ђаковића. Потребно је
пројектовати и изградити секундарну водоводну
мрежу са прикључком на постојећу мрежу Ø 125
у улици Ђуре Ђаковића или са прелаза Ø 150 (P1)
уз реконструкцију постојеће мреже од прелаза до
приступне саобраћајнице. Планом је потребно
предвидети да се водоводна мрежа у оквиру зоне
накнадно повеже у “прстен” са улицом Илије
Гојковића. Трасу водоводне мреже планирати
тротоаром., такође се планом дефинише и
могућност израде мреже кроз заједничке техничке
канале у сарадњи са осталим Јавним предузећима.
Постојећи објекти у оквиру обухвата овог Плана
имају изведене прикључке на водоводну мрежу
1.5.1.1.Веза са постојећом мрежом
По свом висинском положају овај водовод
припада првој висинској зони водоснабдевања
Пожаревца водом.
Сходно условима ЈКП „Водовод и
канализација“ Пожаревац, прикључење будуће
индустријске зоне на јавни водовод извршиће се на
две микролокације:
1. Прва веза треба да се успостави са
водоводном мрежом у улици Илије Гојковића, тако
да на микролокацији код железничке пруге треба
предвидети могући наставак цевовода у правцу
хиподрома.
2. Са пројектованог, а још неизграђеног
прелаза водовода ДН 200 мм, лоцираног наспрам
ЈП „Топлификација“ (у склопу фабрике „ Мораве“).
Овај прелаз водовода је планиран кроз постојећи
армирано-бетонски пропуст (касету), што је у складу
са условима ЈП „Путеви Србије“. Крај прелаза мора
бити ван путног појаса, након чега треба предвидети
рачвање цевовода. Десни крак будућег водовода
трасирати у правцу аутокуће, поред дисконта
„Маxи“ сада “Темпо’’ и даље правцем између
дисконта „Маxи“ и железничке пруге, са успутним
превезивањем постојећих секундара и прикључака
на тај нови крак; леви крак будућег цевовода
трасирати између трафо поља и млекаре, то јест у
траси регулације новог саобраћајног прилаза такође
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уз превезивање постојећих потрошача и искључење
старих спојева.
Ова два прикључења на постојеће
водоводне инсталације обезбедиће уредно напајање
зоне обухвата већ усвојеног Плана “Северни
блок индустријске зоне’’ као и ПДР “Северни
блок индустријске зоне друга фаза” у Пожаревцу
водоводом повезаним у један главни водоводни
прстен, у оквиру кога постоје и други мањи
прстенови и огранци.
Сви секундарни цевоводи који се превезују
на планиране будуће цевоводе, имају се укинути,
и то на супротној страни улице Ђуре Ђаковића у
односу на Индустријску зону „Север“, на самом
месту њиховог прикључења, сходно условима ЈКП
„Водовод и канализација“ из Пожаревца.
1.5.1.2. Трасе
Постојећи цевовод
На супротној страни улице Ђуре Ђаковића
у односу на локацију будуће Индустријске зоне
дефинисане овим Планом, трасирани су главни
градски потисни цевоводи Ч ДН600 и АЦ ДН400
мм, који су извор напајања водом овог подручја.
Изузев њих, постоји прелаз водоводне мреже ПВЦ
ДН150 мм код Млекаре, који се редукује на ПВЦ
ДН125 мм поред плаца „Енела“, као и прелаз АЦ
ДН80 мм од „Литас“-а до „Макси“ дисконта сада
“Темпо’’, који се укида изградњом новог цевовода
ДН 150 мм. Пројектован је, али није изграђен,
прелаз ПВЦ ДН200 мм код ЈП „Топлификација“ (у
склопу фабрике
„ Мораве“).
Будући цевоводи
Унутар обухвата Плана детаљне регулације,
трасе водоводних инсталација водити тротоаром
(или у оквиру техничких канала у складу са
заједничким договором свих Јавних предузећа и
могућношћу која је дата овим Планом ) имајући
у виду неопходност изградње Линијског зеленила
унутар регулације будућих саобраћајница као и
неопходност потребног удаљења инфраструктуре
од будућих дрвореда. На траси будућег водовода
предвидети потребне објекте – шахтове са
ваздушним вентилима, муљним испустима,
секторским (секционим) затварачима, вертикалним
и хоризонталним скретањима, подземне и надземне
противпожарне хидранте и друге потребне елементе
од битног значаја за функционалност мреже.
Будуће цевоводе пројектовати и градити
у свему према захтевима ЈКП „Водовод и
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канализација“ као будућег корисника, од
квалитетних, вододрживих, здравствено исправних
материјала, предвиђених за радне притиске НП 10
бар.
Прикључци нових објеката вршиће се преко
мерног инструмента у водомерном окну. Водомер и
окно морају бити у складу са условима надлежног
комуналног предузећа.
У погледу захтеваних материјала за уличне
водоводне цевоводе, обавезна је уградња цеви и
делова према захтеву надлежног јавног предузећа
„Водовод и канализација“, које су производ
реномираног произвођача, потпуно вододрживе и
вододрживих међусобних спојева, одговарајућег
типа или класе. Изузетно, ако није могуће на
тржишту прибавити захтевани материјал, поступити
по избору пројектанта.

дефинисана и обележена на свим графичким
прилозима
овог
Плана
сходно
важећим
прописима као напред наведеним и усвојеним
урбанистичким пројектом. Сходно условима ЈП
‘’Водовод и канализација’’ –Пожаревац прикључак
новопројектоване канализационе мреже предвиђен
је на јужни фекални колектор Ø600 мм који пролази
и кроз парцеле обухваат овог Плана . Постојећи
објекти у обухвату овог плана имају изведене
одговарајуће прикључке док ће се прикључење
реконструисаних или надграђених односно
дограђених постојећих објеката или новоизграђених
објеката у обухвату овог Плана вршити у складу са
условима ЈП ‘’Водовод и канализација’’ 03-1530/1
од 28.04.2011.

1.5.1.3. Капацитет мреже

Постојећи
цевоводи
фекалне
канализације
Систем каналисања у Пожаревцу је
сепарациони, посебан за фекалну, а посебан за
кишну канализацију.
Главни и једини канализациони колектор
фекалне канализације у обухвату Плана детаљне
регулације је Јужни фекални колектор ДН600 мм,
у функцији главног канализационог колектора,
приказан на графичкој подлози. За њега је
предвиђен појас заштите, у виду прилаза и коридора
за одржавање и интервенције, као и несметано
прикључење
секундарних
канализационих
колектора. У оквиру овог појаса заштите, забрањена
је градња било каквих објеката, као и предузимање
радњи које могу угрозити комуналне објекте или
ометати прилаз и одржавање.
Цеви и окна на постојећем главном колектору
израђени су од бетона одговарајућих карактеристика.
У случају формирања нових ревизионих окана
на постојећем колектору, препоручује се израда
бетонских касета од армираног бетона ливеног на
лицу места, димензија усклађених са пречником
цевовода.

Димензионисање мреже је извршено
на бази норме потрошње по делатностима,
у складу са достављеним урбанистичким
параметрима, планираним наменама, подели на
зоне (или целине), висином планираних објеката,
положајем планираних објеката, количином
воде за карактеристичне потрошаче и другим
карактеристикама локације, узимајући у обзир и
количину воде потребну за гашење пожара у складу
са прописима, а на бази познатих параметара
расположивих капацитета. Тачни пречници ће се
добити исправним хидрауличким димензионисањем
– прорачуном, приликом израде инвестиционотехничке документације у складу са постојећим
пројектима и условима надлежног комуналног
предузећа.
1.5.1.4. Санитарни надзор и заштита
Обзиром да обухват Плана детаљне
регулације припада широј зони санитарне заштите
изворишта водоснабедевања града Пожаревца
„Меминац“ и „Кључ“, обавезно је сповођење мера
заштите и санитарног надзора у свему према Закону
о санитарном надзору (Сл. гласник РС, бр. 125/2004)
и Одлуци о утврђивању зона санитарне заштите
изворишта „Меминац“ и „Кључ“ у Пожаревцу (Сл.
гласник општине Пожаревац, бр. 5/98).
1.5.2.Фекална канализациона мрежа
Јужни фекални колектор пролази кроз
индустријску зону и његова заштитна зона је

1.5.2.1. Трасе

Будући цевоводи фекалне канализације
Прикључење будућих - секундарних
канализационих цевовода на Јужни колектор
вршиће се искључиво преко постојећих ревизионих
окана на Јужном колектору, а тамо где истих нема,
вршиће се формирање нових ревизионих окана.
У погледу захтеваних материјала за уличне
канализационе цевоводе, обавезна је уградња цеви
и делова за уличну канализацију од неомекшаног
ПВЦ-а, које су производ реномираног произвођача,
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потпуно вододрживе и вододрживих међусобних
спојева, класе ободне крутости (чврстоћа прстена)
СН8 КН/м². Изузетно, могу се уграђивати цеви
ниже класе, СН4, ако се прорачуном на темени
притисак докаже могућност њихове уградње у
односу на конкретне услове на терену. У случају
да одговарајући материјал не постоји на тржишту,
избор препустити пројектанту.
Прикључење корисника, где год је то
могуће, не треба вршити на главни колектор, већ
на будућу секундарну мрежу фекалне канализације
и то искључиво на ревизиона окна, никако на
канализациони цевовод, у складу са условима
надлежног комуналног предузећа. Изузетно,
прикључак извршити на канализациони цевовод на
струком прописани начин.
Цевоводе фекалне канализације трасирати
коловозом, у складу са распоредом будућих
објеката.
Објекти на траси фекалне канализације
Обзиром на локацију (шира зона санитарне
заштите изворишта водоснабдевања) захтева се
апсолутна водонепропусност спојева, како између
ревизионих окана и канализационих цеви, тако и
спојева самих цеви, као и кућних прикључака. Из
тог разлога, ревизиона окна на траси предвидети
од полипропилена ДН 1000 мм. Да би се остварио
захтевани услов апсолутне вододрживости спојева,
ревизиона окна и канализационе цеви морају бити
производ истог произвођача. Ревизиона окна морају
имати конус, прстен и дно шахта.
1.5.2.2. Капацитет мреже
Димензионисање мреже је извршено на
бази норме потрошње по делатностима, у складу
са достављеним урбанистичким параметрима,
планираним наменама, подели на зоне (или
целине), количином воде за карактеристичне
потрошаче и другим карактеристикама локације,
а на бази познатих параметара расположивих
капацитета. Обзиром да је овде реч о веома малим
количинама отпадне фекалне воде, као минимални
пречник усваја се НД 250 мм, а падови у распону од
минимално до максимално дозвољених за одабрану
врсту материјала. Тачни пречници ће се добити
исправним
хидрауличким
димензионисањем
– прорачуном, приликом израде инвестиционотехничке документације, у складу са постојећим
пројектима и условима надлежног комуналног
предузећа за послове фекалне канализације.
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1.5.2.3. Санитарни надзор
Зарад заштите подземља од загађења,
посебно обзиром да обухват Плана детаљне
регулације припада широј зони санитарне заштите
изворишта водоснабдевања града Пожаревца
„Меминац“ и „Кључ“, од значаја је правилан избор и
монтажа канализационог материјала у свему према
стандардима, нормативима, прописима и упутству
произвођача, као и примена мера прописаних
Одлуком о утврђивању зона санитарне заштите
изворишта „Меминац“ и „Кључ“ у Пожаревцу
(‘’Сл. гласник општине Пожаревац’’, бр. 5/98).
Квалитет отпадне воде која се из погона
упушта у уличне канале мора бити усклађен са
Правилником о санитарно-техничким условима
за упуштање отпадних вода у јавну канализацију
(‘’Сл. Гласник општине Пожаревац’’ бр. 6/91).
Предтретман отпадне воде у производним погонима
зависи од врсте техничко-технолошког процеса
унутар погона.
1.5.3. Кишна канализациона мрежа
1.5.3.1. Трасе кишних канала
Постојећи цевоводи кишне канализације
Систем каналисања у Пожаревцу је
сепарациони, посебан за фекалну, а посебан за
кишну канализацију.
У том смислу, атмосферска вода не сме се
уводити у фекалну канализацију, што је забрањено
одговарајућом општинском Одлуком о водоводу и
канализацији (Сл. гласник општине Пожаревац бр.
2/2000).
На овој локацији не постоји кишна
канализација. Постоји израђен Главни пројекат
кишног колектора пречника ДН1600 мм, лоцираног
између дисконта „Маxи“ сада ‘’Темпо’’и железничке
пруге за Забелу, са планираним уливом у Брежански
канал. Овај кишни канализациони колектор носи
име Јужни кишни колектор 1. Његова изградња
је предуслов за прикључење кишне канализације
читаве индустријске зоне, јер су будући кишни
канали падом усмерени ка Јужном кишном
колектору 1. Пре изградње, потребно је израдити
измену и допуну пројекта овог колектора, тј.
повећати његов капацитет на потесу Индустријска
зона – Брежански канал, јер у време пројектовања
на овој локацији су биле утрине, те извршити
усаглашавање трасе колектора са овим планом.
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Будући цевоводи кишне канализације
Прикључење будућих - секундарних
канализационих цевовода кишне канализације
вршиће се на Јужни кишни колектор 1, искључиво
на ревизиона окна.
У погледу захтеваних материјала за уличне
канализационе цевоводе, обавезна је уградња цеви
и делова за уличну канализацију од неомекшаног
ПВЦ-а, а за веће пречнике користити другу
врсту пластичних материјала (нпр. коруговане
канализационе цеви, а препорука су армиранобетонски колектори ливени на лицу места). Цеви
морају бити потпуно вододрживе и вододрживих
међусобних спојева, класе ободне крутости
(чврстоћа прстена) СН8 КН/м². Изузетно, могу се
уграђивати цеви ниже класе, СН4, ако се прорачуном
на темени притисак докаже могућност њихове
уградње у односу на конкретне услове на терену.
Шахт поклопци и сливничке решетке морају бити
одабрани у складу са очекиваним саобраћајним
оптерећењем, по могућству са високим рамом,
ради бољег анкерисања у бетонску плочу. У случају
да одговарајући материјал не постоји на тржишту,
избор препустити пројектанту.
Сливничке везе морају задовољавати
исте техничке услове као и канализационе
цеви. Прикључење сливника или корисника
мора се вршити на ревизиона окна, изузетно
на канализациони цевовод и то искључиво на
прописан начин, а у складу са условима надлежног
комуналног предузећа.
Објекти на траси кишне канализације
Осим за Јужни кишни колектор 1 који је већег
пречника, ревизиона окна на траси секундарних
кишних канала предвидети од полипропилена
ДН 1000 мм, одговарајућих карактеристика. Код
већих пречника, да би се остварио захтевани
услов вододрживости спојева, ревизиона окна и
канализационе цеви могу бити од другог материјала
погодног за ту врсту објеката, али уз услов да морају
бити производ истог, реномираног произвођача.
Ревизиона окна морају имати конус, прстен и дно
шахта.
Пре упуштања кишнице у јавну кишну
каналзацију, у зависности од услова упуштања (са
зауљених површина или техничко-технолошких
платоа или објеката), мора се вршити предтретман
отпадне атмосферске воде. Основни објекти
предтретмана су: таложници, сепаратори масти, уља
и лаких течности, песколови и сл. Код предтретмана
атмосферске воде важе исти услови као и за фекалну
канализацију.

13.032012.

Сливници морају бити типа бубањ сливник,
минималног пречника 450 мм. Сливник мора бити
производ истог произвођача као цевни и материјал
за ревизиона окна, или компатибилан са њим.
У случају да није могуће дренирање подручја
зацевљеним каналима, одводњавање вршити
површинским објектима типа ригола, површинских
канала и на друге погодне начине, у свему према
прописима и правилу струке. Пре упуштања воде
из ових објеката у цевне канале, предвидети као
минимум мера предострожности одговарајуће
комуналне објекте типа таложника и др., у складу
са градским одлукама и важећим прописима.
1.5.3.2. Капацитет мреже
Прелиминарним хидрауличким прорачуном
кишне канализације по рационалној методи са
следећим параметрима: меродавни интензитет кише
за Пожаревац и = 125 л/с/ха; просечни коефицијент
отицаја Y=0,40 за сливно подручје; укупна површина
индустријске зоне прве фазе је Ф=196.639,00 м² а
друге фазе је Ф=102.773,00 м²; коефицијент облика
слива α=0,80. Прорачун се спроводи по рационалној
теорији. Усвојени су сабирни канали са пречницима,
падовима и капацитетом као у ситуационом плану у
прилогу.
Тачни пречници ће се добити исправним
хидрауличким димензионисањем приликом израде
инвестиционо-техничке документације у складу
са постојећим пројектима и условима надлежног
комуналног предузећа.
Општа напомена
Сви комунални објекти морају бити
пројектовани према важећим општинским и
градским одлукама, важећим законским прописима,
стандардима и нормативима који се примењују
код ове врсте објеката, те условима надлежног
комуналног предузећа.
Сви прелиминарни прорачуни, као и
предрачунска вредност објеката, морају се
проверити кроз израду инвестиционо-техничке
документације, тј. Идејне и Главне пројекте.
У графичком делу приказане су трасе,
капацитети, коридори о остали битни елемнти
за јавни водовод, фекалну канализацију и кишну
канализацију будуће индустријске зоне.
Где год је могуће, користити постојеће
комуналне објекте, уз претходну проверу њихове
расположивости у смислу квалитета самих објеката
и њиховог капацитета.

13.03.2012.
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Поштовати изнете препоруке код избора
врсте материјала, примене стандарда и прописа,
као и препоруке пројектанта.
1.5.4. Електроенергетска мрежа
Већ је напоменуто у анализи постојећег
стања да се у предметној зони обухвата налази
траса 35kV (траса 10kV надземног вода налази
се у обухвату усвојеног ПДР „Северни блок
индустријске зоне“ ) 35kV . У зони 35kV надземног
вода забрањена је изградња било којих објеката на
раздаљини од 5 метара, објекти са лако запаљивим
материјалом минимум 15м (висина стуба +3метара),
спортска игралишта 12метара. ПДДЕЕ Центар доо
Крагујевац ЕД ЕЛЕКТРОМОРАВА Пожаревац је за
овај План издала услове број 3584 од 02.05.2011.
Индустрисјка зона и део градског подручја
напајају се дуплим далеководом 35kV, 2А и 2B из
ТС 110/35kV ,,Пожаревац 1’’. У случају настанка
квара на поменутом дуплом далеководу није могуће
напојити индустриску зону и део градског подручја
због непостојања алтернативног напајања на 35kV
нивоу.
Изградњом нове ТС 110/35kV ,,Пожаревац
2“ отварају се велике могућности снабдевања
града Пожаревца и индустриjске зоне електричном
енергијом. Уједно би се растеретила ТС 110/35kV
,,Пожаревац 1’’ за 22MVA.
На основу Закључка Градског Већа број
01-06-70/2010 -2 од 28.09.2010 урађен је Пројекат
парцелације којим је третирана локација коју чини
парцела катастарски број 6874/1 K.O.Пожаревац
(која се налази изван обухвата овог Плана) ради
формирања грађевинске парцеле за будућу
ТС 110/35kV ,,Пожаревац 2’’ чија локација је
дефинисана и недавно разматраним Концептом
Просторног плана града Пожаревца.
1.5.4.1.Трафостанице
Сврха изградње трафостаница
У обухвату Плана детаљне регулације
“Северни блок индустријске зоне II фаза” налазе
се постојеће дистрибутивне монтажно-бетонске
трафостанице напонског нивоа 10/0,4 kV,
инсталисане снаге до 1000 kVA у склопу комплекса
“ИМЛЕКА” , “Маркоп-а” , фабрике “МОРАВА”
(две “Морава 1 “ и “Морава 2” , Ауто куће “ Ремонт”
и комплекса “Рекорд-а”. У наредном периоду
биће могући њихови ремонти и реконструкција у
складу са будућим захтевима потрошача. Изградња
нових трафостаница биће могућа уколико се буде
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указала потреба а тек након изградње нове ТС
110/35kV ,,Пожаревац 2’’ на како је већ речено
новоформираној парцели у близини хиподрома
како је то већ дефинисано усвојеним Пројектом
парцелације к.п.бр.6874/1 КО Пожаревац у
Пожаревцу и Концептом Просторног плана града
Пожаревца .
У обухвату већ усвојеног ПДР “Северни
блок индустријске зоне “ у Пожаревцу планирана
је изградња две трафостанице 10/0,4 kV. Након
усвајања самог ПДР консттовано је да постојећа
35/10 kV преоптерећена и дефинисана је локација
нове ТС 110/35kV ,,Пожаревац 2’’ изван обухвата
Плана као и могућа потреба за шест нових
трафостанице 10/0,4 kV које би биле формиране у
зони обухвата ПДР “Северни блок индустријске зоне
“ у Пожаревцу који представља прву фазу ( у самом
Плану дефинисана су у оквиру Правила уређења и
Правила грађења елементи на основу којих ће бити
могуће дефинисати нове трафостанице 10/0,4 kV).
Избор локације трафостаница извршен је тако
да омогући оптимално прикључење и напајање
одређеног броја нових потрошача, уз истовремено
минимизирање трошкова изградње прикључног
10 kV вода, као и могућност лаког приступа
објекту трафостанице приликом изградње и њеног
одржавања.
Тип трафостаница је одабран тако да може
испунити захтеве потрошача који се планирају на
том конзумном подручју, уз могућност њене брзе
изградње, као и могућност лаког повећања снаге и
минимизирања трошкова одржавања.
Локација трафостаница
У обухвату овог Плана није предвиђена
изградња нових трафостаница 10/0,4 kV обзиром да
је подручје покривено постојећим напред наведеним
трафостаницама 10/0,4 kV . Лоцирање евентуалних
нових трафостаница биће дефинисано у складу са
захтевима будућих потрошача а сагласно условима
надлежног електродистрибутивног предузећа.
Будуће грађевинске парцеле евентуалних нових
трафостаница формирати се на основу пројеката
препарцелације , парцелације или ће пак саме трафо
станице остати у склопу неког од будућих комплекса
који се буде формирао на датим катастарским
парцелама. Приликом избора евентуалних будућих
нових локација трафостаница омогућити неопходан
лак колски прилаз.
Планом је дата могућност и заједничког
вођења инфраструктуре техничким каналима
уз заједнички договор свих надлежних Јавних
предузећа.
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1.5.4.2. Јавна расвета
Постојећа јавна расвета изведена уз
трасу правца улице Ђуре Ђаковића се задржава и
реконструише тако да стубови јавне расвете имају
двостране асиметричне лире са светиљкама Nа 250W
за осветљење улице Ђуре Ђаковића a на висини од
девет метара и светиљке Nа 100W на висини од
пет метара за осветљење бициклистичке стазе и
дела сервисне саобраћајнице. Нову јавну расвету
за осветљење другог дела сервисне саобраћајнице
извести на металним стубовима са светиљкама Nа
100W на висини од пет метара .
У делу код садшњег „ТЕМПА“ за јавну
расвету улице Нова 1-друга фаза сизводи извести
металне стубове са светиљкама Nа 150W на висини
од девет метара. Јавна расвета се напаја каблом
PP00/0-A 4x16mm2 са блока јавне расвете из
најближе трафо станице.
Коначан распоред, тип и снагу светиљки
даће фотометријски прорачун приликом израде
пројектне документације а у складу са захтевима
и класом саобраћајница . Распоред осветљења
дат је у графичком прилогу Синхрон план
инфраструктуре.
1.5.5. Телекомуникациона мрежа
Условима “Телеком Србија” Дирекција
за технику број 7083-202290/2 од 18.12.2008.
, Условима “Телеком Србија” Дирекција за
технику број 11/2-2 880/2 С.С. од 18.03.2009 као и
Условима “Телеком Србија” Дирекција за технику
број 121041/2 С.С. од 18.04.2011. дефинисани су
постојећи подземни месни кабл (са припадајућим
ваздушним ТК изводима) и међумесни ТК каблови
као планирани ТК објекти за будуће прикључење
објеката овог комплекса.

Постојећи капацитети
Дуж трасе улице Ђуре ђаковића налазе се
следећи ТК инфраструктурни капацитети:
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- међумесни оптички ТК кабл на релацији
ТКЦ Београд – Велика Плана
Деоница: Н31- Пожаревац TOSM 03 (9x2) x II x 0,4
x 3,5 CMAN
- међумесни коаксијални ТК кабл на
релацији Београд – Пожаревац 960А01
TX16 – TS 2x1,2/4.4 + TD 11x4x0.9 + TS 4x0.9 + TS
1x4x0.6
- мрежни кабл ТК 10 15х4х0,4
- дистрибутивни кабл ТК 10 35х4х0,4
- дистрибутивни кабл ТК 10 75х4х0,4
Међумесни оптички ТК кабл на релацији ТКЦ
Београд – Велика Плана Деоница : Н31- Пожаревац
TOSM 03 (9x2) x II x 0,4 x 3,5 CMAN налази са десне
стране магистралног пута Пожаревац – Београд
(гледано од стране Пожаревца ка Београду), на
дубини од 1,2м у односу на постојећу коту терена.
Поменути кабл је положен кроз заштитне ПЕ цеви
Ø 40мм, које се налазе у истом рову.
Траса међумесног коаксијалног ТК кабла
је поред трасе поменутог оптичког кабла,и он је у
надлежности ИЈ Београд.
Постојећи подземни мрежни ТК кабл,
се налази са десне стране магистралног пута
Пожаревац – Београд (гледано од стране Пожаревца
ка Београду) на дубини од 0,8м у односу на постојећу
коту терена. Поменути кабл је положен директно у
земљу.
Постојећи подземни ТК објекти (мрежни ТК
кабл, међумесни коаксијални ТК кабл и оптички ТК
кабл) који се налазе на територији ИЈ Пожаревац,
обезбеђују и носе врло значајан ТК саобраћај па је
у том смислу неопходно водити рачуна да се било
каквим грађевинским радовима не сме довести у
питање нормално функционисање ТК саобраћаја,
односно адекватан приступ ТК кабловима у циљу
редовног одржавања и интервенција на истим.
Прилком израде нове ТК инфраструктуре неопходно
је испоштовати следеће услове:
1. Уколико се изводе нове приводне
инсталације на местима укрштања са ТК кабловима
вертикално одстојање не сме бити мање од 0.5м
и обавезно ТК каблове технички заштитити
постављањем у ПВЦ цев Ø 110мм уздуж расечену
и шелновану и то по 0.5м са обе стране рова за
полагање будућих инсталација.
2. Код паралелног вођења поменутих
инсталација хоризонтално растојање не сме бити
мање од 1м, а то се односи и на приближавање
објекта објекту.
Будући грађевински радови на изградњи
планираних објеката инфраструктуре других Јавних
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предузећа у зони обухвата овог Плана детаљне
регулације не смеју довести у питање нормално
и квалитетно одвијање и функционисање ТК
саобраћаја, односно позиција планираних објеката
не сме да угрози постојећу инфраструктуру из
надлежности „Телекома Србија“ а.д.
Планирани капацитети
Планом инвестиција за 2010 годину
„Телеком Србија“а.д. је на делу предметне локације
планирала изградњу нове телекомуникационе
инфраструктуре са постављањем новог МСАН
уређаја у просторијама фабрике „Бамби“. Ова прва
фаза обухвата само постојеће објекте на делу улице
Ђуре Ђаковића, од трасе бившег индустријског
колосека шећеране до обилазнице за Љубичево.
У оквиру ове инвестиције оставиће се резерва у
ресурсима код објекта Енела, где се и планира
улаз у будућу индустријску зону у обухвату већ
усвојеног Плана детаљне регулације „Северни
блок-индустријске зоне“ у Пожаревцу .
У циљу изградње телекомуникационе
инфраструктуре за потребе будуће индустријске
зоне, неопходно је изградити тт канализацију
са по две цеви ПВЦ Ø 110мм и одговарајућим
бројем дистрибутивних тт окана ДО1 димензија
(100х80х100 )цм. Изградњу тт канализације
планирати у појасу тротоара, на супротној страни
од трасе мреже ЕДБ-је, или у склопу заједничког
техничког канала у договору са свим надлежним
Јавним предузећима како је већ напоменуто у
поглављима која говоре о осталој инфраструктури.
Трасом тт канализације би се касније извршило
полагање каблова одговарајућих капацитета
и формирање одређеног броја самостојећих
изводно - изводних ормана. Само прикључење
будућих корисника реализовало би се издавањем
одговарајућих техничких услова истим по којима
би они својим приводним тт кабловима дошли до
одговарајућих самостојећих изводно - разводних
ормана.
1.5.6.Топлификациона мрежа
Условима ЈП ‘’Топлификација’’-Пожаревац
број 4413/2 од 28.10.2009. који су издати за План
детаљне регулације ‘’Северни блок индустријске
зоне’’ у Пожаревцу дефинисана је неопходност
стварња техничких услова за прикључење
Северног блока индустријске зоне - прва фаза на
топлификациони систем града Пожаревца . У том
смислу потребно је изградити:

мрежу)

Број 2 - Страна 65

- део преносне мреже (примарну топловодну

- индивидуалне топлопредајне станице
(ИТПС) за сваки објекат.
Предлог трасе и локација ИТПС је
дат на графичком прилогу Синхроног плана
инфраструктуре.
Температурски режим рада у зимском и
летњем периоду
У зимском периоду, тј од 15.10 до 15.04.
систем је у фукцији.
Параметри грејаног флуида у примару,
у току зимског режима рада топлификационог
система су:
t = 130/75 ºC, PN 16 bara. Температура се
централно регулише у ИПС-у у ТЕКО “А” у Костолцу
и клиза у зависности од спољне температуре.
Параметри грејног флуида у секундару,
у току зимског режима рада топлификационог
система су:
T = 90/70 ºC, PN 6 bara
У периоду од 15.04. до 15.10. систем је ван
функције.
Место
прикључења
на
постојећу
топлификациону мрежу:
ТПС 4/78, 5/78 и 8-1/78 5/78 се прикључује
у комори РК 124, крака 1 примарне градске мреже
у улици Ђуре Ђаковића. Место прикључења на
постојећу мрежу су дати на графичком прилогу
Синхрон план инфраструктуре а у складу са
ситуацијом у прилогу Услова ЈП „Топлификација“Пожаревац бр.2091/2 од 20.04.2011.а
Максимална расположива снага на месту
прикључења на постојећу мрежу је:
4000 kW, за прикључак у РК 124
Максимална расположива снага на месту
прикључења унутрашње инсталаци је 4000 kW
Називни и расположиви притисак на месту
прикључења: PN 16
Технички услови за пројектовање
инсталације будућих инвеститора
Услови за пројектовање и повезивања
ИТПС и прикључног топловода:
1. Прикључни топловод се изводи
предизолованим цевима и цевним
елементима прописаног квалитета
постављеним у земљани ров у слоју
ситног песка 10 цм испод, изнад и око
цеви.
2. Место прикључења ИТПС дефинисано
је местом предаје енергије.
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3. Прикључне вентиле ЈП “Топлификација”
поставља у бетонски шахти, на 1 м од
објекта или на 12 м од прикључне рачве
уколико је објекат удаљен више од 12 м
од прикључне рачве.
4. Пројектовање и израда бетонскoг шахтa
са металним поклопцем који се затвара
универзалним кључем, је обавеза купца
топлотне енергије.
5. Иза преградних вентила на повратном
воду прикључка ИТПС потребно је
уградити:
- ултразвучно мерило потрошње топлотне
енергије са батеријским напајањем
за мерење и регистровање утрошка,
обрачуна и наплате топлотне енергије
индивидуалних објеката, мерило мора
да има атест надлежних институција;
- регулатор протока без помоћне енергије,
са скалом на пригушници и отворима
за постављање пломби, препоручује се
„Tour & Anderson“ regulator, tip K512.
(Обавеза корисника)
6. Мерило и регулатор се поставља на
фасади објекта у посебним термички
изолованим металним кутијама, са
вратанцима која се закључавају и
стакленим прозором кроз који је могуће
очитавање мерне јединице или одмах
по уласку цевовода у објекат, на месту
доступном радницима ЈПТ.
7. Сва опрема мора да задовољи радни
притисак од 16 бара и температуру
флуида 130°C.
Услови пројектовања индивидуалне
топлопредајне станице (ИТПС):
1. Топлопредајна станица je индиректног
типа са размењивачем топлоте,
електромоторним
пролазним
регулационим вентилом за регулацију
температуре и ултразвучним мерилом
топлотне енергије на примарној страни
и експанзионим судом, затвореног типа,
циркулационом пумпом и сигурносним
вентилом на секундарној страни.
2. Капацитет ИТПС димензионисати тако
да задовољи топлотне губитке објекта.
3. ИТПС мора да садржи све елементе
дате у “Техничким условима за
пројектовање и извођење постројења за
пренос и испоруку топлотне енергије“
ЈП “Топлификација” Пожаревац.
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-

комплетан машински део
комплетан електроенергетски део
по потреби грађевински пројекат
објекта ИТПС.
4. Сва опрема мора да задовољи радни
притисак од 16 бара и температуру
примарног флуида 130°C за примарни
део и радни притисак од 6 бара и
температуру секундарног флуида 90°C
за секундарни део ИТПС.
5. При пројектовању треба имати у виду
да се температура примарног флуида
централно регулише у измањивачно
пумпној станици у ТЕКО “А” у
Костолцу и клиза у зависности од
спољне температуре.
6. Остали важећи услови
Услови за пројектовање унутрашње
инсталације централног грејања
1. Параметри
грејаног
флуида,
у
секундару, у току зимског режима рада
топлификационог система су: 90/70 ºC,
а елементи на секундару морају бити
изведени за температуру до 90 ºC и PN
6.
2. Предвидети
грејна
тела
према
израчунатим потребним количинама
топлоте, са гарантованим топлотним
снагама, а по званичним подацима
из каталога произвођача, потврђеним
атестима надлежних институција. У
једном систему грејања предвидети
грејна тела исте врсте
3. Хоризонталну цевну мрежу, успонске
водове и прикључке до грејних тела
водити видно или маскирано, с тим
да у оба случаја инсталација буде
приступачна за експлоатацију и
одржавање;
4. Димензионисање цевне мреже урадити у
складу са општим техничким условима
ЈП
„Топлификација”
Пожаревац,
август 1999.год., „Технички услови за
пројектовање и извођење постројења за
пренос и испоруку топлотне енергије”;
5. Цевну мрежу водити најповољнијом
могућом трасом;
6. У гранама цевне мреже и на прикључцима грејних тела предвидети уградњу
вентила са функцијама затварања и
регулације протока/пригушења вишка
напора, а по жељи купца и температуре.
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Посебном ставком у предмеру радова
предвидети извођење радова на
подеђавању ових вентила на предвиђене
позиције регулације.
7. Предвидети славине или чепове за
пражњење преграђених деоница.
8. Одвођене ваздуха из инсталације
предвидети преко одзрачних судова
смештених на највишој етажи објекта, с
тим да се елементи за испуст ваздуха из
инсталације воде и смештају у најнижој
етажи објекта;
9. Остали важећи прописи и нормативи за
ову врсту инсталација;
Место предаје енергије
- Mесто разграничења одговорности за
предату енергију између JП „Топлификацијa“ и
купца енергије је: на прикључним вентилима за
ИТПС, и мерилу топлотне енергије.
- Вентили и мерило припадају ЈП
“Топлификација”.
- Вентили представљају: границу спољашње
и унутрашње инсталације, границу пројектовања и
градње, границу власништва и границу одржавања
инсталација између ЈП „Топлификација“ и
Корисника.
1.5.7. Гасоводна инсталација
ГП-ом Пожаревац 2025 предвиђен је и
развој гасне мреже Пожаревца .Траса примарног
вода дефинисана је улицом Илије Гојковића тако да
постоје развојне могућности гасне мреже простора
у обухвату Плана , наравно након израде разводног
гасовода RG08-05 и саме примарне мреже у улици
Илије Гојковића
1.5.8. Обновљиви видови енергије
У складу са Националном стратегијом
развоја енергетике 2015 (која је уграђена
и у “ГП
Пожаревца 2025”), потребно је
омогућити одговарајућим развојним плановима,
субвенционисањем и повољним кредитима примену
обновљивих видова енергије у процентуалном
износу од минимално 20%, те у том смислу и ово
подручје привреде града Пожаревца заслужује исту
развојну шансу у том погледу.
1.6. Правила уређења за зоне и целине
дефинисане на грађевинском земљишту других
намена
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У оквиру Плана дефинисане су претежне
намене производно-прерађивачке делатности са
допунском наменом пословно комерцијалних
делатности и пратећом наменом складишта,
магацина и изложбених простора и претежне
намене делатности услуга, са допунском наменом
специјализованих производних погона, изложбених
простора , складиштима и хладњачама и пратећом
наменом комерцијално услужних делатности ,
културно-забавних спортско рекреативних садржаја,
специјализованих продавница, ресторана и другим
специјализованим наменама пословном . Према
нивоу еколошког оптерећења ГП Пожаревац 2025 у
зони обухвата овог Плана могу се реализовати три
категорије привредних предузећа : категорија А,
категорија Б и категорија В.
Категорија А - мале фирме које према
нивоу еколошког оптерећења могу бити лоциране
унутар стамбеног насеља и не утичу негативно
на суседно становништво, као што су пекарске и
посластичарске радње, технички сервиси;
Категорија Б - мале и средње фирме које
према нивоу еколошког оптерећења могу бити
лоциране на рубним деловима стамбеног насеља
тако да њихове функције не утичу негативно
на суседно становништво, као што су веће
електромеханичарске
радионице,
складишта
грађевинског материјала, прерада пластичних маса,
фабрике хлеба и друго;
Категорија В - фирме које према нивоу
еколошког оптерећења могу бити лоциране на
одређеном одстојању од стамбеног насеља тако
да њихова функција на том растојању не утиче
негативно на суседно становништво, као што су
тржни центри и већа складишта, прехрамбена
индустрија, текстилна индустрија, итд. Морају се
спроводити техничко-технолошке, урбанистичке и
организационе мере заштите животне средине;
Одлуком о утврђивању зона санитарне
заштите изворишта „Меминац“ и „Кључ“ у
Пожаревцу (Сл. гласник општине Пожаревац, бр.
5/98) чији је саставни део Пројекат санитарне заштите изворишта “Меминац’’и “Кључ’’у Пожаревцу који
је урадило Предузеће за инжињеринг, пројектовање
и извођење “Balby International’’ дефинисане су
превентивне мере санитарне заштите Шире зоне
санитарне заштите изворишта (у оквиру које се
налази комплетан обухват овог Плана) првенствено
кроз два аспекта :
- заштита тла и спречавање продора загађења
са површине и
- заштита водотока Велике Мораве
У том смислу у широј зони није ограничена
употреба вештачког ђубрива и агрохемијских
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препарата али треба тежити рационализованој
примени минимално потребних количина.
- На територији шире зоне заштите
изворишта забранити изградњу индустријских и
других објеката чије отпадне воде и друге отпадне
материје из технолошких процеса могу загадити
воде у извориштима. Изузетак су објекти који
су од посебног значаја за заштиту наше земље.
Увести обавезу изградње уређаја за пречишћавање
уз контролу анализе отпадних вода, анализе
ефеката пречишћавања и анализе количине и
квалитета коначног ефлуента. Ово се односи и на
постојећу индустрију у широј зони тако и на будуће
индустријске објекте.
- забранити изградњу резервоара и
претакалишта за нафту и нафтне деривате.
Постојећи резервоари морају задовољити ригорозне
мере сигурности по околину и морају перманентно
бити под изузетним мерама контроле.
- забранити изгрању складишта и депоније
опасних и штетних материја, киселина, база,
радиоактивних материја и др.) које могу угрозити
подземне и површинске воде у оквиру шире зоне
заштите
- Путеви у оквиру шире зоне заштите којима
се врши транспорт нафте и нафтних деривата
као и других опасних и штетних материја морају
бити изграђени тако да обезбеђују да ове материје
у случају инцидента неће бити инфилтриране у
земљиште око путева
- На водотоку Велике Мораве стално
спроводити праћење квалитета вода а нарочито за
време ниског водостаја.
Производне делатности
Индустријске
капацитете,
капацитете
прерађивачке производње, занатске капацитете
пратеће – опслужне капацитете (хладњаче,
складишта, стоваришта, радионице, специјализоване продавнице) опремити неопходном примарном
и пратећом инфраструктуром. Омогућити директне
приступе до објеката на парцели непосредно са
саобраћајних површина. Омогућити несметани
пролаз кроз парцеле изградњом и уређењем
пешачких стаза до и око објеката. Слободне
површине на парцелама обезбедити за уређене
зелене површине у комбинацији ниског и високог
растиња . Манипулативне радне површине опремити
квалитетном подлогом, а остале површине и пешачке
приступе до објеката опремити квалитетним
поплочавањем и одговарајућом расветом. Просторе
опремити потребним мобилијаром (канте за отпатке,
жардињере, осветљење..). Објектима обезбедити
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против пожарни пут који не може бити ужи од 3,5м
з аједносммерну комуникацију ,односно 6,0м за
двосмерну комуникацију.
Комерцијалне функције
Пословне капацитете ,услужне капацитете
опремити неопходном примарном и пратећом
инфраструктуром. Омогућити директне приступе
до објеката на парцели непосредно са саобраћајних
површина. Слободне површине на парцелама
обезбедити за уређене зелене површине у
комбинацији ниског и високог растиња, а остале
површине и пешачке приступе до објеката опремити
квалитетним поплочавањем и одговарајућом
расветом.
Просторе
опремити
потребним
мобилијаром (канте за отпатке, жардињере, клупе,
осветљење.) . Објектима обезбедити против
пожарни пут који не може бити ужи од 3,5м
за једносмерну комуникацију , односно 6,0м за
двосмерну комуникацију.
Зона –целина А3 површине П=1ha 07a 57m2 претежна
намена
производно-прерађивачка
делатност, са допунском наменом пословно
комерцијалних делатности и пратећом наменом
складишта, магацина и изложбених простора. У
оквиру ове зоне могуће је и кроз урбанистичке
пројекте и пројекте парцелације односно
препарцелације разрађивати ову целину.
Зона –целина А4 површине П=5ha 66a 56m2 претежна
намена
производно-прерађивачка
делатност, са допунском наменом пословно
комерцијалних делатности и пратећом наменом
складишта, магацина и изложбених простора. У
оквиру ове зоне могуће је и кроз урбанистичке
пројекте и пројекте парцелације односно
препарцелације разрађивати ову целину.
Зона –целина А45 (сматра се зоном која треба да
повеже пословну намену која је дефинсана као
претежна у оквиру прве фазе то јест већ усвојеног
ПДР „Северни блок индустријске зоне” у Пожаревцу
и зону продајног комплекса “Темпо’’) површине
П= 1ha 54a 73m2 -претежна намена производнопрерађивачка делатност, са допунском наменом
пословно комерцијалних делатности и пратећом
наменом складишта, магацина и изложбених
простора. У оквиру ове зоне могуће је и кроз
урбанистичке пројекте и пројекте парцелације
односно препарцелације разрађивати ову целину.
Зона –целина А5 површине П= 63a 32m2 -претежна
намена делатност услуга, са допунском наменом
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специјализованих производних погона, изложбених
простора , складиштима и хладњачама и пратећом
наменом комерцијално услужних делатности,
културно-забавних спортско рекреативних садржаја, специјализованих продавница, ресторана и
другим специјализованим наменама.
Типичне просторне целине дефинисане су
на основу претежних намена, садржаја и начина
коришћења земљишта и на основу разлике у
параметрима. У оквиру ове зоне могуће је и кроз
урбанистичке пројекте и пројекте парцелације
односно препарцелације разрађивати ову целину.
1.7. Остали услови за уређење простора
1.7.1. Услови заштите градитељског наслеђа
На простору обухвата Плана нема
евидентираних споменичких обележја. Уколико се
приликом испитивања терена за будућу изградњу
и других земљаних радова открију трагови
археолошких налаза, инвеститор је дужан да
прекине са радовима и одмах обавести Регионални
завод за заштиту споменика културе у Смедереву
као и Народни музеј у Пожаревцу.
1.7.2. Услови заштите од елементарних непогода
и заштите од интереса за одбрану
Просторна решења и планирана изградња
Планом обухваћеног подручја мора бити урађена у
складу са законском регулативом из области заштите
од пожара, заштите од елементарних непогода и
заштите у случају потреба значајних за одбрану.
Ради заштите од потреса новопланиране
садржаје реализовати у складу са Правилником
о техничким нормативима за изградњу објеката
високоградње у сеизмичким подручјима (Сл.лист
СФРЈ бр. 52/90), као и у складу са Правилником
о привременим техничким нормативима за
изградњу објеката који не спадају у високоградњу у
сеизмичким подручјима (Сл. лист СФРЈ бр. 39/64).
Заштиту од пожара за предметне садржаје
извести тако да се обезбеди немогућност ширења
пожара, у складу са Законом о заштити од пожара
(“Сл. Гласник бр.СРС’’ 37/88 и “Сл. Гласник бр. РС’’
53/93, 67/93 , 48/94 и 101/05). Планом су обезбеђени
приступи противпожарним возилима до свих
грађевинских парцела. На подручју Плана мора бити
реализована хидрантска мрежа према Правилнику
о техничким нормативима за хидрантску мрежу за
гашење пожара (Сл. Лист СФРЈ бр. 30/91), као и
услови за чување експлозивних материја, течности
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и гасова (Сл.гл. СРС бр. 44/77, 45/84, 18/89).Такође
је потребно обезбедити приликом будућег извођења
гасних инсталација када се за то буду стекли услови
и услове из техничких норматива за пројектовање и
изградњу гасовода (“Сл. Лист СРЈ’’бр.20/92). Водити
рачуна и о начину смештаја уља за ложење (“Сл.
Лист СФРЈ’’ бр.45/67), и о техничким нормативима
за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих
трансформаторских станица (“Сл. Лист СРЈ’’
бр.13/78 и 37/95). Ради предупређивања заштите
од пожара потребно је обезбедити алтернативну
саобраћајну приступачност, лимитирану спратност
и густину изграђености, и адекватну међусобну
удаљеност објеката. Услови везани за заштиту
од елементарних непогода такође подразумевају
примену истих мера, уз додатну мере (снегобрани,
ветрозаштитне шумске и вештачке баријере,
громобрани, итд.)
Обавезно је применити све законске
прописе у вези планирања и изградње двонаменских
склоништа допунске или основне заштите у
складу са Техничким нормативима за склоништа
и Законом о цивилној заштити (“Сл. Лист РС’’,
бр. 26/02) и поступити у складу Одлуком о
врстама инвестиционих објеката и просторних и
урбанистичких планова од значаја за одбрану земље
(“Сл. Лист СРЈ” бр. 39/95) као и Закона о одбрани
земље (“Сл.гл.РС’’ бр.116/2007, 88/2009 и 104/2009).
Такође водити рачуна о ширини саобраћајница, као
и о резервним правцима за пролаз интерветних
јединица за спасавање, у зависности од зарушавања,
у циљу заштите људи и материјалних добара.
1.7.3. Услови за кретање инвалидних лица
При пројектовању и реализацији свих
објеката применити решења која ће омогућити
инвалидним лицима неометано и континуално
кретање и приступ у све садржаје обухваћене
предметним Планом у складу са Правилником о
условима за планирање и пројектовање објеката
у вези са несметаним кретањем деце, старих,
хендикепираних и инвалидних лица (Сл. Гласник
РС бр. 18/97).
1.7.4. Услови и мере енергетске ефикасности
изградње
При пројектовању и реализацији свих
објеката применити мере и решења која ће
омогућити енергетску ефикасност објеката свих
садржаја обухваћених предметним Планом у складу
са Правилником о енергетској ефикасности зграда
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(Сл. Гласник РС бр. 61/2011) и Правилником о
условима ,садржини и начину издавања сертификата
о енергетским својствима зграда (Сл. Гласник РС
бр. 61/2011) .
1.7.5. Инжињерско-геолошки услови за
коришћење простора
У претходним поглављима већ је напоменут
састав терен у инжињерско –геолошком смислу. За
планирану изградњу на овом простору, неопходно
је да се ради потпуне геотехничке идентификације
и класификације тла обавезно изврше детаљна
геолошка истраживања на овој локацији.
Услови за ископ
Рад ће се у овим теренима при ископима
обављати нормално, имајући у виду да се овај
терен налази изнад нивоа подземних вода, тако да
приликом ископа подземне воде не представљају
проблем ископу. Темељне јаме у природно
влажном стању држе се у вертикалним засецима
до висине од 2,0 м. На вештачким засецима вишим
од 1,5 м потребно је урадити адекватну заштитну
конструкцију уз обавезно регулисано одвођење
атмосферских вода. Заштиту ископа за темељне
јаме извршити у сагласности са нормама ГН 200.
У случају да растојања између темеља
суседних објеката (нових ) буду мања од 3 м, треба
их обезбедити и подбетонирати, тако да њихове
коте темељења буду истоветне.
Испод темељних плоча (или темељних
трака) будућих објеката, нарочито у зони лесоидних
глина, извести тампонски слој од шљунка природне
мешавине висине 10-15 цм за колико треба
продубити ископ. Ископ се мора проширити и у
зони тампона за око 5-10 цм са сваке стране.
За време ископа, пре израде шљунчаног
тампона и бетонирања темеља, потребан је стручни
геотехнички надзор и преглед контактног тла.
Услови за уређење основне мреже
саобраћајница и комуналне инфраструктуре
Потребно је проверити квалитет материјала
из доњег строја саобраћајних површина. У
случају незадовољавајућих резултата (лош
састав, неодговарајућа гранулација, недовољна
збијеност и сл.) материјал треба побољшати
или у потпуности уклонити и заменити га
одговарајућим, квалитетнијим. Извођач радова
је дужан да се придржава одговарајућих одредби
Правилника о техничким нормативима за изградњу
саобраћајница (“Сл. Гласник СРЈ’’ бр. 15/90). Пре
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наношења материја у завршном слоју подтло треба
механизовано сабити. Ископани материјал се може
искористити за завршни слој gдмаx=17,50 кН/м3 и
ЦБР>6,00 %. Са паркинг простора мора се обезбедити
брз и квалитетан одвод кишних вода. Препорука је
да се изврши уједначавање збијености тла. Након
уградње контролисати максималну збијеност тла
према Прокторовом опиту gдмаx 100%, а збијеност
завршног слоја мора се испоштовати у складу са
регулативом путарских прописа.
Ископ за фекалну канализацију ће се
изводити кроз слој насутог материјала и делом
кроз слој лесоидне глине. Максимално очекивани
ниво подземне воде је на дубини око 5,80-6,20м
од површине терена. У зони интервенције у тлу не
може се очекивати прилив подземне воде у ископ.
Ископ ће се изводити у срединама које по ГН 200
припадају II категорији земљишта. Ископи у овим
срединама се држе у вертикалним засецима висине
до 2,5 м, без подграде, међутим где се део терена
је насипа извођач радова дужан је да се придржава
одговарајућих одредби Правилника о техничким
нормативима за темељење грађевинских објеката
(“Сл.л.СФРЈ’’ 15/90) које се односе на рад у
отвореној јами (чл.139, 140 и 141). За обезбеђење
ископа применити, непрекидну подграду уз
употребу хоризонталним разупирачима.Испод цеви
као тампон (постељица) између природног тла и
цевовода уграђује се максимално збијени слој песка
(или неког другог материјала), дебљине од 10.0 цм
+ Д/10, где је Д спољни пречник цеви.Ископани
материјал се не може искористити за затрпавање
рова. Пре употребе материјла за затрпавање ископа,
било би неопходно по допунском програму извести
лабораторијска испитивања којима се одређује
гранулометријски састав (СРПС У. Б1. 018), границе
пластичности (СРПС У. Б1.020), максимална
збијеност и оптимална влажност - Прокторов
опит ( СРПС У. Б1. 038). У том смислу потребно
је организовати контролу збијености уграђеног
материјала која би се заснивала на одређивању
запреминских тежина (СРПС У. Б1. 016). Како
ће се ископ колектора налазити дуж коловозне
конструкције улице, збијеност завршног слоја у
ископу мора испоштовати регулативу путарских
прописа.
Приликом изградње водовода Извођач
радова је дужан да се придржава одговарајућих
одредби Правилника о техничким нормативима
за темељење грађевинских објеката (“Сл.л.СФРЈ’’
15/90), које се односе на рад у отвореној јами
(чл.139, 140 и 141).Испод цеви као тампон
(постељица) између природног тла и цевовода
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уграђује се максимално збијени слој песка (или
неког другог материјала), дебљине од 10.0 цм +
150/10, где је (150 мм спољни пречник цеви). Као
тампон, постељица, може се користити и „мршав“
бетон (МБ 20) и тада би дубина ископа била мања
за 150/10, будући да је довољна дебљина бетонске
подлоге 0,10 м. Пре наношења слоја песка подтло
треба механизовано сабити. Ископани материјал се
може искористити за затрпавање рова. Ако се ископ
цевовода налазити дуж коловозне конструкције
улице, збијеност завршног слоја у ископу мора
испоштовати регулативу путарских прописа.
Ископани материјал, одлагати са стране, најмање
1,0м од ископа а вишак матерјала потребно је
одложити на унапред одабрану и припремљену
депонију. Због осетљивости материјала на накнадна
слегања, све везе водоводних цеви морају бити
флексибилне.
Због планске урбанизације истраживаног
простора потребно је предвидети мере заштите и
очувања терена, и треба предузети следеће мере:
1. Потпуно уређење терена и озелењавање
земљаних простора.
2. Обезбедити
брз
и
квалитетан
одвод кишних вода са паркинга и
саобраћајница.
3. Увести сталну контролу канализационе
мреже,
њену
проходност
и
функционалност.
4. Све објекте високоградње прикључити
на фекални канализацију.
5. Свим субјектима који врше загађење
воде и тла обављањем привредне
делатности треба условити набавку и
уградњу одговарајућих уређаја како
би се ефикасно штитила природна
средина
У даљој фази пројектовања за сваки
новопланирани објекат неопходно је урадити
геотехничка истраживања а све у складу са Законом
о геолошким истраживањима (“Службени гласник
РС”, број 44/95), и Правилника о техничким
нормативима за пројектовање и извођење радова
на темељењу грађевинских објеката (‘’Сл. Гласник
РС’’ бр. 16/97).
1.7.6. Услови за управљање отпадом
У оквиру зоне обухвата овог Плана
дефинисана је тежња ка изградњи привредних
објеката у складу са Стратегијом увођења чистије
производње у Републици Србији као и Стратегијом
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развоја енергетике у Републици Србији до2015 г. и
наравно у сагласности са Стратегијом управљања
отпадом.
У оквиру зоне обухвата овог Плана може се
јавити Комунални отпад, Индустријски отпад као и
Остали отпади.
Комунални отпад у овом случају чини
отпад, који настаје у службеним просторијама,
продавницама итд., и отпад са јавних површина
(делом органски стабилне материје – “зелени
отпад”,отпаци биља, кутије од цигарета и сл., а
делом органски нестабилне материје – отпад од
хране, животињски остаци). Остали комунални
отпад садржи сагорљиве (картон, папир, пластика,
текстил, гума, кожа, намештај) и несагорљиве
компоненте (стакло, конзерве, бела техника и сл.).
Индустријски отпад настаје у производним
процесима и састоји се од разноврсних стабилних
и нестабилних елемената органског и неорганског
порекла. Поједини индустријски отпади, који
настају у процесу производње,могу се поново
користити у истом или неком другом технолошком
процесукао
секундарне
сировине,
уколико
задовољавају одређене техничке нормативе
неопходне за њихову примену. Штетни и опасни
отпади не могу се одлагати заједно са комуналним
отпадом, већ захтевају специјалне третмане.
Остали отпади који настају као резултат
различитих људских делатности су на пример:
возила и њихови делови, санитарни уређаји,
аутомобилске гуме, грађевински материјал, али
и муљ из постројења за пречишћавање отпадних
вода, биохазардни отпад (отпад из болница, отпад
анималног порекла, животињски лешеви и сл.).
Будући привредни субјекти у зони обухвата
овог Плана обезбедиће место у оквиру своје парцеле,
а близу саобраћајних токова због манипулације за
постављање стандардних контејнерских посуда
V= 120dm3, V= 1,1m3 V= 5m3 за комунални и
комерцијални отпад и обезбеђиваће локацију на
сопственом земљишту-парцели, за складиштење
индустријског отпада (до даљег третирања ) , у
складу са дозволама добијеним од надлежних
органа локалне самоуправе а у зависности од
класификације отпада (опасан-неопасан-инертан)
и у складу са Планом управљања отпадom градa
Пожаревцa.
Важно је поменути да је према “Националној
стратегији управљања отпадом’’, која је усвојена
2003. године од стране Владе РС, планирана
регионална депонија за општине Смедерево,
Пожаревац, Ковин, Велико Градиште, Голубац,
Мало Црниће, Петровац на Млави и Жабари
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(укупно око 278.509 становника, са процењеном
дневном количином отпада од око 178,2 тона).
Табела Користи од примене чистије производње
Активности
Користи предузећа
чистије производње
Смањење отпада

Замена материјала
мање опасним

Побољшање
домаћинског
пословања

Уштеде материјала
Уштеде трошкова
третмана и одлагања
Олакшан процес
производње
Смањење ризика
Смањење појаве
опасног отпада
Одржавање радних
простора уредним
Уштеде материјала и
енергије Превенција
просипања и цурења
Сакупљање и
продаја секундарних
сировина

Друштвене користи
Смањење загађења
животне средине
Смањење количине
опасног отпада
Смањење
негативних утицаја
по животну средину

Очување
материјалних
ресурса и
енергетских ресурса

Интерна рециклажа

Уштеде материјала и
енергије

Очување
материјалних
ресурса и
енергетских ресурса

Екстерна рециклажа

Уштеде материјала
и енергије Уштеде
третмана и одлагања
отпада Приход од
продаје

Очување
материјалних
ресурса и
енергетских ресурса

Повећање енергетске
ефикасности

Уштеде енергије
Смањење трошкова

Очување
енергетских ресурса
Смањење увоза

Контрола залиха

Смањење губитака
материјала Смањење
сакупљања и
чишћења Смањење
отпада

Смањење
негативних утицаја
по животну средину
Превенција удеса

Повећање
безбедности процеса

Превенција удеса
Елиминација штета
на постројењима
Очување здравља
запослених

Увођење производа у
складу са животном
средином

Развој нових екопроизвода

Еко паковање
производа

Рециклажа и уштеда
материјала Уштеде
на трошковима
одговорности за цео
животни

Превенција удеса
Смањење ризика и
могућих штета по
животну средину
Очување здравља
становника
Смањење
негативних утицаја
по животну средину
Смањење
негативних утицаја
по животну средину

1.8. Економска анализа процена улагања
уређивања грађевинског земљишта јавне
намене
1.8.1.Процена потребних средстава за
реализацију планских решења
Планирана средства за реализацију планских
решења

13.032012.

Економска анализа -процена улагања уређивања грађевинског
земљишта јавне намене у обухвату плана
врста посла
цена
напомена
А/ ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ПОДЛОГА И ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ
по уговору,
ГЕОДЕТСКЕ
450.000,00
/
ПОДЛОГЕ
СГ
по Одлуци,
ИЗРАДА ПЛАНА
ЈП
(сарадници, услови
“Дирекција
100.000,00
/
ЈП-а, трошкови
за изградњу
израде)
града
Пожаревац”
ТРОШКОВИ
СПРОВОЂЕЊА
ПЛАНА КРОЗ
КАТАСТАРСКИ
ОПЕРАТ

100.000,00

/

укупна вредност плана, 650.000,00
Б/ ТРОШКОВИ ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ
ИЗРАДА
ЕЛАБОРАТА ЗА
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈУ

230.000,00

по уговору,
СГ

ТРОШКОВИ
СПРОВОЂЕЊА
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ

145.000,00

по уговору,
СГ

ТРОШКОВИ
ПРОГЛАШАВАЊА
ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА

230.000,00

по уговору,
СГ

ТРОШКОВИ
по уговору,
ОТКУПА
СГ
ЗЕМЉИШТА
укупна вредност експропријације,
605.000,00без трошкова откупа
земљишта
Ц/ ТРОШКОВИ ПРОЈЕКТОВАЊА И ИЗВОЂЕЊА РАДОВА
ИЗРАДА ГЛАВНИХ
по уговору,
ПРОЈЕКАТА СА
2.000.000,00
СГ
РЕВИЗИЈОМ
ТРОШКОВИ
ИЗВОЂЕЊА
65.229.990,00
РАДОВА
ИНФРАСТРУКТУРЕ
И ПУТЕВА
укупна вредност извођења радова,
67.229.990,00
укупна вредност плана,
Напомена рачунато са
експропријације и извођења радова , вредношћу евра од 105,00
67.484.990,00
динара

Реализација планираних јавних површина и
објеката, финансираће се из следећих извора:
- средстава комуналног доприноса;
- накнада за коришћење грађевинског
земљишта;
- накнада за уређивање грађевинског
земљишта;
- јавних предузећа;
- остали извори (републички фондови).
Трошкови реализације предметног плана
подразумевају:
- Трошкове припремања терена

13.03.2012.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

-

Трошкови припреме земљишта обухватају трошкове решавања имовинско
- правних односа (експропријација
земљишта, накнада за рушење помоћних
објеката и трошкове физичког рушења
истих) и трошкове израде пројектне
документације.
- Трошкове опремања терена
Трошкови
комуналног
опремања
грађевинског земљишта подразумевају трошкове
изградње саобраћајница, електроинсталација,
топлификационе инфраструктуре фекалне и
атмосферске канализације, водовода, озелењавања
и др.
Напомена: Грађевинско земљиште других
намена у обухвату Плана које је у власништву Града
нема трошкова експропријације, нити трошкова
рушења и накнаде за рушење постојећих објеката.
1.9. Стратешка процена утицаја на животну
средину-правила уређења
За усвојени План детаљне регулације
“Северни блок индустријске зоне’’ (који је
представљао прву фазу) донета је Одлука о изради
Извештаја о стратешкој процени утицаја Плана
детаљне регулације “Северни блок индустријске
зоне” у Пожаревцу на животну средину број 01-069/14 од 19.02.2010. Комплетан Извештај о стратешкој
процени утицаја Плана детаљне регулације “Северни
блок индустријске зоне” у Пожаревцу на животну
средину је обрађен у посебној свесци (2) и саставни
је део усвојеног Плана детаљне регулације “Северни
блок индустријске зоне” Извештај о стратешкој
процени утицаја Плана детаљне регулације
“Северни блок индустријске зоне” у Пожаревцу на
животну средину интегрално је разматрао обухват
прве фазе то јест усвојени План и другу фазу то јест
обухват Плана детаљне регулације “Северни блок
индустријске зоне II фаза” у Пожаревцу. У оквиру
овог поглавља биће дефинисане мере заштите
које представљају извод из самог Извештаја. На
подручју обухвата ГП Пожаревац 2025 према
потенцијалном еколошком оптерећењу, утврђене су
четири категорије привредних предузећа од којих
три категорија А ,категорија Б и категорија В могу
да се нађу у оквиру обухвата овог Плана детаљне
регулације:
Категорија А - мале фирме које према
нивоу еколошког оптерећењаа могу бити лоциране
унутар стамбеног насеља и не утичу негативно
на суседно становништво, као што су пекарске и
посластичарске радње, технички сервиси;
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Категорија Б - мале и средње фирме које
према нивоу еколошког оптерећења могу бити
лоциране на рубним деловима стамбеног насеља тако
да њихове функције не утичу негативно на суседно
становништво, као што су веће електромеханичке
радионице, складишта грађевинског материјала,
прерада пластичних маса, фабрике хлеба и друго;
Категорија В - фирме које према нивоу
еколошког оптерећења могу бити лоциране на
одређеном одстојању од стамбеног насеља тако
да њихова функција на том растојању не утиче
негативно на суседно становништво, као што су
тржни центри и већа складишта, прехрамбена
индустрија, текстилна индустрија, итд. Морају се
спроводити техничко-технолошке, урбанистичке и
организационе мере заштите животне средине;
У оквиру обухвата овог Плана Детаљне
регулације а према еколошкој валоризацији животне
средине ГП Пожаревац 2025 налази се II категорија
валоризације (зона целина на графичким прилозима
обележена са А3, А4, А45 и А5) и III категорија
валоризације (зона државног пута I реда-М24 улица
Ђуре Ђаковића са новоформираном сервисном
саобраћајницом.)
Извод из Карте еколошке валоризације простора
“ГП Пожаревац 2025”
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1.9.1. Приказ процењених утицаја плана на
животну средину и опис мера за спречавање
и ограничавање негативних, односно увећање
позитивних утицаја на животну средину
Циљ израде Извештаја о стратешкој процени
утицаја на животну средину предметног плана је
сагледавање могућих значајних негативних утицаја
планских решења на квалитет животне средине
и прописивање одговарајућих мера за њихово
смањење, односно довођење у прихватљиве оквире
(границе) дефинисане законском регулативом, а
водећи рачуна о капацитету животне средине на
посматраном простору.
Процена
Планско решење
могућег
утицаја
значајан
мали
нема
Изградња објеката у зони пословне делатности индустрија и
мала привреда комерцијални садржаји,
Формирање мањих и средњих
производних погона
Формирање пословно
комерцијалне зоне
Изградња објеката
угоститељства и трговачких
0
центара
Изградња административних
0
објеката
Изградња спортско
0
рекреативних објеката
Организација производних
комплекса под условом
добијања дозволе Надлежног
+
Министарства за заштиту
животне средине и просторног
планирања
Формирање заштитних зелених
+
појаса
Планска решења саобраћајне инфраструктуре
Изградња нове паралелне
саобраћајнице улици Ђуре
Ђаковића са формирањем
бициклистичке стазе
+
,задржавањем постојећег зеленог
појаса и његовим обогаћивањем,
формирањем озелењеног
паркинг простора
Изградња нових саобраћајница
са бициклистичким стазама и
+
дрворедима
Постављање одговарајуће
0
саобраћајне сигнализације
Обезбеђивање одводњавања
0
површинских вода са коловоза
Планска решења управљања отпадом
Управљање отпадом која
су дефинисана у складу са
Статегијом урављања отпадом
и Стратегијом развоја чистије
производње у републици Србији

+

Планска решења хидротехничке инфраструктуре
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Изградња цевовода са
+
повезивањем у прстенасту
мрежу
Изградња фекалне канализације
+
Изградња атмодферске
канализације са прикључењем
+
на јужни кишни колектор
Изградња јужног кишног
+
колектора
Планска решења електроенергетске мреже
Реконструкција постојеће 35 кВ
+
трфаостанице
Изградња Трафо станица 10/0,4
кВ
Реконструкција и изградња
+
нисконапонске мреже
Изградња јавне расвете
Планска решења телекомуникационе мреже
Изградња нове тт кабловске
мреже
Изградња новог оптичког кабла
Планска решења примене обновљивих видова енергије
Примена обновљивих видова
енергије са минималним
почетним процентом од 20% у
+
складу са Стратегијом развоја
енергетике у Републици Србији
до2015 г.

0

0
0
0

У Извештају о стратешкој процени утицаја,
акценат је стављен на анализу свих планских
решења и препознавање оних која ће у одређеној
мери угрозити квалитет елемената животне
средине у фази реализације плана. У том контексту,
у Извештају се анализирају могући утицаји
планираних активности на основне чиниоце животне
средине – ваздух, воду и земљиште и дефинишу
се планске мере заштите које ће потенцијална
загађења довести на ниво прихватљивости. На
основу постављених посебних циљева Стратешке
процене утицаја на животну средину и одређених
индикатора за постављене циљеве, извршено је
експертско вредновање планских решења. Табела
која је дата представља приказ вредновања планских
решења са аспекта заштите животне средине. Сваки
процењени утицај је резултат вишекритеријумског
вредновања појединачних планских решења на
основне компоненте животне средине. План детаљне
регулације је дефинисао планска решења што је и кроз
Извештај о стратешкој процени утицаја приказано.
На овом нивоу плана није било могуће детаљно
анализирати свако планско решење и непосредан
утицај планираних активности на животну
средину јер нису дефинисане све појединости и
детаљи везани за дато планско решење, односно
није било доовољно улазних елемената за њихово
вредновање. То је остављено за хијерархијски нижи
ниво обраде тј. Студије процене утицаја на животну
средину, у складу са законском регулативом и
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процедуром. У случајевима где је процењено да
може доћи до потенцијално негативног утицаја
потребно је предузети одговарајуће мере заштите.
Такође, израдом Процена утицаја појединачних
Пројеката на животну средину дефинисаће се
додатни услови заштите животне средине након
чега се може отпочети са реализацијом активности
које су идентификоване да ће имати потенцијално
негативан утицај.
Тако, на основу вредновања дефинисаних
планских решења, ПДР-ом је препознато 2
потенцијално негативних утицаја на животну
средину, од којих су свих 2 утицаја мањег значаја.
То су, пре свега, планска решења везана
за потенцијалну нову изградњу мањих и средњих
привредних погона због могућег загађења ваздуха,
земљишта, површинских и подземних вода, односно
прекорачења дозвољених нивоа буке (што у највећој
мери зависи од врсте делатности привредних
погона) и решења везана за иградњу парaлелне
саобраћајнице са улицом Ђуре Ђаковића чиме
се отвара могућност повећања вредности нивоа
буке, локалног загађења ваздуха и диспонирања
запрљаних атмосферских вода у постојећи речни
ток. Када се говори о потенцијално позитивним
утицајима планских решења на животну средину,
може се рећи да су и она констатована. На основу
вредновања, позитивна планска решења у ПДРу се односе на решавање присутних проблема
хидротехничке и електроенергетске мреже,
формирању функционално повезане саобраћајне
мреже, формирању заштитног зеленила дуж главних
саобраћајница и између парцела производних
погона, као и уређењу слободних површина.
Уз набројана планска решења која могу
имати потенцијално негативне и позитивне утицаје,
у ПДР-у је препознато 9 планских решења која
својом реализацијом немају директних утицаја на
животну средину.
Концепција заштите животне средине у
обухвату Плана детаљне регулације заснива се на
усклађивању потреба развоја и очувања, односно
заштите његових ресурса и природних вредности
на одржив начин, тако да се садашњим и наредним
генерацијама омогући задовољање њихових
потреба и побољшање квалитета живота. Стратегија
заштите животне средине у овом плану заснива се
на начелима интегралности и превенције приликом
привођења простора намени и изградње нових
објеката на основу процене утицаја на животну
средину свих главних планских решења, програма,
пројеката и активности за спровођење плана,
нарочито у односу на рационалност коришћења
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ресурса, могуће угрожавање животне средине и
ефектност спровођења мера заштите. Заштита и
унапређење животне средине планског подручја
ПДР “Северни блок индустријске зоне II фаза”
у Пожаревцу оствариће се побољшањем њеног
укупног квалитета, а посредно и њених основних
елемената: ваздуха, воде, земљишта и живог света.
Овај циљ оствариће се спровођењем низа мера
различитог карактера:
А. Правно-нормативне мере: доношење
општих правно-нормативних аката градске управе
Града Пожаревца о заштити и унапређењу животне
средине, као и програма заштите, поступака и
активности, критеријума понашања, а у вези са тим
и санкционих поступака у случају непоштовања
Закона; израда годишњег програма заштите животне
средине на територији града; успостављање
мерних пунктова и услова праћења загађивача;
забрана и ограничавање изградње објеката који су
потенцијални велики загађивачи;
Б. Техничко-технолошке мере: избор
одговарајућег технолошког процеса у планираним
привредним погонима у складу са захтевима и
условима заштите животне средине, као и уградња,
контрола употребе и одржавања инсталација и
постројења за пречишћавање отпадних вода;
Ц. Просторно-планске мере: правилан избор локације планираних малих и
средњих производних погона уз уважавање
микролокацијских карактеристика предметне
локације, као и успостављање линијског зеленила
дуж саобраћајница са повећаном фреквенцијом
возила; овде се посебно наглашава поштовање мера
прописаних Одлуком о утврђивању зона санитарне
заштите изворишта „Меминац“ и „Кључ“ у
Пожаревцу (“Сл. гласник општине Пожаревац”,
бр. 5/98). и израда елабората Процена утицаја на
животну средину у складу са Законским актом.
Д.
Економске
мере:
обезбеђивање
финансијских средстава ради остваривања циљева
заштите животне средине планског подручја
кроз наплату накнаде ‘’еколошке таксе’’, накнаде
заузимања грађевинског земљишта, и помоћи
локалних, државних и међународних донација и
кредита усмерених ка очувању заштите животне
средине планског подручја.
Планом детаљне регулације усмеравајуће
одреднице послужиле су као оквир за дефинисање
мера и активности везаних за планирање
организације, уређења и заштите планског подручја,
при чему је захтевима унапређења квалитета и
заштите животне средине посвећена одговарајућа
пажња.
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Спровођење мера заштите животне средине утицаће
на смањење ризика од загађивања и деградације
животне средине, као и на подизање квалитета
животне средине, што ће се одразити и на подизање
свеукупног квалитета на подручју Плана детаљне
регулације.
1.9.2. Опис мера за спречавање и ограничавање
негативних, односно увећање позитивних
утицаја на животну средину
- Мере заштите ваздуха
Заштита ваздуха остварује се предузимањем
мера систематског праћења квалитета ваздуха,
смањењем загађивања ваздуха загађујућим
материјама испод прописаних граничних вредности
имисије, предузимањем техничко-технолошких и
других потребних мера за смањење емисије, као
и праћењем утицаја загађеног ваздуха на здравље
људи и животну средину.
С обзиром да су главни потенцијални
загађивачи ваздуха на предметном простору
планирани привредни објекти, саобраћај и
евентуална индивидуална ложишта ( до реализације
топлификационе инфраструктуре), побољшање
квалитета ваздуха ће се остварити применом
следећих мера:
примена
савремених
техничкотехнолошких процеса (“најбоље доступних
технологија”) у свим новим привредним
погонима, ради контроле емисије загађивања
(уградња одговарајућих филтера високог степена
пречишћавања уколико је то потребно);
- очување и пажљиво коришћење заштитних
зелених појасева између постојећих и планираних
саобраћајних праваца и постојеће стамбене зоне;
- реконструкција саобраћајне мреже, односно
изналажење одговарајућих архитектонских
и хортикултурних решења између саобраћајница и
објеката, чиме ће се смањити запрашеност улица и
смањити локална загађеност уз важније саобраћајне
правце на планском подручју;
- површине намењене паркирању у оквиру
парцела уређивати тако да се њихов околни простор
обавезно озелени аутохтоним биљним врстама;
- при изградњи свих нових привредних
објеката доследно примењивати Закон о заштити
Ваздуха („Сл. гласник РС“, бр. 36/09), а посебно
одредбе о максимално дозвољеним, тј. граничним
вредностима зађености ваздуха. Израда Студије
процене утицаја на животну средину обавезна је за
све објекте за које постоји потреба за израдом овог
елабората, у складу са Законом о процени утицаја
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на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04).
Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је
обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које
се може захтевати процена утицаја на животну
средину (“Службени гласник РС”, број: 84/05)
- потреба је и препорука усвајања Плана
са обавезујућим и стимулативним мерама за
коришћење обновљивих извора енергије при
реализацији Пројеката - објеката и специфичних
намена,
- обавезан је План контроле квалитета
ваздуха, утврђивање просторне мониторске мреже
(утврђивање мерних места за праћење стања
аерозагађености специфичних и неспецифичних
полутаната атмосфере)
- Мере за заштиту вода
Заштита вода и њихово коришћење
остварује се у оквиру интегралног управљања
водама спровођењем мера за очување површинских
и подземних вода и њихових резерви, квалитета и
количина. Воде се могу користити, а отпадне воде
испуштати уз примену одговарајућег третмана,
на начин и до нивоа који не представља опасност
од загађивања. Мере заштите вода обезбеђују
спречавање или ограничавање уношења у воде
опасних, отпадних и других штетних материја,
праћење и испитивање квалитета површинских и
подземних вода, као и квалитета отпадних вода и
њихово пречишћавање
Заштита површинских и подземних вода на
планском подручју оствариће се применом следећих
мера заштите:
- изградњом канализационе мреже за
прихват фекалних и атмосферских отпадних вода
и
, чиме ће се на хигијенски исправан начин
дистибуирати отпадне воде са овог подручја до
ППОВ, где се налази Главни реципијент “Брежански
канал’’
- строго поштовање законске регулативе
о транспорту опасних и штетних материја
магистралном саобраћајницом, ради заштите
квалитета водотокова од могућих акцидентних
загађења који могу настати овим активностима;
- увођењем контроле квалитета воде за пиће
од стране стручних служби ;
- уградњом таложника и сепаратора за
прихват зауљених вода у оквиру свих постојећих и
планираних објеката ауто-сервиса и других објеката
који ће имати зауљене отпадне воде;
- Мешање индустријских отпадних вода без
предтретмана са отпадним водама из домаћинстава
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је забрањено због штетног деловања на процес
пречишћавања.
- Неопходно је око главних цевовода
успоставити зоне строгог режима (појас заштите)
ширине 2,5м на обе стране цевовода мерено од
ивице цевовода.
- Дефинисати методологију спровођења
санитарно-хигијенског надзора над објектима за
снабдевање водом, и то превентивни надзор (за
време изградње и експлоатације) и отклањање
санитарно-техничких недостатака.
- Мере за заштиту земљишта
Заштита, коришћење и уређење земљишта
и добара од општег интереса обухвата очување
продуктивности, структуре и слојева тла, као и
природних и прелазних облика и процеса. На
површини или испод земљишта могу се обављати
активности и одлагати материје које не загађују или
оштећују земљиште.
Заштита
земљишта
од
загађивања,
деградације и непланског коришћења ће се
спроводити
следећим мерама:
- контролисаном применом агрохемијских
средстава у зони постојећег ‘’Расадника’’ у
непосредној близини обухвата Плана
- сузбијањем бесправне градње стамбених и
привредних објеката
- уклањањем постојећих сметлишта отпада
у близини и на на планском подручју;
- стриктним поштовањем мера забране
просипања и изливања отпадних вода на
земљиште;
- изградњом планираног канализационог
система, чиме ће минимизирати неповољан утицај
санитарних отпадних вода на земљиште
- Отпадне воде из будућих производних
погона као и воде из постојећих индустријских
капацитета морају бити претходно пречишћене па
након тога испуштене у заједнички реципијент или
у јавну фекалну канализацију.
- изградња је дозвољена искључиво према
прописаним правилима грађења и уређења, сагласно
одредбама Плана,
- није дозвољено депоновање и одлагање
било каквог отпада и отпадног материјала ван
утврђених правила и прописаних услова,
- за Пројекте, потенцијалне изворе загађивања или угрожавања земљишта као природног
ресурса, обавезна је процена утицаја на животну
средину са Планом мера за заштиту земљишта
од загађивања, мера превенције, спречавања
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и отклањања могућих извора загађивања и
деградације, као и мера мониторинга стања и
квалитета земљишта
- Мере заштите од буке
Заштита од буке у животној средини
засниваће се на спровођењу следећих правила и
мера заштите у складу са Законом о заштити од
буке (Службени гласник РС”, бр.36/09 и 88/10):
- поштовање граничних вредности о
дозвољеним вредностима нивоа буке у животној
средини, сходно Правилнику о дозвољеном нивоу
буке у животној средини (Службени гласник РС”,
бр.4/92 )
- хортикултурним уређењем око будућих
саобраћајних површина и привредних објеката (где
год је то потребно и могуће), смањиће се негативно
дејство саобраћајне буке на локално и радно
становништво;
- извођење грађевинских радова изводити
на такав начин да се прекомерном буком не
угрожава локално становништво као ни постојећи
индустријски радни комплекси;
- доношењем градске Одлуке о дозвољеном
нивоу буке у појединим зонама града .
- За заштиту од буке треба обезбедити
заштитна растојања и техничка решења за умањење
буке
- заштиту од буке, тако да се задовоље
критеријуми из стандарда СРПС.Ј6.205/1992, како
је дато у приказаној Табели.
Табела Критеријуми за за заштиту од буке
Зоне

Опис акустичке зоне

Допуштени нивои
спољашње Leq (dBA)
Дан

Ноћ

I

Чисто стамбена подручја

55

45

II

Пословно-стамбена
подручја

60

50

III

Дуж магистралне
и регионалних
саобраћајница

65

55

70

70

IV

Индустријска,складишна
и сервисна подручја и
транспортни терминали
без стамбених зграда

На граници ове зоне
бука не сме прелазити
граничну вредност
у зони са којом се
граничи

- Мере за заштиту вегетације
Зелене површине треба да буду у функцији
подручја у којем се налазе како би се остварила
задовољавајућа функционално - просторна
организација овог подручја. Приликом планирања
зелених површина потребно је извршити поделу
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по категоријама зеленила. Потребно је извршити
усклађивање укупне количине зелених површина са
бројем корисника простора ,односно успоставити
оптимални однос између изграђених и слободних
зелених површина.
У оквиру општих мера предвиђа се:
• коришћење врста које су отпорне
на еколошке услове средине и усклађене са
композиционим и функционалним захтевима;
• формирање пејзажно обликованог и
уређеног, линеарног, заштитног зеленила у зони
саобраћајница, избором аутохтоних и отпорних
врста;
• избор зеленила мора бити прилагођен
зонским и локацијским условима, у складу са
пејзажним и еколошко-биолошким захтевима;
• планирана вегетација захтева правилан
одабир врста и адекватну заштиту и одржавање
како би у потпуности остварила своје санитарну,
хигијенску и архитектонску улогу.
- Мере за заштиту управљања отпадом
Управљање отпадом спроводити по
прописаним условима и мерама поступања са
отпадом у оквиру система сакупљања, транспорта,
третмана и одлагања отпада, укључујући и надзор
над тим активностима и бригу о постројењима за
управљање отпадом после њиховог затварања.
Организовати систем селективног прикупљања
отпада, његовог разврставања и увођења у систем
рециклаже у складу са Стратегијом увођења чистије
производње у Републици Србији као и Стратегијом
управљања отпадом и Планом управљања отпадом
града Пожаревца.
- Мере Заштите од могућих акцидената и
удесних ситуација
- планирање, организовање и предузимање
превентивних мера и мера за спречавање могућих
удеса, управљање опасним материјама сагласно
процени опасности од могућих удеса на обуваћеном
подручју,
- поступање са опасним материјама у
употреби, транспорту, промету, складиштењу и
одлагању, спроводити на начин да се не доведе у
опасност живот и здравље становништва, природних
вредности, реткости, заштићених добара и животне
средине
- Мере Заштите од јонизујућег
нејонизујућег зрачења
Мере заштите спроводиће се:

и
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- сталном контролом и праћењем кретања
радиоактивности у животној средини,
- контролом размештаја и исправности
опреме и могућих извора Ра-зрачења,
- проценом утицаја на животну средину
Пројеката могућих и потенцијалних извора
јонизујућег и нејонизујућег зрачења,
- применом мера превенције, заштите и
мониторинга животне средине
Као што је већ истакнуто, циљ израде
Извештаја Стратешке процене утицаја предметног
плана на животну средину је сагледавање могућих
негативних утицаја планских решења на квалитет
животне средине и прописивање одговарајућих
мера за њихово смањење, односно довођење
у прихватљиве оквире (границе) дефинисане
законском регулативом. Да би се постављени циљ
остварио, потребно је сагледати Планом предвиђене
активности и мере за смањење потенцијално
негативних утицаја. Ниво детаљности који ће
анализирати појединачне објекте и њихове утицаје
на животну средину, разматраће се у овиру процена
утицаја појединачних објеката на животну средину
за објекте за које надлежни орган утврди потребу
израде овог документа неопходног за добијање
одобрења за изградњу. У стратешкој процени,
акценат је стављен на анализу свих планских
решења и препознавање оних која ће у одређеној
мери угрозити квалитет елемената животне средине
у фази реализације плана, или, пак, урбанистичких
пројеката за појединачне објекте. У том контексту,
у Извештају се анализирају могући утицаји
планираних активности на чиниоце животне средине
– ваздух, воду и земљиште и дефинишу се планске
мере заштите које ће потенцијална загађења довести
на ниво прихватљивости, односно у границе које
су дефинисане законском регулативом (граничне
вредности емисије и имисије загађујућих материја
у ваздуху, максимално дозвољене концентрације
загађујућих материја у водама и земљишту,
дозвољени ниво буке и др).
Организационе мере, планови заштите и
мониторинга животне средине
• Институционално јачање и формирање
Одељења за заштиту животне околине при Градској
управи града Пожаревца;
• урадити план заштите животне средине,
укључујући и план реаговања на инцидентна и
епизодна загађивања животне средине:
• урадити план мониторинга квалитета
ваздуха, вода и земљишта и план осматрања
стабилности земљишта
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• успоставити систем мониторинга квалитета ваздуха у складу са Европском директивом о
процени и управљању квалитетом амбијенталног
ваздуха 1;
• систем мониторинга подземних и
површинских вода допунити мерним местима која
су осетљива са становишта загађивања изворишта
водоснабдевања;
•
Доследно
спровођење
принципа
‘’загађивач плаћа’’ доношењем одлука којима ће
се обезбедити партиципација већих загађивача у
предузимању мера на заштити животне средине.
• Развити информациони систем о животној
средини за подршку управљању заштитом животне
средине на нивоу града који би поред резултата
локалног система мониторинга водио евиденцију
података и из извора локалних и републичких
надлежних институција,
• Припрема оперативног програма заштите
животне средине и успостављање система
мониторинга у овој области (увођење мерних места
за праћење квалитета ваздуха – у зони обухвата
ПДР-а , и праћење нивоа буке);
• Унапређење информисања јавности кроз
програм развоја система комуникације са грађанима
по питањима заштите животне средине.
• Побољшање инспекцијског надзора из
домена заштите животне средине.
• Укључивање јавности у доношење одлука
по питањима заштите животне средине укључујући
све потенцијално угрожене и заинтересоване стране
што је подржано новом законском регулативом из
ове области
2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
2.1 Општа правила за изградњу
Конструкцију објеката пројектовати и
изводити сагласно важећим сеизмичким прописима
Планом детаљне регулације “Северни блок
индустријске зоне II фаза” у Пожаревцу дефинишу
се планирани параметри изградње за грађевинско
земљиште дугих намена на следећи начин :
- Исказане величине индекса изграђености и
степена заузетости дефинисани су као максималне
величине и могућа одступања од наведених
величина у смислу прекорачења могућа су до 5 %
- Исказане величине спратности , односно
максималне висине објеката су највеће допуштене
и прекорачења нису могућа.
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2.2. Правила грађења објеката на комплексима
индустрије, грађевинарства, занатске
производње, мануфактурне производње и
складишта
Намена:
- индустријска производња
- мали производни погони
- грађевинарство
- занатска производња
- манифактурна производња
- складишта
Парцела:
- минимална површина парцеле ………..1.500 м2
- минимална ширина пар………………..… 20 м
Индекс или степен изграђености “И”
- максимални индекс или степен изграђености “И”
на парцели површине:
- до 0,5 ха …………………………... 0,8
- од 0,5 ха до 1 ха ………………….. 0,7
- од 1 ха до 3 ха…………………….. 0,6
- преко 3 ха ……………………….... 0,5
Индекс или степен заузетости “З”
- до 0,5 ……………………………... 70%
- од 0,5 ха до 1 ха ………………….. 60%
- од 1 ха до 3 ха…………………….. 50%
- преко 3 ха ……………………….... 40%
Зелене површине
− минимални проценат зелене површине
на парцели до 1 ха…………………. 20%
− минимални проценат зелене површине
на парцели до 1-3 ха……………….. 25%
− минимални проценат зелене површине
на парцели преко 3 ха……………… 30%
Висинска регулација:
- максимална спратност објеката ........ П+1
- максимална висина објекта …………15,0 м
(изузетно максимална висина објекта може бити
већа од 15 м искључиво у случају да је условљена
технолошким процесом)
- спратност помоћних објеката ………………П
- максимална висина помоћног објеката .……5,0 м
Хоризонтална регулација:
- минимално растојање грађевинске линије објекта
од регулационе линије парцеле ……………10,0м
односно 15,0 м у складу са графичким прилогом
План регулације и зона целина са правилима
грађења (изузетно се на регулационој линији може
градити објекат портирнице)
- минимално растојање објекта од бочних граница
парцеле ………………………………….…… 5,0 м
- минимално растојање објекта од бочних
суседних објеката …………………………… 10,0 м
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- минимално растојање два објекта на парцели ½
висине вишег објекта (не може бити мање од 4,0м)
- минимално растојање објекта од задње границе
парцеле … 5,0 м
-за изграђене објекте важе постојећа растојања
Паркирање решавати у оквиру грађевинске
парцеле у складу са параметрима датим у поглављу
2.6. Правила за паркирање.
Објекти
морају
имати
обезбеђен
противпожарни пут који не може бити ужи од
3,5м за једносмерну комуникацију, односно 6м за
двосмерно кретање возила
2.3. Правила грађења за Пословнокомерцијалне објекте
Намена:
- услужно-трговинске делатности:
- робне куће, тржни ценри, занатски центри,
мегамаркети,супер-маркети,
- пословно-комецијалне делатности:
- банке, административни центри локалне управе,
пословни објекти државних органа, пословни
објекти предузећа, банке, осигуравајући заводи,
пословни објекти за рентирање
- туристичке активности:
- хотели, мотели, ресторани и други угоститељски
објекти
Парцела:
- минимална површина парцеле ………..1.500 м2
- минимална ширина парцеле …………… 20 м
Индекс или степен изграђености “И”
- максимални индекс или степен изграђености “И”
на парцели : ………………………….......... 1,5
Индекс или степен заузетости “З”
максимални индекс или степен заузетости “И”
на парцели :.................................................. 60%
Зелене површине
− минимални проценат зелене површине
на парцели до 1 ха…………………………20%
− минимални проценат зелене површине
на парцели до 1-3 ха………………………. 25%
− минимални проценат зелене површине
на парцели преко 3 ха……………………. 30%
Висинска регулација:
- максимална спратност објеката ........По+П+2+Пк
- максимална висина објекта ………………15,0 м
(изузетно максимална висина објекта може бити
већа од 15 м у случају да је условљена технолошким
процесом и специфичном наменом која захтева
посебно архитектонско обликовање)
- спратност помоћних објеката ……………П
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- максимална висина помоћног објеката .……5,0 м
Хоризонтална регулација:
- минимално растојање грађевинске линије објекта
од регулационе линије парцеле ……………10,0м
односно 15,0 м у складу са графичким прилогом
План регулације и зона целина са истим правилима
грађења (изузетно се на регулационој линији може
градити објекат портирнице)
- грађевинска линија се поклапа са регулационом
линијом сервисне саобраћајнице у зони уз правац
државног пута I реда М24 у складу са графичким
прилогом План регулације и зона целина са истим
правилима грађења
- минимално растојање објекта од бочних граница
парцеле ………………………………….…… 5,0 м
- минимално растојање објекта од бочних
суседних објеката ……………………………10,0 м
- минимално растојање два објекта на парцели ½
висине вишег објекта (не може бити мање од 4,0м)
- минимално растојање објекта од задње границе
парцеле…........................................................... 5,0 м
-за изграђене објекте важе постојећа растојања
Паркирање решавати у оквиру грађевинске
парцеле у складу са параметрима датим у поглављу
2.6. Правила за паркирање
Објекти
морају
имати
обезбеђен
противпожарни пут који не може бити ужи од
3,5м за једносмерну комуникацију, односно 6м за
двосмерно кретање возила
2.4. Правила грађења за комплексе мешовитих
намена ( комплекси где су присутни и
објекти индустрије, грађевинарства, занатске
производње, мануфактурне производње
складишта и објекти Услужно –трговинске
делатности односно објекти Пословнокомерцијалне делатности)
Намена:
Мешовита намена
(комплекси где су присутни и објекти индустрије,
грађевинарства, занатске производње, мануфактурне
производње складишта и објекти Услужно –
трговинске делатности односно објекти Пословнокомерцијалне делатности)
Парцела:
- минимална површина парцеле ………..1.500 м2
- минимална ширина парцеле …………… 20 м
Индекс или степен изграђености “И”
- максимални индекс или степен изграђености “И”
на парцели : …………………………........... 1,2
Индекс или степен заузетости “З”
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- максимални индекс или степен заузетости “И”
на парцели :........................................................ 60%
Зелене површине
− минимални проценат зелене површине
на парцели до 1 ха……………………………. 20%
− минимални проценат зелене површине
на парцели до 1-3 ха………………………… 25%
− минимални проценат зелене површине
на парцели преко 3 ха………………………… 30%
Висинска регулација:
- максимална спратност објеката ........По+П+2+Пк
- максимална висина објекта ………………15,0 м
(изузетно максимална висина објекта може бити
већа од 15 м у случају да је условљена технолошким
процесом и специфичном наменом која захтева
посебно архитектонско обликовање)
- спратност помоћних објеката …………………П
- максимална висина помоћног објеката .……5,0 м
Хоризонтална регулација:
- минимално растојање грађевинске линије објекта
од регулационе линије парцеле ……………10,0м
односно 15,0 м у складу са графичким прилогом
План регулације и зона целина са истим правилима
грађења (изузетно се на регулационој линији може
градити објекат портирнице)
- грађевинска линија се поклапа ( за објекте услужнотрговинске и пословно-комерцијално делатности )
са регулационом линијом сервисне саобраћајнице у
зони уз правац државног пута I реда М24 у складу
са графичким прилогом План регулације и зона
целина са истим правилима грађења
- минимално растојање објекта од бочних граница
парцеле ………………………………….……5,0 м
- минимално растојање објекта од бочних
суседних објеката ……………………………10,0 м
- минимално растојање два објекта на парцели ½
висине вишег објекта (не може бити мање од 4,0м)
- минимално растојање објекта од задње границе
парцеле …......................................................... 5,0 м
- за изграђене објекте важе постојећа растојања
Паркирање решавати у оквиру грађевинске
парцеле у складу са параметрима датим у поглављу
2.6. Правила за паркирање
Објекти
морају
имати
обезбеђен
противпожарни пут који не може бити ужи од
3,5м за једносмерну комуникацију, односно 6м за
двосмерно кретање возила.
2.5. Правила изградње саобраћајних површина
Коловоз је од асфалта израђен из два
слоја (горњи је хабајући). Обрачун коловозне
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конструкције је за осовинско оптерећење меродавног
возила од min 110 KN. Материјали и процедуре при
производњи и уградњи у свему према пројекту и
техничким нормативима и стандардима.
Коловоз се изводи са ивичњацима са
стране.
Уз коловоз се поставља вертикална
саобраћајна сигнализација на прописан начин
да не угрози слободни профил чија прегледност
мора бити обезбеђена у сваком тренутку. Знаци се
постављају по пројекту сигнализације и одржавају
у пуном броју и врсти.
Хоризонтална сигнализација се такође
поставља по пројекту сигнализације и редовно
одржава.
Сва постављена саобраћајна сигнализација
мора да задовољи прописане стандарде што се
доказује атестима.
Коловоз на правцу државног пута је према
пројекту државног пута односно као и ван насеља.
Саобраћајна
сигнализација,
осим
семафорске, на правцу државног пута је у
власништву ЈП Путеви Србије.
Све измене у профилу, режиму и
семафоризацији на улици којом је и правац државног
пута I –М24 реда могу се планирати и изводити
само уз сагласност ЈП Путеви Србије.
Бициклистичке
стазе,
односно
површинска обрада на њима је као и на коловозу
или различито.
Тротоари су посебне површине намењене
за кретање пешака. За градске улице не могу бити
мање ширине од 1.5 м. Површинска обрада може
бити различита (бетон, бетонски растер, камени
растер…)
Постављају са стране коловоза од којег су
одвојени ивичњацима, издигнути за 12 цм у односу
на коловозну површину. Ивичњаци су бетонски или
камени димензија 24/18 или 20/18 са атестима којим
се потврђује усаглашеност са СРПС-ом за ову врсту
производа.
На тротоарима је могуће постављање
урбаног мобилијара (корпе за отпатке, клупе,
жардињере, запреке према коловозу и сл). Тип је
одређен одлуком СГ или посебним пројектом.
Могућа је садња пунктуалног зеленила на
тротоарима са ширином од 2.5 м или више.
На тротоарима се постављају и елементи
саобраћајне сигнализације према пројекту и
техничким нормативима.
При постављању мобилијара, саобраћајне
сигнализације или садње мора се очувати
минимална ширина тротоара од 1.80 м, односно мин
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0.90 м између покретних и непокретних објеката на
тротоару.
На пешачким прелазима прелаз са коловоза
на тротоар извести са рампом минималне ширине
1.8 м, дужине мин. 0.45 м и са мин. нагибом од 20%.
Рампа је посебно и видно обележена.
2.6. Правила за паркирање
Паркирање се обавља на посебно
обележеним површинама хоризонталним линијама
и означени вертикалним сигналним знацима.
Обрада површина може бити као и на
коловозу или са посебном обрадом, према пројекној
документацији.
Једно паркинг место за управно паркирање
је димензија 2.5х5.0 м. Интерна саобраћајница је
ширине мин 5.5 м (код ове врсте паркирања). За
паралелно паркирање уз коловоз паркинг место је
димензија 2.0х6.0 м а коловоз је ширине мин 3.5 м.
На паркиралиштима обезбедити мин 20% паркинг
места за возила лица са инвалидитетом; најмање
једно место по паркинг површини уколико има
мање од 5 места а за свако следеће паркинг место
се заокружује за вредности децималног остатка 0.5
и више на први цели број.
Потребан број Паркинг места за остале
делатности а у складу са Правилима уређења ГП
Пожаревац 2025 (исти критеријум важи за број
паркинг места за возила лица са инвалидитетом
наведен у претходном пасусу )
▪ производни погони......................100м2 бруто
површине или на три запослена радника (онај
критеријум који даје већи број паркинг места се
усваја) = 1 Паркинг место
▪ администартивно –пословни објекти ............. 30м2
бруто површине = 1 Паркинг место
▪ трговине.............................................................60м2
бруто површине = 1 Паркинг место
▪ хипер-маркети, шопинг молови.......................50м2
продајног простора =1 Паркинг место
▪ хотели............................................3-10 кревета
(зависно од категорије) = 1 Паркинг место
▪ ресторани, кафане ..... 4 седећа места= 1 Паркинг
место
▪ мотели........................... 1. соба = 1 Паркинг место
▪ биоскоп, дворане.......... 10 столица = 1 Паркинг
место
▪
спортске
дворане,
стадиони,
спортски
терени................ 8-12 гледалаца =1 Паркинг место
Све паркинг површине морају обавезно
бити озелењене дрворедним садницама, или у
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случају формирања надстрешница, то морају
бити ткзв, зелене надстрешнице то јест озелењене
пузавицама.
2.7. Правила грађења трафостанице
Будуће
грађевинске
парцеле
самих
трафостаница формираће се на основу пројеката
препарцелације , парцелације или ће пак саме трафо
станице остати у склопу неког од будућих комплекса
који се буде формирао на датим катастарским
парцелама. Површина парцела за поменуте трафо
станице (ако се граде на засебним грађевинским
парцелама) може бити испод прописане минималне
парцеле које су дефинисане Правилима грађења
објеката на комплексима индустрије, грађевинарства,
занатске производње, манифактурне производње
и складишта ; Правилима грађења за Пословнокомерцијалне објекте односно Правилима грађења
за комплексе мешовитих намена при чему позиција
задатих грађевинских линија за дату зону –целину на
графичком прилогу План регулација и зона-целина
са правилима грађења мора бити испоштована и
код изградње евентуалних будућих Трафостаница.
У оквиру постојећих комплекса објеката у
обухвату ПДР постоје већ изграђене трафо станице
које се могу реконструисати у складу са захтевима
будућих потрошача а у складу са условима надлежне
Електродистрибуције. Слободне просторе грађевинских парцела обавезно озеленити ниским и високим
растињем .
3. СМЕРНИЦЕ ЗА ДАЉУ РАЗРАДУ И
СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
Овај План детаљне регулације представља
правни и урбанистички основ за израду
урбанистичких пројеката, пројеката парцелације и
препарцелације и издавање Локацијских дозвола
и информација о локацији, у складу са Законом о
планирању и изградњи (Сл.гл.РС број 72/09 и 81/09исп., 64/2010-одлука УС и 24/2011год.). Локацијска
дозвола из ПДР се издаје за сваку појединачну
парцелу, групу парцела или деоницу саобраћајнице,
односно дела мреже инфраструктуре и представља
правни основ за издавање грађевинске дозволе и
израду техничке документације.
3.1. Етапе реализације
ПДР “Северни блок индустријске зоне II
фаза’’ у Пожаревцу представља другу фазу Северног
блока индустријске зоне. Усвојени ПДР “Северни
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блок индустријске зоне” представљао је прву фазу и
у оквиру њега је била предвиђена реализација кроз
две подфазе. Финансирање предвиђених радова
дато је у Средњорочном програму уређивања јавног
земљишта у обухвату плана као оријентациони
преглед количина и цена.
3.2. Разрада кроз урбанистичко-техничку
документацију
Као што је то већ напоменуто у тексту
парцелација и препарцелација на земљишту других
намена може се вршити израдом урбанистичкотехничке документације по Законом прописаној
процедури. Критеријуми за избор парцела за које је
потребна израда урбанистичких пројеката:
- Потреба за детаљном архитектонском
разрадом коју подразумевају предвиђени могући
садржаји
- Координирана изградња више објеката на
једној великој катастарској парцели
- Обезбеђивање интерног саобраћајног
приступа унутрашњим деловима велике парцеле
Укрупњавање и дељење катастарских
парцела је дозвољено ако су испуњени услови из
поглавља: Правила грађења.
3.3. Прелазне и завршне одредбе
План детаљне регулације урађен је у четири
(4) истоветних примерака у аналогном облику и
пет (5) истоветних примерака у дигиталном облику.
Документациона основа План детаљне регулације
урађена је у три истоветна примерка у аналогном
облику.
Три (3) примерка донетог, потписаног
и овереног плана у аналогном облику и три (3)
примерка у дигиталном облику налазе се у Градској
управи Града Пожаревца-Одељење за урбанизам и
грађевинске послове , један (1) примерак донетог,
потписаног и овереног плана у аналогном облику
и један (1) примерак у дигиталном облику у ЈП
„Дирекција за изградњу града Пожаревца“, док се
један (1) примерак у дигиталном облику налази у РГЗ
– Служба за катастар непокретности Пожаревац.
Графички прилози План саобраћајница,
регулације, нивелације и зеленила и План парцелације са аналитичко геодетским елементима достављени су РГЗ –Служба за катастар непокретности
Пожаревац у аналогном и дигиталном облику у
складу са чл.34. Закона о планирању и изградњи
(Сл.гл.РС број 72/09 и 81/09-исп., 64/2010-одлука
УС и 24/2011год.).
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Два (2) примерка Документационе основе
Плана детаљне регулације у аналогном облику
налазе се у Градској управи Града ПожаревцаОдељење за урбанизам и грађевинске послове а
један примерак Документационе основе Плана
детаљне регулације у аналогном облику у ЈП
„Дирекција за изградњу града Пожаревца“.
Саставио одговорни урбаниста
Вера Шеовић, д.и.а.
Лиценца 200 0240 03
Издата од Инжињерске коморе Србије
8
На основу члана 46. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09
и 24/11) и члана 27. став 1. тачка 5) Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 9/09 - пречишћен текст), а по претходно
прибављеном мишљењу Комисије за планове града
Пожаревца бр. 04-350-3/2012 од 12.1.2012. године,
Скупштина града Пожаревца на седници одржаној
9.3.2012. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИМЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „БЛОК ПОРЕЧКА“
У ПОЖАРЕВЦУ
Члан 1.
У Одлуци о изради Плана детаљне регулације
„Блок Поречка“ у Пожаревцу („ Службени гласник
града Пожаревца“, бр. 4/2011 ), члан 3. мења се и
гласи :
„ Члан 3.
Границе планског подручја представља део
улице Хајдук Вељкове (од моста до раскрснице са
улицом Јована Шербановића), део улице Јована
Шербановића до раскрснице са улицом Моше
Пијаде, део улице Моше Пијаде до пружног прелаза
и дуж пружног колосека до његовог укрштања са
улицом Хајдук Вељковом у Пожаревцу“.
Члан 2.
Члан 5. мења се и гласи:
„ Члан 5.
Рок за израду нацрта Плана је седам
(7) месеци од дана објављивања ове одлуке у
„Службеном гласнику града Пожаревца“.
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Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику града
Пожаревца“.
У Пожаревцу 9.3.2012. године Број: 01-06-22/7
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл.инж.шумарства, с.р.
9
На основу члана 27. став I. тачке 6) Статута
града Пожаревца („Службени гласпик града
Пожаревца” бр. 9/09- пречишћен текст) и Програма
гасификације на територији града Пожаревца број
01-06-130/7в од 22.12.2011. године Скупштине
града Пожаревца,
Скупштина града Пожаревца на седници
одржаној 9.03.2012. године, донела је
ДОПУНУ ПРОГРАМА ГАСИФИКАЦИЈЕ НА
ТЕРИТОРШИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Програмом гасификације на територији
града Пожаревца број 01-06-130/7в, усвојеног
22.12.2011. године на седници Скупштине
града Пожаревца, планиране су активности на
пројектовању и изградњи објеката за гасификацију
насеља на територији града Пожаревца и то:
1. разводни
гасовод
ОсипаоницаПожаревац;
2. доводни гасоводи средњег притиска (ДГ)
и мерно регулационе станице (МРС)
и
3. дистрибутивна гасна мрежа (ДГМ) за сва
насеља на територији Града и градска
насеља са кућним гасиим прикључцпма
(КГП).
Снабдевање природним гасом предвиђено
је са ГМРС Пожареван преко разводног гасовода
Осипаоница-Пожаревац, док је за гасификацију
крајњих потрошача потребно изградити доводни
гасовод средњег притиска (ДГ), мернорегулациону
станицу
широке
потрошње
(МРС
ШП),
дистрибутивну гасну мрежу (ДГМ), кућни
прикључак (КГП) и кућни мернорегулациони сет
(КМРС).
Овим програмом утврђено је да ће се
пројектном документацијом одредити укупан број
корисника и потребна количина гаса. На основу

13.032012.

пројектне документације одредиће се тачан број
МРС ШП и дужина дистрибутивног цевовода
средњег и ниског притиска.
У току припреме овог програма није
било могуће дати приказ процењених количина и
пројекцију вредности.
По усвајању наведеног програма, а у поступку
израде Просторног плана града Пожаревца, чија је
израда још увек у току, извршено је усклађивање
планираних активности на гасификацији са овим
програмом у делу који третира гасификацију
територије Града Пожаревца.
Овом допуном Програма дају се процене
о планираном укупном броју корисника,
потребне количине гаса, број МРС ШП и дужине
дистрибутивног цевовода средњег и ниског
притиска и то у табеларном приказу.
Ови подаци у табеларном приказу, а по
усаглашавању са решењима у Просторним планом
града Пожаревца, основ су за израду пројектне
документације гасификације насеља на територији
Града Пожаревца и то:
Процењена дужина разводног гасовода
средњег притиска
ТАБЕЛА 1

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15

Средњи притисак
Деоиица
ГМ 08-05/1 деоница ГМРС
- ПШ1
ГМ 08-05/1 деоница ПШ1 МРС Брежане
ГМ 08-05/1 деоница ПШ1 МРС Петка
ГМ 08-05/2 деоница ГМРС
- ПШ2
ГМ 08-05/2 деон. ПШ2-ПШЗ
(МРС Инд. зона)
ГМ 08-05/2 деон. ПШЗ-ПШ4
(МРС Расадник)
ГМ 08-05/2 деон. ПШ4-ПШ5
ГМ 08-05/2 деон. ПШ5-МРС
Инд.зона Ћириковац
ГМ 08-05/2 деон. ПШ5-ПШ6
ГМ 08-05/2 деон. ПШб-МРС
Тулба

Пречник

Дужина m’

DN150

3.510

DN100

2.530

DN125

7.020

DN250

460

DN200

1.580

DN200

1.470

DN200

1.390

DN150

4.880

DN200

1 .060

DN100

1.520

ГМ 08-05/2 деон. ПШ6-ПШ7 DN150

5.270

ГМ 08-05/2 дсон. ПШ7-МРС
DN80
Братинац
ГМ 08-05/2 деон. ПШ7-ПШ8 DN150
ГМ 08-05/2 деон. ПШ8-МРС
DN80
Маљуревац
ГМ 08-05/2 деои. ПШ8-МРС
DN125
Кличевац

640
2.610
1 . 1 40
10.730

13.03.2012.
1.16
1.17
1.18
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ГМ 08-05/3 дсом. ПШ2DN150
ГШЈ9
ГМ 08-05/3 деон. ПШ9-МРС
DN100
Бусија
ГМ 08-05/3 деон. ПШ9-МРС
DN125
Лучица
УКУПНО:

3.13

Брежане

335

5.700

3.14

Драговац

322

5.500

3.15

Дубравица

477

8.100

3.16

Жмвица

222

3.800

3.17

Кленовник

285

4.900

3.18

Костолац

1 .200

4.700

3.19

Острово

247

4.200

3.20

Петка

498

6.500

3.21

Клнчсвпц

499

7.500

3.22

Маљуревац

151

2.600

2.500

3.23

Брадарац

233

4.100

Речица

46

1.100

2.530
2.250
4.750
55.340

Процењене вредности капацитета МРС
ТАБЕЛА 2
Капацитет m3/h

МРС
3.1

МРС „Брежане”
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3.2

МРС „Костолац”

3.000

3.24

3.3

МРС „Инд. зона”

3.000

3.25

Ћириковац

438

7.600

3.4

МРС „Расадиик”

3.000

3.26

Лучица

769

11.600

3.5

МРС „Тшриковац”

3.000

3.27

Пољана

641

9.900

3.6

МРС „Тулба”

3.000

3.28

Пругово

303

5.200

3.7

МРС „Братинац”

2.500

3.29

Баре

295

5.100

3.8

МРС „МаЈБуревац”

1.500

3.20

Берање

155

2.700

3.9

МРС „Кличевац”

2.500

3.31

Братинац

184

3.200

3.10

МРС „Бусија”

3.000

3.32

Бабушинац

240

4.100

3.33

Касидол

243

4.200

3.11

МРС „Лучица”

2.500

3.44

Набрђе

121

2.100

29.500

3.55

Трњане

327

5.600

II

УКУПНО:

8.484

124.300

УКУПНО:

Промењене дужпне разводног гасовода
ниског притиска ван градског подручја
ТАБЕЛА 3

3.7

Гасоводи ниског пригиска (сеоско
Дужина м`
подручје)
МРС „Брежане”-Живица-Драговац (Д
3.510
180)
МРС „Брежапе”-Живица-Драговац (Д
2.850
125)
МРС ,,Брежане”-Батовац-Дубравица
3.420
(Д 180)
МРС „Брежане”-Батовац-Дубравица (Д
2.210
125)
МРС „Лучица”-Пругово-Пољана (Д
3.610
180)
МРС „Лучица”-Г1ругово-Пољана (Д
1.990
125)
МРС „Братинац”-Баре (Д 180)
2.200

3.8

МРС „Братинац”-Баре (Д 125)

6.670

3.9

МРС „Братинац”-Трњане (Д 125)

3.980

3.10

МРС „Петка”-Кленовик (Д 125)

2.650

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

3.11

МРС „Петка”-Костолац (Д 125)

2.320

I

УКУПНО:

35.410

Назив места

3.12

Батовац

Број
домаћинстава

Дужина ДГМ
м’

253

4.300

УКУПНО I + II

мрежа

159.710

Процењене дужине дистрибутивних гасиих

ТАБЕЛА 4
Број
домаћинстава

Дужина ДГМ м’

Пожаревац

13.200

99.720

УКУПНО:

13.200

99.720

Градско подручје
3.1

На основу процене дужина за гасоводе
средњег притиска, гасоводе ниског притиска,
дистрибутивне гасне мреже и мернорегулационе
станице широке потрошње, извршена је процена
улагања у гасификацију насеља на територији града
Пожаревца.
За мернорегулационе станице (МРС)
подразумевају се машински, грађевински и електро
радови.
За дистрибутивне гасне мреже (ДГМ),
доводне гасоводе средњег притиска (ДГ) и гасоводе
ниског притиска између насеља подразумевају се
сви радови и материјал, са цевима, фитинзима,
прелазима и укрштањима.
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Процена потребних инвестиционих улагања
је извршена на основу иена из уговора које Јавно
предузеће „Србијагас” Нови Сад склопило за
изградњу сличних објеката.
Процењеиа вредност улагања за изградњу
разводног гасовода средњег притиска са
припадајућим мерно регулационим станицама
као што је приказано у табели 1 и табели 2 је
5.343.289,09 ЕУР.
Процењена
вредност
за
изградњу
дистрибутивне гасне мреже која покрива градско
подручје са доводним гасоводом ниског притиска до
насељених места на територији Града Пожаровца у
дужимама које су приказане у табели 3 и табели 4 је
5.940.646,36 ЕУР.
Укупна проиењена вредност инвестиције
са израдом потпуне пројектне документације уз
претпоставку да ће на мрежу у фази градње бити
прикључено 5% објеката који су приказани у табели
4 изиоси око 11.844.545,45 ЕУР.
У Пожаревцу, 9.03.2012. године Број:01-06-22/10
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

инвестиције на грађевинском
територији Града Пожаревца.

13.032012.
земљишту

на

Члан 2.
Погодности се односе на умањење или
ослобађање од обавеза плаћања накнада и такса које
својим актима уређује Скупштина града Пожаревца
и то:
1.
2.
3.
4.

накнаде за уређење грађевинског
земљишта,
накнаде за коришћење грађевинског
земљишта;
локалне комуналне таксе и
локалне административне таксе.

Инвеститори имају право на погодности и
за плаћање накнада у делу које припадају буџету
Града Пожаревца и то:
1.
2.

накнаде за промену намене пољопривредног земљишта у грађевинско
земљиште и
накнаде за загађење животне средине.

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

Члан 3.
Директне инвестиције на територији Града
Пожаревца утврђују се као отварање поизводних и
пословних капацитета од стране инвеститора.

На основу члана 96. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник Републике Србије“
број 72/09, 81/09 и 24/11), члана 2, 13, и 14. Одлуке о
грађевинском земљишту („Службени гласник града
Пожаревца“ број 4/11) и члана 27. став 1. тачке 6) и
16) Статута града Пожаревца („Службени гласник
града Пожаревца“ број 9/09- пречишћен текст),
Скупштина града Пожаревца на седници одржаној
9. 3. 2012. године, донела је

Члан 4.
Градско веће града Пожаревца, а на захтев
инвеститора, доноси акт о директној инвестицији, на
основу кога инвеститор стиче право да по условима
из ове одлуке оствари одређене погодности.
Градско веће града Пожаревца и инвеститор
на основу акта из става 1. овог члана, уређују и
утврђују уговорне обавезе.
Oвлашћује се Градоначелник града
Пожаревца, да у име Града Пожаревца са
инвеститором закључи уговор о погодностима.

10

ОДЛУКУ
О ПОГОДНОСТИМА ИНВЕСТИТОРИМА
ЗА ДИРЕКТНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се погодности
које Град Пожаревац даје домаћим и страним
инвеститорима ( у даљем тексту: инвеститори)
за директне инвестиције на територији Града
Пожаревца.
Погодности по овој одлуци дају се
инвеститорима по условима из ове одлуке за

Члан 5.
Инвеститор стиче право на погодности
по условима из ове одлуке, од дана потписивања
уговора из претходног члана.
Члан 6.
Висина и дужина погодности за ослобађање
или умањење обавеза из члана 2. става 1. ове одлуке,
даје се инвеститору за новоизграђене објекте и
проширење постојећих капацитета у зависности од
броја новозапослених и то:
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Врста
погодности

Број
новозапослених

Накнада
за уређење
грађевинског
земљишта

- од 5 до 10
запослених
- од 11 и више
запослених

Накнада за
коришћење
грађевинског
земљишта

Локалне
комуналне
таксе

- до 5
запослених
- од 6 до 10
запослених
- од 11 и више
запослених
- до 5
запослених
- од 6 до 10
запослених
- од 11 и више
запослених

Локалне
административне такседо добијања
грађевинске
дозволе
Накнада за
промену
намене
пољопривредог
у грађевинско
земљиште
Накнада за
загађење
животне
средине

- до 5
запослених
- од 6 до 10
запослених
- од 11 и више
запослених

Година
ослобођењаумањења
-

Висина
ослобођењаумањења у %
30
50
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Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику града
Пожаревца“.
У Пожаревцу, 9.3.2012. године Број: 01-06-22/11
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

1
2
3

100
100
100

1
2
3

100
100
100

-

100

-

100

1
2
3

30
30
30

Новозапослени морају имати пријављено
пребивалиште на територији Града Пожаревца
и статус запосленог код инвеститора најмање у
двоструком трајању од година особођења утврђених
у претходној табели.
Члан 7.
У ситуацији када инвеститор не испоштује
уговорне обавезе у делу које се односе на пријем
новозапослених под условима из члана 6. ове
одлуке, уговор се раскида, а инвеститор је у обавези
да Граду Пожаревцу плати све накнаде и таксе без
умањења са свим припадајућим каматама, почев од
тренутка настанка обавезе плаћања одговарајуће
накнаде и таксе из члана 2. ове одлуке.
Члан 8.
Надзор над применом ове одлуке
врши Одељење за послове локалне пореске
администрације Градске управе Града Пожаревца.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
11
На основу члана 70. и 71. Закона о култури
(„Службени гласник РС“ број 72/09) и члана 27. став
1. тачка 6) Статута града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“ број 9/09– пречишћени
текст)
Скупштина града Пожаревца на седници
одржаној 9. 3. 2012. године донела је
ОДЛУКУ
о плаћању доприноса за пензијско и
инвалидско осигурање и доприноса за
здравствено осигурање за лица која самостално
обављају уметничку или другу делатност у
области културе
I. Основне одредбе
Члан 1.
У циљу обезбеђивања услова за рад лица
која самостално обављају уметничку или другу
делатност у области културе град Пожаревац
обезбеђује средства за уплату доприноса за
пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за
здравствено осигурање, на начин и под условима
утврђеним законом и овом одлуком.
Средства за намене из става 1. овог члана
обезбеђују се у буџету града Пожаревца.
II. Ближи услови и начин стицања права
Члан 2.
Уметник у смислу одредаба ове одлуке јесте
физичко лице које:
самостално, у виду занимања, обавља
уметничку делатност и коме је
репрезентативно удружење у култури
утврдило статус лица које самостално
обавља уметничку или другу делатност
у области културе,
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самостално, у виду занимања обавља
научноистраживачке,
теоријско
–
критичке, едукативне продуцентске,
организаторске , менаџерске и друге
стручне послове у области културних
делатности и коме је репрезентативно
удружење
у
култури
утврдило
статус лица које самостално обавља
уметничку или другу делатност у
области културе,
самостално, у виду занимања обавља
вокално и инструментално извођење
културних програма, или на други
начин изводи културни или артистички
програма и коме је репрезентативно
удружење
у
култури
утврдило
статус лица које самостално обавља
уметничку или другу делатност у
области културе,
самостално, у виду занимања, обавља
стручно техничке послове у области
културних делатности и коме је
репрезентативно удружење у култури
утврдило статус лица које самостално
обавља уметничку или другу делатност
у области културе.

Члан 3.
Град Пожаревац обезбеђује средства за
уплату доприноса за пензијско и инвалидско
осигурање и доприноса за здравствено осигурање
за лица из члана 2. ове одлуке и то:
за лица која су уведена у евиденцију
одговарајућег
репрезентативног
удружења у култури;
која имају пребивалиште на подручју
града Пожаревца дуже од десет
година од дана увођења у евиденцију
одговарајућег
репрезентативног
удружења;
која уметничку или другу делатност у
области културе обављају као једино и
главно занимање и која нису осигурана
по другом основу.
Члан 4.
Лица која самостално обављају уметничку
или другу делатност у области културе Градској
управи града Пожаревца – Одељењу за друштвене
делатности достављају:
уверење одговарајућег репрезентативног удружења у култури о признавању статуса лица које самостално
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обавља уметничку или другу делатност
у области културе,
оверену фотокопију личне карте и
радне књижице,
уверење о пребивалишту,
уверење надлежног Министарства
– пореске управе да не обавља другу
самосталну делатност, осим у области
културе,
потврду Републичког фонда за
пензијско и инвалидско осигурање да
нису осигурана по другом основу.
Докази из става 1. овог члана не могу бити
старији од 6 месеци.
Члан 5.
Доприноси за лица из члана 2. и 3. ове
одлуке, за које се средства обезбеђују у буџету
града Пожаревца обрачунаваће се и исплаћивати на
најнижу месечну основицу за обрачун доприноса за
осигуранике самосталне уметнике у роковима и на
начин утврђен законом којим се уређују доприноси
за обавезно социјално осигурање.
Уплата доприноса за лице које је стекло
право на уплату доприноса у складу са одредбама
ове одлуке врши се преко репрезентативног
удружења у култури код кога је то лице уведено у
евиденцију.
Члан 6.
Репрезентативно удружење у култури дужно
је да у року од 15 дана од дана преноса средстава из
буџета града Пожаревца, изврши уплату доприноса
за лице из члана 2. ове одлуке.
Градско веће града Пожаревца ће са
репрезентативним удружењем у култури код кога
је лице уведено у евиденцију, закључити споразум
којим ће се регулисати међусобни односи око
начина уплате доприноса.
Члан 7.
Доприноси за пензијско и инвалидско
осигурање и доприноса за здравствено осигурање
за лица из члана 2. и 3. ове одлуке плаћају се на
период од 01. јануара – 31. децембра.
Уколико у току године настану промене у
погледу испуњавања услова предвиђених чланом 2.
и 3. ове Одлуке, лице које остварује право на уплату
доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и
доприноса за здравствено осигурање дужно је да
одмах Градској управи града Пожаревца, Одељењу
за друштвене делатности пријави насталу промену,
а признато право престаје првог наредног дана.
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Члан 8.
Градско веће града Пожаревца на предлог
Градске управе града Пожаревца – Одељења за
друштвене делатности, до краја текуће године
утврђује број лица која самостално обављају
уметничку или другу делатност у области културе
за које град Пожаревац, у складу са законом и овом
одлуком плаћа доприносе за пензијско и инвалидско
осигурање и доприносе за здравствено осигурање.
Истим решењем Градско веће града Пожаревца,
преузима обавезу уплате доприноса за пензијско и
инвалидско осигурање и доприноса за здравствено
осигурање.
Одељење за друштвене делатности, пре
утврђивања предлога из става 1. овог члана, од
одговарајућих репрезентативних удружења у
култури прибавља списак лица која самостално
обављају уметничку или другу делатност у области
културе.
Репрезентативна удружења у култури по
позиву Одељења за друштвене делатности најкасније
до 30. новембра текуће године достављају списак
самосталних уметника који испуњавају тражене
услове и уверења о својству самосталног уметника
за сваког посебно.
Члан 9.
Лице које оствари право на уплату
доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и
доприноса за здравствено осигурање, у складу са
одредбама ове одлуке, на позив градоначелника
града, учествује у реализацији програма градских
манифестација без накнаде.
III. Прелазне и завршне одредбе
Члан 10.
Изузетно од одредбе члана 8. став 3.
ове одлуке, само у 2012. години, поступак за
остваривање права на уплату доприноса за
осигурање уметницима који то право остваре
по одредбама ове одлуке, вршиће се на следећи
начин:
Одмах по ступању на снагу ове одлуке,
Одељење за друштвене делатности ће упутити допис
репрезентативним удружењима у култури ради
прибављања списка лица која самостално обављају
уметничку или другу делатност у области културе
и достављања уверења о својству самосталног
уметника за лица са списка.
Допринос за осигурање уметника у смислу
претходног става, а по поступку утврђеном овом

Број 2 - Страна 89

одлуком измириће се за период од 01. 04. до 31. 12.
2012. године.
Члан 11.
Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања, у “Службеном гласнику града
Пожаревца.“.
У Пожаревцу, 9.3.2012. године Број:01-06 – 22/12
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж.шумарства, с.р.
12
На основу члана 9. Закона о комуналним
делатностима („Службени гласник Републике
Србије“ бр. 88/11), члана 7. став 1. тачка 1) Закона
о јавним набавкама („Службени гласник Републике
Србије“ бр.116/08 и члана 27. става 1. тачке 6)
Статута града Пожаревца („Службени гласник
града Пожаревца“ број 9/09- пречишћен текст),
Скупштина града Пожаревца на седници одржаној
9. 3. 2012. године, донела је
ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о комуналном
уређењу
Члан 1.
У Одлуци о комуналном уређењу
(„Службени гласник града Пожаревца“ број 12/10 ),
члан 122. мења се и гласи:
„Члан 122.
Град
Пожаревац
послове
уређења,
одржавања, заштите и одржавања хигијене на
зеленим површинама јавне намене из члана 121.
тачке 1 алинеја 1-6 ове одлуке, поверава Јавном
комуналном предузећу „Комуналне службе“
Пожаревац, које је и основано за обављање ове
врсте комуналне делатности, а по плану и програму
који израђује Јавно предузеће „Дирекција за
изградњу града Пожаревца, а усваја Скупштина
града Пожаревца.“
Члан 2.
Члан 123. мења се и гласи:
„Члан 123.
Уређење
зелених
површина
јавне
намене врши се према инвестиционо техничкој
документацији, а одржавање, заштита и одржавање
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хигијене зелених површина према годишњем
програму, а надзор у извођењу поверених послова
Јавном комуналном предузећу „Комуналне службе“
на уређењу , одржавању, заштити и одржавању
хигијене зелених површина јавне намене врши
Јавно предузеће „Дирекција за изградњу града
Пожаревца.“
Члан 3.
У члану 126. став 2. алинеја пет брише се.
После става 3. додаје се став 4. који гласи:
„Под одржавањем хигијене зелених
површина јавне намене подразумева се:
одржавање чистоће и
уклањање отпадног материјала насталог
у процесима одржавања и заштите
зелених површина ( грање, покошена
трава, опало лишће и слично).“
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику града
Пожаревца“.
У Пожаревцу, дана 9.3. 2012. год. Број:01-06-22/13
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
13
На основу члана 20. став 1. тачке 10) и члана
24. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/07) и члана
27. става 1. тачке 6) и 16) Статута града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“ број 9/09пречишћен текст), Скупштина града Пожаревца на
седници одржаној 9.3. 2012. године, донела је
ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о утврђивању
висине закупа за пословни простор
Члан 1.
У Одлуци о утврђивању висине закупа
за пословни простор („Службени гласник града
Пожаревца“ број 4/09, 3/11 и 8/11), члан 1. мења се
и гласи:
„Члан 1.
Овом одлуком утврђују се висина закупнине
за пословни простор у јавној својини Града
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Пожаревца, који не служи непосредно остваривању
функције Града Пожаревца , а повереног Јавном
предузећу „Дирекција за изградњу града Пожаревца“
на управљање, одржавање, давање у закуп и
остваривање прихода буџета Града Пожаревца.“
Члан 2.
У члану 2.став 2. мења се и гласи:
„Износ закупнине из става 1.овог члана
усклађује се месечно, према индексу потрошачких
цена а по званичним статистичким подацима, од
дана ступања одлуке на снагу, тако да добијени
износ представља:
− почетну цену за поступак јавног
надметања и прикупљања понуда, на
дан доношења одлуке о покретању
поступка и
− почетну цену у преговарању у поступку
непосредне погодбе.“
Члан 3.
У члану 5. став 1. реч: „протекли“ замењује
се речју: „текући“.
Став 2. брише се.
Члан 4.
Члан 9. мења се и гласи:
„Члан 9.
Надзор над применом ове одлуке врши
Јавно предузеће „Дирекција за изградњу града
Пожаревца“.“
Члан 5.
Обавезује се Комисија за прописе
Скупштине града Пожаревца да сачини пречишћен
текст одлуке и исту објави у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику града
Пожаревца“.
У Пожаревцу, 9.3.2012. године Број: 01-06- 22/15
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства
14
На основу члана 146. Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник Републике Србије“
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бр.72/09, 81/09 и 24/11 и Одлука УС РС IУз број
74/10) и члана 27. става 1. тачке 6) Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“
број 9/09- пречишћен текст), Скупштина града
Пожаревца на седници одржаној 9.3.2012. године,
донела је
ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о постављању
мањих монтажних објеката привременог
карактера на површинама јавне намене
Члан 1.
У Одлуци о постављању мањих монтажних
објеката привременог карактера на површинама
јавне намене („Службени гласник града Пожаревца“
бр.12/10 ) у члану 3. после речи „витрине“ тачка
замењује се запетом, додају се речи: „и хало
говорнице“ и на крају реченице додаје се тачка.
Члан 2.
У члану 5. став 1. речи: „радни тим“
замењују се речима: „Јавно предузеће „Дирекција
за изградњу града Пожаревца“.“
Став 2. брише се.
Члан 3.
У члану 6. став 2. речи: „радног тима“
замењују се речима: „Јавног предузећа „Дирекција
за изградњу града Пожаревца““.
Члан 4.
У члану 7.став 2.речи: „радног тима“
замењују се речима: „Јавног предузећа „ Дирекција
за изградњу града Пожаревца““.
После става 5. додају се ставови 6, 7, 8, 9. и
10, који гласе:
„Захтев за постављање летње баште подноси
се Јавном предузећу „Дирекција за изградњу града
Пожаревца“.
У року од два дана од пријема захтева
ово предузеће на основу одредаба ове одлуке и
Правилника из става 2. овог члана, израђује техничку
скицу изгледа и услови за постављање летње баште,
наплаћује локалну комуналну таксу за привремено
заузеће површине јавне и доставља надлежном
одељењу Градске управе града Пожаревца на
одлучивање и доношење решења.
Надлежно одељење Градске управе града
Пожаревца дужно је да по достављеном захтеву
одлучи у року од 2 дана од пријема потпуног
захтева.
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Уколико захтев није потпун или неисправан,
исти се враћа предузећу и оставља рок од 3 дана од
пријема захтева за допуну или исправку истог.
По истеку овог рока одељење је дужно да у
року од два дана донесе решење по захтеву.“
Члан 5.
У члану 8. ставу 1. после речи: „оглашавања“
запета замењује се тачком, а остали текст брише
се.
У ставу 2. речи: „радног тима“ замењују се
речима: „ Јавног предузећа „Дирекција за изградњу
града Пожаревца““.
Члан 6.
У члану 9. став 3. речи: „радног тима“
замењују се речима: „ Јавног предузећа „Дирекција
за изградњу града Пожаревца““.
Члан 7.
У члану 10. став 6. речи: „радног тима“
замењују се речима: „ Јавног предузећа „Дирекција
за изградњу града Пожаревца““.
После става 7. додаје се став 8, који гласи:
„Рекламни панои и киоск у оквиру
аутобуског стајалишта дају се на коришћење јавним
надметањем.“

гласи:

Члан 8.
После члана 10. додаје се члан 10а, који

„Члан 10а
Хало говорнице су монтажни објекти који
се постављају по захтеву овлашћеног даваоца
телекомуникационих услуга.
Локације за постављање хало говорница
на површинама јавне намене, утврђују се Планом
за постављање хало говорница на површинама
јавне намене, који на предлог Јавног предузеће
„Дирекција за изградњу града Пожаревца“ доноси
Градско веће града Пожаревца.
По поднетом захтеву за одобрење локације
за постављање апарата, Јавно предузеће „Дирекција
за изградњу града Пожаревца“ израђује техничку
скицу која се доставља надлежном одељењу Градске
управе града Пожаревца надлежном за доношење
решења.“

Члан 9.
У члану 11. став 5. мења се и гласи:
„Забрањено је постављати објекте из става
1. овог члана у следећим улицама: Стари Корзо,
Дринска, Лењинова, Воје Дулића, Трг ослобођења
и Табачка чаршија, као и у Барили центру.“
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После става 5. додаје се став 6, који гласи:
„По поднетом захтеву за постављање
пулт тезге, Јавно предузеће за изградњу града
Пожаревца израђује техничку скицу која се
доставља надлежном одељењу Градске управе града
Пожаревца надлежном за доношење решења.“
Члан 10.
У члану 12. после става 3. додаје се став 4,
који гласи:
„По поднетом захтеву за постављање пулт
тезге за продају књига, Јавно предузеће за изградњу
града Пожаревца израђује техничку скицу која се
доставља надлежном одељењу Градске управе града
Пожаревца надлежном за доношење решења.“
Члан 11.
У члану 13. после става 3. додаје се став 4,
који гласи:
„По поднетом захтеву за одобрење локације
за постављање апарата, Јавно предузеће „Дирекција
за изградњу града Пожаревца“ израђује техничку
скицу која се доставља надлежном одељењу Градске
управе града Пожаревца надлежном за доношење
решења.“
Члан 12.
У члану 14. став 2. тачка на крају замењује
се запетом и додају се речи: „уз сагласност власника
инфраструктурног објекта.“
У ставу 4. тачка на крају замењује се запетом
и додају се речи: „уз сагласност управљача пута и
корисника јавне површине.“
У ставу 5. тачка на крају замењује се запетом
и додају се речи: „а на објектима који су у режиму
културне заштите уз сагласност надлежног органа
за заштиту културних добара.“.
Став 9. мења се и гласи:
„Забрањено је постављати слободно стојеће
рекламне паное, рекламне паное на стубовима и
инфраструктурним објектима у следећим улицама:
Стари корзо, Дринска, Лењинова, Воје Дулића,
Трг ослобођења, Табачка чаршија, као и у Барили
центру.“
После става 9. додаје се став 10, који гласи:
„На фасадама стамбених и пословних
зграда могу се поставити рекламни транспарентни
панои који су већи од 2,0м2 , уз сагласност власника
зграде или скупштине зграде.“
Члан 13.
Члан 19. мења се и гласи:
„Члан 19.
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По доношењу одлуке из члана 18. ове одлуке,
Јавно предузеће „Дирекција за изградњу града
Пожаревца“ објављује оглас о јавном надметању
или прикупљању понуда за давање у закуп локација
за постављање мањих монтажних објеката на
површинама јавне намене. Оглас се објављује у
недељном листу „Реч народа“.“
Члан 14.
У члану 21. став 2. мења се и гласи:
„Поступак
јавног
надметања
или
прикупљања понуда спроводи Комисија за
грађевинско земљиште коју именује Управни одбор
Јавног предузећа „Дирекција за изградњу града
Пожаревца“ ( у даљем тексту: Комисија).“
Члан 15.
У члану 22. став 1. речи: „Градске
управе града Пожаревца“ замењују се речима:
„Јавног предузећа „Дирекције за изградњу града
Пожаревца““.
У ставу 4. речи: „градске управе“ замењују се
речима: „Јавног предузећа „Дирекција за изградњу
града Пожаревца““.
Члан 16.
У члану 29.став 2. алинеје два и три мењају
се и гласе:
„- одговарајућу техничку документацију за
објекте из члана 6, 8. и 10. ове одлуке;
- техничку скицу о изгледу објекта из члана
9, 11, 12, 13. и 14.ове одлуке;“
У ставу 3. алинеја један мења се и гласи:
„- техничке услове о локацији за објекте из
члана 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15. и 16.“
Члан 17.
Задужује се Комисија за прописе Скупштине
града Пожаревца да сачини пречишћени текст
одлуке и исти објави у „Службеном гласнику града
Пожаревца“.
Члан 18.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику града
Пожаревца“.
У Пожаревцу, 9.3. 2012. године Број:01-06-22/17
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦA
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства
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На основу члана 27. става 1. тачке 6)
Статута града Пожаревца („Службени гласник
града Пожаревца“ број 9/09- пречишћен текст),
Скупштина града Пожаревца на седници одржаној
9. 3. 2012. године, донела је
ОДЛУКУ
о допуни Одлуке о условима и начину
коришћења постојећих гаража и привремених
монтажних објеката на површинама јавне
намене
Члан 1.
У Одлуци о условима и начину коришћења
постојећих гаража и привремених монтажних
објеката на површинама јавне намене („Службени
гласник града Пожаревца“ број 4/11) после члан 1.
додаје се члан 1а, који гласи:
„Члан 1а.
Постојеће гараже су монтажни лимени
или зидани објекти на површинама јавне намене,
за смештај путничких возила чија је површина до
20м2.“
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику града
Пожаревца“.
У Пожаревцу, 9.3.2012. године Број: 01-06-22/18
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
16
На основу члана 32. став 1. тачка 6) Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије бр. 129/07), члана 27. став 1. тачка
6) Статута града Пожаревца („Службени гласник
града Пожаревца“ бр. 9/09– пречишћени текст)
Скупштина града Пожаревца на седници
одржаној 9. 3. 2012. године донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
ФИНАНСИРАЊУ ДЕЛА ТРОШКОВА
ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
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Члан 1.
У Одлуци о финансирању дела трошкова
превоза ученика средњих школа на територији града
Пожаревца ( „Службени гласник града Пожаревца“
бр. 8/11), у члану 3. после става 2. додаје се став 3,
који гласи:
„Школа прибавља од ученика документацију
из става 2. овог члана и чува је у својој службеној
евиденцији.“
Члан 2.
У члану 4. став 2. мења се и гласи:
„Списак ученика садржи: име и презиме
ученика, адресу становања, разред, релацију
превоза, колону за уписивање зоне и колону за
уписивање броја издате маркице“.
Члан 3.
Члан 5. мења се и гласи:
„Члан 5.
Средње школе сачињавају спискове ученика
на основу прибављене докумантације из члана 3.
одлуке и достављају их Одељењу за друштвене
делатности.
Одељење за друштвене делатности оверава
спискове и доставља их овлашћеном аутопревознику
најкасније до 26 – ог у текућем месецу.
Аутопревозник на достављеним списковима школа евидентира ученике који су купили
субвенционисану карту и исте доставља са
спецификацијом издатих карата уз фактуру за
услугу превоза за сваку школу понаособ.„
Члан 4.
Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања, у “Службеном гласнику града
Пожаревца“.
У Пожаревцу, 9. 3. 2012. године Број: 01-06-22/19
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж.шумарства , с.р.
17
На основу члана 4. Закона о социјалном
становању (“Службени гласник РС”, бр. 72/09) и
члана 27. став 1. тачкa 6) Статута града Пожаревца
(“Службени гласник града Пожаревца”, бр.9/09
– пречишћен текст), Скупштина града Пожаревца
на седници од 9.3.2012. године донела је
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ОДЛУКУ
о приступању инвестиционе изградње
социјалних - непрофитних станова
Члан 1.
У циљу спровођења локалне стамбене
стратегије реализације програма социјалног
становања и управљања становима за социјално
становање датим у закуп, као и ради обављања других
активности од јавног интереса у области становања,
приступа се инвестиционој изградњи социјалних
станова на територији града Пожаревца.
Члан 2.
Програмом социјалног становања се уређују
услови за одрживи развој социјалног становања
и начин обезбеђивања и коришћења средстава за
развој социјалног становања, као и друга питања од
значаја за социјално становање.
Члан 3.
Социјално
становање
је
становање
одговарајућег стандарда које се обезбеђује уз
подршку државе и субвенције Града, а у складу
са стамбеном стратегијом града Пожаревца,
програмом и пројектима за реализацију стратегије,
домаћинствима која из социјалних, економских
и других разлога не могу да обезбеде стан по
тржишним условима.
Члан 4.
Ради обезбеђивања услова за одрживи развој
социјалног становања Град:
-

-

доноси локалну стамбену стратегију;
планира буџетска средства као
субвенцију за изградњу станова за
социјално становање ;
утврђује остале подстицајне мере
из надлежности Града: планирање и
обезбеђење простора, закуп земљишта,
накнада за уређивање земљишта,
комунално опремање и друго;
подстиче различите видове прибављања
станова за социјално становање у
валасништву или у закуп;
подстиче партнерство јавног и
приватног сектора у области социјалног
становања;
преко ЈП “Дирекција за изградњу
града Пожаревца” реализује пројекте
социјалног становања и управљања
становима за социјално становање.
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Члан 5.
Станови за социјално становање могу се:
1) продавати под непрофитним условима;
2) издавати у закуп до 5 година.
Станови дати у закуп не могу се откупљивати,
отуђивати и давати у под закуп.
Члан 6.
Право на решавање стамбених потреба,
у складу са овом одлуком, имају лица која су
без стана, односно лица без стана одговарајућег
стандарда и која из прихода које остварују не могу
да обезбеде стан по тржишним условима, а имају
пребивалиште на територији града Пожаревца
минимум 10 година.
Члан 7.
Основна мерила за утврђивање реда
првенства за решавање стамбених потреба
лица су:
стамбени статус;
висина примања;
здравствено стање;
инвалидност;
број чланова домаћинства;
имовинско стање.
Ближа мерила утврђују се посебним
правилником који доноси Градско веће града
Пожаревца.
Члан 8.
Обезбеђивање
односно
прибављање,
управљање и давање у закуп станова намењених за
социјално становање, као и управљање изградњом
станова са могућношћу стицања својине путем
продаје под непрофитним условима, обавља ЈП
“Дирекција за изградњу града Пожаревца” .
Члан 9.
ЈП “Дирекција за изградњу града Пожаревца” у складу са актом о оснивању:
1)

2)

прикупља податке потребне за израду
и утврђивање стамбене политике
Града (снимање и анализа постојећег
стамбеног фонда, стамбених потреба и
друго);
управља пројектима изградње станова
за социјално становање за издавање у
закуп на одређено време, без могућности
откупа или куповине, односно без
могућности стицања својине путем
куповине;
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3)
4)
5)

6)

7)

8)

9)
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управља изградњом станова за продају
под непрофитним условима и уговара
продају тих станова;
израђује пројекте за реализацију
утврђене стамбене политике Града;
врши управљање у вези са коришћењем
и одржавањем станова за социјално
становање који се издају под закуп
(наплата закупнине, отплата кредита
према агенцији и другим зајмодавцима,
организовање послова одржавања
станова и друго);
обавља послове који се односе на избор
станова за социјално становање, избор
станова за тржиште, уговарање закупа
и куповине станова, наплате закупнине,
у сарадњи са институцијама социјалне
заштите и органима Града;
развија нове програме финансирања
социјалног становања и подстиче
партнерски однос између јавног и
приватног сектора у области социјалног
становања;
стара се да најмање 10% станова
намењених за социјално становање
буде изграђено у складу са стандардима
приступачности објекта од јавног
интереса прописаних прописима који
уређују област изградње и планирања;
обавља и друге послове у области
становања од значаја за Град.

Члан 10.
ЈП “Дирекција за изградњу града Пожаревца”
за решавање стамбених потреба појединих
категорија лица, у складу са овом одлуком, доноси
појединачне пројекте социјалног становања, којима
ће бити регулисани сви услови и мерила потребна
за реализацију изградње и продаје станова, као и
финансијска средства из буџета Града по основу
субвенција.
Сагласност на појединачне пројекте
социјалног становања из става 1. овог члана даје
Градско веће града Пожаревца.
Члан 11.
Средства за реализацију појединачних
пројеката обезбеђују се из:
1) буџета Републике Србије;
2) субвенција из буџета Града;
3) донација;
4) примања од продаје нефинансијске
имовине;
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5)

кредитних
средстава
одобрених
од стране Републичке агенције за
становање;
6) примања од задуживања према
међународним
институцијама
за
финансирање социјалног становања;
7) средства од отплате кредита за
расподељене станове солидарности;
8) средства Фонда за изградњу станову
солидарности;
9) средства од отплате кредита одобрених
у складу са законом;
10) других извора у складу са законом.
Члан 12.
ЈП “Дирекција за изградњу града Пожаревца”
преузима сва права, обавезе и средства Фонда за
изградњу станова солидарности града Пожаревца
према стању на дан ступања на снагу ове одлуке.
Члан 13.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ‘’Службеном гласнику града
Пожаревца’’.
У Пожаревцу, 9.3. 2012. године Број : 01-06-22/21
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
18
На основу члана 27. став 1. тачка 6. Статута
града Пожаревца („Службени гласник града
Пожаревац“, бр. 9/09-пречишћен текст), Скупштина
града Пожаревца, на седници од 9.3.2012. године,
донела је
ОДЛУКУ
о продужењу мандата Савету Месне заједнице
„Љубичево“ у Пожаревцу
Члан 1.
Продужава се мандат Савету Месне
заједнице „Љубичево“ у Пожаревцу, изабраном на
изборима одржаним 17.08.2008. године, до избора
савета месних заједница града Пожаревца, који
избори треба да се одрже најкасније до 28.3.2013.
године.
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Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику града
Пожаревца“.
У Пожаревцу, 9.3.2012. године Број: 01-06-22/23
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
19
На основу члана 10. став 2. и члана 12.
Закона о референдуму и народној иницијативи
(“Службени гласник РС”, бр. 48/94 и 11/98), члана
32. став 7. Закона о локалној самоуправи (“Службени
гласник РС”, бр. 129/07), члана 21. став 1. и члана
27. тачка 7) Статута града Пожаревца (“Службени
гласник града Пожаревца”, бр.9/09-пречишћени
текст), Скупштина града Пожаревца, на седници од
9.3.2012. год, донела је
ОДЛУКУ
о расписивању референдума о увођењу
самодоприноса за подручје Месне заједнице
„Дубравица” на гласачком месту у Основној
школи “Вук Караџић” у Дубравици
Члан 1.
Расписује се референдум о тајном
изјашњавању грађана о увођењу самодоприноса за
подручје Месне заједнице „Дубравица“ за период
од 5 година и то почев од 01.06.2012. до 31.05.2017.
године.
Члан 2.
Референдум ће се спровести дана 6. маја
2012. године у времену од 07,00 до 20,00 часова, на
гласачком месту у Основној школи “Вук Караџић”
у Дубравици.
Члан 3.
На референдуму грађани ће се изјаснити о
следећем питању:
“Да ли сте за то да се увођењем новог
самодоприноса за село Дубравица за период
од наредних пет година (од 01.06.2012. до
31.05.2017. године) настави изградња и одржавање
инфраструктуре (наставак изградње започете
амбуланте, изградња вртића, асфалтирање улица,
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санација и одржавање сеоских улица, одржавање
гробља, одржавање сеоске депоније, санација дома
културе и одржавање уличне расвете), финансирање
спорта, финансирање културе и финансирање рада
Савета МЗ “Дубравица”?”
Члан 4.
На гласачком листићу грађани ће се
изјашњавати заокруживањем речи: “да” или “не”.
Члан 5.
Ради законитости спровођења референдума,
Скупштина града Пожаревца ће образовати посебну
Комисију за спровођење референдума о увођењу
самодоприноса за подручје Месне заједнице
„Дубравица“ (у даљем тексту: Комисија).
Члан 6.
Комисија ће се старати о законитости
спровођења референдума, образовати гласачки
одбор и дати посебно упутство за спровођење
истог.
Члан 7.
Комисију чине председник и четири члана.
Председник и чланови комисије за
спровођење референдума могу имати своје
заменике.
Члан 8.
После тајног изјашњавања грађана о
увођењу самодоприноса 6. маја 2012. године
гласачки одбор ће утврдити резултате гласања на
гласачком месту и предати сав изборни материјал
Комисији.
Комисија ће утврдити резултате гласања
и објавити и доставиће извештај о спроведеном
референдуму о увођењу самодоприноса за подручје
Месне заједнице „Дубравица“ Скупштини града
Пожаревца.
Члан 9.
Ову одлуку објавити у “Службеном гласнику
града Пожаревца”.
У Пожаревцу, 9.3.2012.године Број: 01-06-22/24а
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић дипл.инг.шумарства, с.р.
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На основу члана 22. Закона о финансирању
локалне самоуправе («Службени гласник РС»,
бр.62/06 и 47/11), члана 32. тачка 7) Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник РС” бр.
129/07) и на основу члана 21. став 5. и члана 27.
тачка 7) Статута града Пожаревца («Службени
гласник града Пожаревца», бр. 9/09- пречишћени
текст), Скупштина града Пожаревца, на седници од
9.3.2012. године утврдила је
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
о увођењу самодоприноса за подручје Месне
заједнице “Дубравица”
Члан 1.
За задовољавање потреба грађана на
подручју Месне заједнице „Дубравица“ уводи се
самодопринос у новчаном облику.
Члан 2.
Самодопринос се уводи за раздобље
од 5 година и то почев од 01.06.2012 године до
31.05.2017.године.
Члан 3.
Планирана средства за Месну заједницу
„Дубравица“ износе 7.500.000,00 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 Јавног предузећа „Дирекција за изградњу
града Пожаревца”, кредити банака и извођача
радова, учешће грађана, приватних инвеститора и
др).
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
“Дубравица”, а на бази програма самодоприноса за
подручје Месне заједнице „Дубравица“.
Члан 5.
Средства из самодоприноса користиће се у
наведеном раздобљу, за који је уведен, заједно са
средствима из члана 3. став 2. ове одлуке а према
следећој расподели средстава:

-

-

-

-
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50% за комуналну инфраструктуру
(насипање улица ризлом, асфалтирање,
одржавање гробља, зелених површина,
сметлишта, одржавање уличне расвете
и одржавање НН мреже );
30% за наставак изградње амбуланте
(завршетак
започете
изградње
амбуланте због оронулости старе);
10% за одржавање дома културе
(организовање културних, духовних и
спортских активности Месне заједнице
“Дубравица”);
5% за рад Фудбалског клуба “Слога”
Дубравица (уређење инфраструктуре
спортских објеката, одржавање терена
за велики и мали фудбал, куповина
спортске опреме, превоз играча и
навијача на гостовањима Фудбалског
клуба “Слога” Дубравица);
5% за рад Месне заједнице „Дубравица“
(помоћ старим и сиромашним лицима,
одржавање постојеће амбуланте до
изградње нове у огреву и санитетским
материјалом).

Члан 6.
Обвезници самодоприноса су грађанифизичка лица која имају изборно право и
пребивалиште на подручју месне заједнице и то:
која остварују примања која се према
одредбама Закона о порезу на доходак
грађана сматрају зарадом, приходи
по основу дивиденде и друге приходе
учешћем у добити, укључујући и све
облике прихода који се на основу
одредаба закона којим се уређује
порез на добит предузећа сматрају
дивидендом, као и приходи по основу
Уговора о делу;
која остварују приходе обављањем
самосталне
делатности
према
одредбама Закона о порезу на доходак
грађана;
која су као власници, имаоци права
коришћења
или
плодоуживаоци
земљишта
уписани
у
катастру
земљишта и имају статус пореског
обвезника на приходе о пољопривреде
и шумарства, према одредбама Закона о
порезу на доходак грађана.
Обвезници самодоприноса су и грађанифизичка лица која немају изборно право и
пребивалиште на подручју месне заједнице, ако на
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овом подручју имају непокретну имовину, пошто
се средствима самодоприноса побољшавају услови
коришћења те имовине.
Пензионери нису обвезници самодоприноса,
али на основу посебне писане изјаве могу
добровољно уплаћивати самодопринос по основу
пензија остварених у земљи и иностранству.
Члан 7.
Самодопринос извршавају грађани на
начин и на основице за утврђивање самодоприноса,
како је то прописано члановима 87. до 97. Закона о
локалној самоуправи и то по следећим стопама:
2% од нето плата и зарада запослених у
радном односу у земљи и иностранству,
а ако није могуће утврдити основицу
за обрачун самодоприноса за зараде
запослених 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% за грађане који обавезе плаћају
према оствареној заради, у проценту
од сваког појединачно оствареног
прихода;
10% на приход од пољопривредне
делатности.
Самодопринос се не може уводити на
примања и имовину који су законом изузети од
опорезивања
Члан 8.
У погледу ослобађања од обавезе плаћања
самодоприноса и олакшица примељују се одредбе
закона којим се уређује порез на доходак грађана.
Члан 9.
Обрачун и наплату самодоприноса врше:
из 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.
Обрачун
и
наплату
добровољног
самодоприноса из пензија врши исплатилац тих
примања приликом њиховог обрачуна.
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Члан 10.
Новчана средства која се прикупљају на
основу одлуке о самодоприносу који се уводи за
подручје Месне заједнице „Дубравица“ уплаћује се
на рачун Месне заједнице „Дубравица“ и строго су
наменског карактера.
Члан 11.
О средствима самодоприноса води се
посебна аналитичка евиденција у складу са законом,
а исту ће водити служба који води књиговодствене
послове за Месну заједницу.
Члан 12.
За праћење наплате и реализације
самодоприноса, управљање и надзор над тим
средствима и доношење наредби за извршење
финансијског плана самодоприноса, Савет Месне
заједнице „Дубравица” образоваће посебну
комисију за спровођење самодоприноса и ближе
уредити њена права и обавезе.
Члан 13.
У случају да се оствари приход од
самодоприноса већи од утврђеног укупног износа
из члана 3. став 1. ове одлуке, грађани ће на Збору
грађана одлучити за које намене ће та средства
утрошити, а у складу са чланом 5. ове одлуке.
Члан 14.
У погледу начина утврђивања самодоприноса, обрачунавања, застарелости, наплате,
рокова за плаћање, обрачуна камате и осталог што
није посебно прописано овом одлуком, сходно се
примењују одредбе закона којим се уређује порески
поступак и пореска администрација, као и прописи
којим се уређује порез на доходак грађана.
Члан 15.
Ова одлуку објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 9.3.2012.године Број: 01-06-22/24б
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл.инг.шумарства, с.р.
21
На основу члана 13. став 2. и члана 17.
Закона о референдуму и народној иницијативи
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(“Службени гласник РС”, бр. 48/94 и 11/98)
члана 27. Статута града Пожаревца ( « Службени
гласник града Пожаревца », бр. 9/09-пречишћени
текст), и члана 5. Одлуке о расписивању личног
изјашњавања грађана о увођењу самодоприноса
за подручје Месне заједнице “Дубравица” путем
референдума за период од 01.06.2012. до 31.05.2017.
године («Службени гласник града Пожаревца», бр.
1/12), Скупштина града Пожаревца, на седници од
9.3.2012.године, донела је
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за спровођење
референдума о увођењу самодоприноса за
подручје Месне заједнице „Дубравица” путем
тајног гласања на гласачком месту у Основној
школи “Вук Караџић” у Дубравици
Члан 1.
Образује се комисија за спровођење
референдума о увођењу самодоприноса за подручје
Месне заједнице “Дубравица” (у даљем тексту:
Комисија).
Члан 2.
У Комисији за спровођење референдума
именују се:
1. Пантић
Бобан,
за
председника
Комисије;
2. Станојловић Љубиша, за члана
Комисије;
3. Ђокић Бослав, за члана Комисије;
4. Николић Милутин, за члана Комисије
и
5. Ицић Аца, за члана комисије.
Члан 3.
Комисија врши следеће послове
стара се о законитом спровођењу
референдума;
образује гласачки одбор;
стара се о обезбеђењу материјала за
спровођење референдума;
пре гласања записнички предаје
гласачки материал за спровођење
референдума, гласачком одбору;
после гласања записнички преузима
прописани гласачки материал од
гласачког одбора;
утврђује резултате референдума и
обавља и друге послове одређене
прописима
о
спровођењу
референдума.
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Члан 4.
Ово решење објавити у «Службеном
гласнику града Пожаревца ».
У Пожаревцу. 9.3.2012.године Број: 01-06-22/24в
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић дипл.инг. шумарства, с.р.
22
На основу члана 17. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег
интереса („Службени гласник РС“, бр. 25/00, 25/02,
107/05, 108/05 – исправка и 123/07) и члана 27. став
1. тачка 9) Статута града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 9/09 – пречишћен
текст), Скупштина града Пожаревца на седници од
9.3.2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о изменама и
допунама Статута Јавног предузећа “Дирекција
за изградњу града Пожаревца”
Члан 1.
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о
изменама и допунама Статута Јавног предузећа
“Дирекција за изградњу града Пожаревца” бр.
470/4, коју је донео Управни одбор ЈП “Дирекција
за изградњу града Пожаревца” на седници одржаној
13. фебруара 2012. године.
Члан 2.
Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца”.

у

“Службеном

У Пожаревцу, 9.3.2012. године Број : 01-06-22/25
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
23
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
,107/2005,108/2005-испр. И 123/2007), Одлуке о
оснивању Јавног предузећа “Дирекција за изградњу
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града Пожаревца” (“Службени гласник града
Пожаревца” бр. 01/09 - пречишћен текст) и Одлуке
о измени и допуни одлуке о оснивању Јавног
предузећа “Дирекција за изградњу града Пожаревац
(“Службени гласник града Пожаревца” бр.09/2011)
члана 37. став 1. тачка 6. Статута ЈП Дирекције за
изградњу града Пожаревца и члана 7. Пословника о
раду управног одбора, Управни одбор ЈП Дирекције
за изградњу града Пожаревца, на седници одржаној
дана, 13.02.2012. године, доноси
ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ДИРЕКЦИЈА
ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА”
ПОЖАРЕВАЦ
Члан 1.
У Статуту ЈП „Дирекција за изградњу града
Пожаревца” (“Службени гласник града Пожаревца”
бр.01/09) члан 1 мења се и гласи:
“Члан 1.
ЈП Дирекција за изградњу града Пожаревца
је основана са циљем предлагања и спровођења
градске стратегије изградње и развоја у области
комуналног опремања и урбанистичког планирања;
обављања послова у области припреме, надзора
и вођења инвестиција које се финансирају из
буџета Града и других прихода утврђених законом
и Статутом града; обављања послова управљача
локалних и некатегорисаних путева и улица;
обављања послова на спровођењу градске стамбене
стратегије, реализације програма социјалног
становања и управљања становима за социјално
становање и других станова датих у закуп; као
и обављање других послова од јавног интереса и
од значаја за функционисање локалне самоуправе
у области становања и управаљања, наплате,
одржавања и изградње пословног простора и
монтажних објеката на јавним површинама, као и
заштите животне средине.”
Члан 2.
Члан 2. мења се и гласи:
“Члан 2.
Оснивач Јавног предузећа Дирекција за
изградњу града Пожаревца је Скупштина града
Пожаревца на основу Одлуке о оснивању Јавног
предузећа “Дирекција за изградњу града Пожаревца”
(“Службени гласник града Пожаревца” бр. 01/09
- пречишћен текст и Одлуке о измени и допуни
одлуке о оснивању Јавног предузећа “Дирекција
за изградњу града Пожаревац “Службени гласник
града Пожаревца” бр.09/2011)
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Члан 3.
Члан 6. мења се и гласи:
“Члан 6.
Пословно име Предузећа је: Јавно предузеће
“Дирекција за изградњу града Пожаревца”
Пожаревац.
Скраћени назив фирме је: Дирекција,
Пословно име је на српском језику, на
ћириличном или латиничном писму.
Пословна писма и други документи
Дирекције, укључујући и оне у електронској форми,
који су упућени терћим лицима садрже пословно
или скраћено пословно име, седиште, адресу,
матични број и порески идентификациони број.
Дирекција може да има адресу за пријем
електронске поште, која се региструје у складу са
законом о регистрацији.
Уредност
достављања
електронског
документа Дирекцији одређује се у складу са
законом који уређује електронски документ.
Седиште Предузећа је у Пожаревцу, улица
Лоле Рибара број 2.”

4110 4120 4211 4213 4221 4222 4291 4299 4311 4312 4313 4321 4322 4329 4331 4332 4333 4334 4339 4391 4399 -

Члан 4.
Члан 11. став 1. мењасе и гласи:
“Члан 11.
Делатност Дирекције је:
разрада грађевинских пројеката;
изградња стамбених и нестамбених зграда;
изградња путева и аутопутева;
изградња мостова и тунела;
изградња цевовода;
изградња електричних и телекомуникационих водова;
изградња хидротехничких објеката;
изградња осталих непоменутих грађевина;
рушење објеката;
припремна градилишта;
испитивање
терена
бушењем
и
сондирањем;
постављање електричних инсталација;
постављање водоводних, канализационих,
грејних и климатизационих система;
остали
инсталациони
радови
у
грађевинарству;
малтерисање;
уградња столарије;
постављање подних и зидних облога;
бојење и застакљивање;
остали завршни радови;
кровни радови;
остали
непоменути
специфични
грађевински радови;
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6439 - поверенички
фондови
(трастови),
инвестициони
фондови
и
слични
финансијски ентитети;
6499 - остале непоменуте финансијске услуге,
осим осигурања и пензијских фондова;
6810 - куповина и продаја властитих некретнина;
6820 - изнајмљивање властитих или изнајмљених
некретнина и управљање њима;
6831 - делатност агенција за некретнине;
6832 - управљање некретнама за накнаду;
6910 - правни послови;
6920 - рачуноводствени,
књиговоствени
и
ревизорски послови; пореско саветовање;
7022 - консултантске активности у вези с
пословањем и осталим управљањем;
7111 - архитектонска делатност;
7112 - инжињерске делатности и техничко
саветовање;
7120 - техничко испитивање и анализе;
7311 - делатност рекламних агенција;
7312 - медијско престављање;
7490 - остале стручне, научне и техничке
делатности;
8110 - услуге одржавања објеката;
8129 - услуге осталог чишћења;
8130 - услуге уређења и одржавања околине;”
Члан 5.
Члан 16. мења се и гласи:
“Члан 16.
Директор Дирекције може дати одређеном
лицу пословно пуномоћје - прокуру.
Прокура се даје уз сагласност Управног
одбора Дирекције.
Прокура је пословно пуномоћје којим
Дирекција овлашћује једно или више физичких
лица да у њено име и за њен рачун закључује
правне послове и предузима друге правне радње у
вези саделатношћи Дирекције.
Прокура може бити појединачна или
заједничка прокура.
Ако је прокура издата за два или више лица
без назнаке да се ради о заједничкој прокури, сваки
прокуриста поступа самостално.
Ако је прокура издата као заједничка
прокура, правни послови које закључују или правне
радње које предузимају прокуристи пуноважни су
уз изричиту сагласност свих прокуриста.
Прокура је непреносива и прокуриста не
може дати пуномоћје за заступање другом лицу.
Дата прокура може се опозвати у свако доба,
без навођења разлога за опозивање.
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Дирекција се не може одрећи права да
опозове прокуру, нити се то право на било који
начин може ограничити или условити.
Прокуриста се региструје у складу са
законом о регистрацији.”

гласи:

Члан 6.
После члана 16 додаје се члан 16а, који

“Члан 16а.
Прокуриста не може без посебног
овлашћења да:
1) закључује
правне
послове
и
предузима правне радње у вези са
стицањем, отуђењем или оптерећењем
непокретности и удела и акција које
Дирекција поседује у другим правним
лицима;
2) предузима меничне обавезе и обавезе
јемства;
3) закључује уговоре о зајму и кредиту;
4) заступа
Дирекцију
у
судским
поступцима или пред арбитражом.”
Члан 7.
Члан 21. мења се и гласи:
“Члан 21.
“Дирекција је организована и послове
обавља преко организационих целина на начин
на који се стварају услови за најцелисходније и
најекономичније остваривање циљева из члана 1.
овог Статута и обављање делатности из члана 11.
овог Статута и којом се обезбеђује унапређење рада
и развоја Дирекције.
Дирекција може основати стална или
повремена помоћна тела - Комисије ради обављања
појединих послова из надлежности Дирекције”
Члан 8.
У члану 26. став 1. тачка 2. реч “именује”
замењује се речима “ бира и именује”, а у тачки 4.
истог члана речи “у државној својини” замењују се
речима “у јавној својини”.
Члан 9.
Члан 34. мења се и гласи:
“Члан 34.
Чланове Управног одбора бира и разрешава
Скупштина Града Пожаревца.
Мандат чланова Управног одбора траје 4
године, са правом поновног избора”
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Члан 10.
Члан 37. мења се и гласи:
“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 Извештај о пословању предузећа
и годишњи обрачун;
6. доноси Статут уз сагласност оснивача;
7. доноси дугорочни, средњорочни план
рада и развоја и годишњи програм
пословања уз сагласност оснивача;
8. ради реализације стамбене стратегије
оснивача,
доноси
инвестиционе
програме и програме и критеријуме
за инвестицона улагања у ебласти
станоградње;
9. одлучује о расподели добити уз
сагласност оснивача;
10. доноси
одлуке
о
одобравању
инвестиционе јавне набавке радова,
добара и услуга и друге инвестиционе
одлуке;
11. одлучује о куповини деоница односно
удела других предузећа;
12. формира комисију за спровођење
поступка давања у закуп пословног
простора Града Пожаревца, доноси
одлуку о покретању поступка за давање
у закуп пословног простора, коначну
одлуку о избору непосредног закупца
пословног простора и одлуку о отказу
уговора у закупу;
13. доноси општа акта Дирекције која не
доноси директор;
14. одлучује о промени фирме и промени
седишта Дирекције уз сагласност
оснивача;
15. одлучује о сарадњи и повезивању са
другим предузећима;
16. даје смернице директору за остваривање
пословне политике;
17. доноси Пословник о раду;
18. обавља и друге послове утврђене
Законом, оснивачким актом и овим
Статутом.”
Члан 11.
У члану 50. став 2. реч “именује” замењује
се речју “бира”.
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Члан 12.
У члану 51. став 1. реч „именовано” замењује
се речју „изабрано”
Члан 13.
У члану 53. став 1. реч „именовању”
замењује се речју „избору”
У члану 53. став 2. реч „именованим”
замењује се речју „изабраним1
Члан 14.
У члану 54. став 1. реч „именован” замењује
се речју „изабран”.
Члан 15.
Члан 55. мења се и гласи:
“Члан 55.
Директор обавља следеће послове:
1. представља и заступа Дирекцију;
2. организује и руководи радом и води
пословање Дирекције;
3. доноси правилник о организацији
и систематизацији радних места
Дирекције, уз сагласност оснивача;
4. предлаже
основе
пословања
Дирекције;
5. предлаже
годишњи
Програм
пословања и План рада и развоја
Дирекције и предузима мере за њихово
спровођење;
6. предлаже инвестиционе прогораме и
програме и критеријуме за инвестицона
улагања уобласти станоградње;
7. управља пројектима изградње станова
за социјално становање за издавање
у закуп и станова за продају под
непрофитним условима;
8. доноси план јавних набавки, доноси
одлуке о покретању поступака
јавних набавки, формира комисију за
спровођење посрупка и доноси одлуку
о избору најповољније понуде или
одлуку о обустави поступка јавних
набавки;
9. спроводи одлуке упраног одбора у
погледу закупа пословних просторија
и склапа уговоре о закупу пословних
просторија;
10. стара се о законитости и одговара за
законитост у раду Дирекције;
11. врши пријем запослених у складу са
Законом и општим актом о радним
односима;
12. извршава Одлуке Управног одбора;
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13. одлучује
о
дисциплинској
и
материјалној одговорности запослених
у складу са Законом и општим актом;
14. подноси извештај о резултатима
Дирекције по периодичном и годишњем
обрачуну и друге извештаје прописане
Законом;
15. одлучује о средствимаза личну и
заједничку потрошњу запослених;
16. одлучује о појединачним правима,
обавезама и одговорностима на раду
запослених Дирекције у складу са
Законом;
17. врши друге послове одређене актом о
оснивању, статутом, општим одлукама
оснивача и законом.”
Члан 16.
Члан 96. мења се и гласи:
“Члан 96.
За све што није регулисано овим Статутом
примењиваће се одредбе Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег
интереса, Закона о привредним друштвима и Закона
о јавној својини.”
Члан 17.
У осталим деловима
непромењен.
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града Пожаревца”, бр. 9/09 - пречишћени текст),
Скупштина града Пожаревца на седници од 9. марта
2012. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на цене услуга ЈП
„Топлификација” из Пожаревца за 2012. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о
цени услуга ЈП „Топлификација” из Пожаревца
за 2012. годину,’ коју је донео Управни одбор ЈП
„Топлификација” из Пожаревца на седници од 07.
фебруара 2012. године.
Цене
услуга
по
Ценовнику
ЈП
„Топлификација” из Пожаревца примењиваће се
почев од 01. априла2012. године.
II
Ово решење и Ценовник услуга ЈП
„Топлификација” из Пожаревца објавити у
Службеном гласнику града Пожаревца.
У Пожаревцу, 9. март 2012. г. Број: 01-06-22/26а
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Статут

остаје

Члан 18.
Задужује се стручна служба да утврди
пречишћен текст Статута.
Члан 19.
Ова одлука по добијеној сагласности
оснивача објављује се у „Сл. гласнику гарада
Пожаревца” и ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања .
Број: 470/4
ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Александар Јанковић, дипл. инж. арх., с.р.
24
На основу члана 28. Закона о комуналним
делатностима („Службени гласник РС”, бр.
88/11), члана 27. став 1. тачка 3) Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег
интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02,
107/05, 108/05 и 123/07) и члана 27. став 2. тачка
8) Статута града Пожаревца („Службени гласник

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
25
На
телефонској
седници
Управног
одбора обављеној дана 07.02.2012. године УО ЈП
“Топлификација”, усвојио је
ОДЛУКУ
О ЦЕНОВНИКУ УСЛУГА ЈП
“ТОПЛИФИКАЦИЈА” ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2012.
ГОДИНУ
Редни
број
1
2
3
4
5
6

Врста фактурисане услуге Јед. мере
Стамбени простор-паушално
плаћање
Стамбени простор-паушално
плаћање
Стамбени простор-по мерењу
Пословни простор-паушално
плаћање
Плаћање по KW инсталисане
снаге
Пословни простор-по мерењу

Цена
услуга
У 2012.г.

m3

12,69

KW

231,78

KW/h

2,19

m3

58,57

KW

927,08

KW/h

4,39
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Цене наведених услуга су без ПДВ-а.
Наведене цене услуга примењиваће се почев
од 01.04.2012. године.
УО ЈП “Топлификација”
Бр. 598 -2 од 07.02.2012.год.
ПРЕДСЕДНИК
УО ЈП “ТОПЛИФИКАЦИЈА”
Вулић Марко, дипл. економиста, с.р.
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27
ЦЕНОВНИК ПРЕДУЗЕЋА ЈКП „ВОДОВОД
И КАНАЛИЗАЦИЈА” ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2012.
ГОДИНУ
1. Вода и канализација
Кат.

Тип корисник

Јед. мере

Цена

ПДВ
8%

Цена са
ПДВ-ом
8%

11

Физичка лица - ВОДА

m3

37,251

2,980

40,23

26

12

Физичка лица КАНАЛИЗАЦИЈА

m3

5,079

0,406

5,49

На основу члана 28. Закона о комуналним
делатностима („Службени гласник РС”, бр.
88/11), члана 27. став 1. тачка 3) Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег
интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02,
107/05, 108/05 и 123/07) и члана 27. став 2. тачка
8) Статута града Пожаревца („Службени гласник
града Пожаревца”, бр. 9/09 - пречишћени текст),
Скупштина града Пожаревца на седници од 9. марта
2012. године, доноси

21

Правна лица (школе,
предшколске и здравствене
установе, спортеске
организације) - ВОДА

m3

48,252

3,860

52,11

22

Правна лица (школе,
предшколске и здравствене
установе, спортеске
организације) КАНАЛИЗАЦИЈА

m3

7,609

0,609

8,22

31

Правна ллица (остали
корисници) - ВОДА

m3

93,130

7,450

100,58

32

Правна ллица
(остали корисници) КАНАЛИЗАЦИЈА

m3

10,149

0,812

10,96

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на цене услуга ЈКП
„Водовод и канализација” из Пожаревца за
2012. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о цени
услуга ЈКП „Водовод и канализација” из Пожаревца
за 2012. годину, коју је донео Управни одбор ЈКП
„Водовод и канализација” из Пожаревца на седници
од 09. фебруара 2012. године.
Цене услуга по Ценовнику ЈКП „Водовод и
канализација” из Пожаревца примењиваће се почев
од 01. априла 2012. године.
II

Ово решење и Ценовник услуга ЈКП
„Водовод и канализација” из Пожаревца објавити у
Службеном гласнику града Пожаревца.
У Пожаревцу, 9. март 2012. г. Број: 01-06-22/26б
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.

*Примењиваће се од 01.04.2012. године
2. Накнада за коришћење и заштиту вода (мења
се у складу са законом и објављеним подацима у
Службеном гласнику РС и додаје на цену)
Категорија

Тип корисника

Јед. мере

Цена динара

50

Корисници сами плаћају
допринос

m3

-

51

Физичка лица за
ПРЕУЗЕТУ воду

m3

0,3931

52

Физичка лица за
ИСПУШТЕНУ воду

m3

1,0859

53

Правна лица за
ПРЕУЗЕТУ воду

m3

0,5859

54

Правна лица за
ИСПУШТЕНУ воду

m3

1,0859

*Цене накнаде се примењују од 28.10.2011. године
док се не објави нови податак
ЈКП “Водовод и канализација”
Директор
Ненад Ратић, дипл. инж., с.р.
28
На основу члана 28. Закона о комуналним
делатностима („Службени гласник РС”, бр.
88/11), члана 27. став 1. тачка 3) Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег
интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02,
107/05, 108/05 и 123/07) и члана 27. став 2. тачка
8) Статута града Пожаревца („Службени гласник
града Пожаревца”, бр. 9/09 - пречишћени текст),
Скупштина града Пожаревца на седници од 9. марта
2012. године, доноси
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РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на цене услуга ЈКП
„Комуналне службе” из Пожаревца за 2012.
годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о цени
услуга ЈКП „Комуналне службе” из Пожаревца
за 2012. годину, коју је донео Управни одбор ЈКП
„Комуналне службе” из Пожаревца на седници од
30. јануара 2012. године.
Цене услуга по Ценовнику ЈКП „Комуналне
службе” из Пожаревца примењиваће се почев од 01.
априла 2012. године.
II
Ово решење и Ценовник услуга ЈКП
„Комуналне службе” из Пожаревца објавити у
Службеном гласнику града Пожаревца.
У Пожаревцу, 9. март 2012. г. Број: 01-06-22/26в
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
29
ЈКП “Комуналне службе”, Пожаревац
Нови ценовник услуга
* Цене су без ПДВ-а
ВРСТА УСЛУГЕ

Стара
цена

Период
Нова цена
обрачуна

ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА:
индивидуални корисници и кућни савети

3.70 Дин.

3.83 Дин.

/m2/
месечно

привреда, јавне установе и стоваришта

5.15 Дин.

5.33 Дин.

/m2/
месечно

угоститељство, занатске радње и
интелектуалне услуте

/m2/
14.72 Дин. 15.24 Дин.
месечно

Киосци до 10 m2

368.06
Дин.

380.94 /m2/
Дин. месечно

киосци преко 10 m2 до 20 m2

735.55
Дин.

761.30 /m2/
Дин. месечно

ЈАВНА ХИГИЈЕНА:
чишћење

0.29 Дин.

0.30 Дин.

дин/m2/
месечно

чакљање

0.87 Дин.

0.90 Дин.

дин/m2/
месечно

прање

0.76 Дин.

0.79 Дин.

дин/m2/
месечно

0.18 Дин.

дин/m2/
0.18 Дин.
месечно

поливање
ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ:
закуп тезги - Моше Пијаде “Круг”

3,408.01
Дин.

3,527.29
/месечно
Дин.
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закуп тезги - Шумадијска - зелени део

2,044.80
Дин.

2,1 16.37
/месечно
Дин.

закуп тезги - Шумадијска - бувљак

4,771.21
Дин.

4,938.20
/месечно
Дин.

закуп тезги - Пионирски трг

1,772.1 6
Дин.

1,834.19
/месечно
Дин.

пијачнина - 1 тезга 2м пијаца “Круг”

204.49
Дин.

211.64
/дан
Дин.

пијачнина-1 тезга 2м “Шумадијска”

136.38
Дин.

141.16
/дан
Дин.

пијачнина - 1 тезга 2м “Пионирски трг”

68.19Дин. 70.57 Дин. дан

млечни производи

4% од
робе

живина -заклана

6% од
робе

Укинута услуга

Пијачнина бувља пијаца - напољу 1м

68.19 Дин. 70.57 Дин. /дан

Пијачнина бувља пијаца - у хали 1 м

81.79 Дин. 84.65 Дин. /дан

Пијачнина бувља пијаца - странци 1м

136.38
Дин.

141.16
/дан
Дин.

Пијаца Костолац пијачнина 1 тезга 2м

68.19 Дин. 70.57 Дин. /дан

Пијаца Костолац пијачнина “бувља
пијаца” 1 тезга 2м

68.19 Дин. 70.57 Дин. /дан

Пијаца Костолац пијачнина “сточна
пијаца” 1 тезга 2м

68.19 Дин. 70.57 Дин. /дан

Закуп локала пијаца Костолац - занати
до 6m2

207.38
Дин.

214.64 /m2/
Дин. месечно

Закуп локала пијаца Костолац - занати
6-12m2

173.79
Дин.

1 79.88 /m2/
Дин. месечно

Закуп локала пијаца Костолац - занати
12-30m2

140.42
Дин.

145.33 /m2/
Дин. месечно

Закуп локала пијаца Костолац - занати
преко 30m2

104.28
Дин.

107.93 /m2/
Дин. месечно

Закуп локала пијаца Костолац -трговина
до 6m2

312.85
Дин.

323.80 /m2/
Дин. месечно

Закуп локала пијаца Костолац - трговина
6-12m2

278.10
Дин.

287.83 /m2/
Дин. месечно

Закуп локала пијаца Костолац -трговина
12-30m2

243.33
Дин.

251.84 /m2/
Дин. месечно

Закуп локала пијаца Костолац - трговина
30m2

207.38
Дин.

214.64 /m2/
Дин. месечно

Закуп локала пијаца Костолац -угост.и
туризам до 6m2

347.63
Дин.

359.80 /m2/
Дин. месечно

Закуп локала пијаца Костолац - угост.и
туризам 6-12m2

312.85
Дин.

323.80 /m2/
Дин. месечно

Закуп локала пијаца Костолац -угост.и
туризам 12-30m2

278.10
Дин.

287.83 /m2/
Дин. месечно

Закуп локала пијаца Костолац - угост.и
туризам преко 30m2

243.33
Дин.

251.84 /m2/
Дин. месечно

Закуп локала пијаца Костолац -финанс и
интел.услуге до 6m2

556.19
Дин.

575.66 /m2/
Дин. месечно

Закуп локала пијаца Костолац - финанс и
интел.услуге 6-12m2

521.41
Дин.

539.66 /m2/
Дин. месечно

Закуп локала пијаца Костолац -финанс и
интел.услуге 12-30m2

417.13
Дин.

431.73 /m2/
Дин. месечно

Закуп локала пијаца Костолац-финанс и
интел.услуге преко 30m2

382.33
Дин.

395.72 /m2/
Дин. месечно

Закуп пословног простора - Моше Пијаде
- затворени простор

926.98
Дин.

959.42 /m2/
Дин. месечно

Зак\п пословног простора - Моше Пијаде
- отворени простор

695.24
Дин.

719.57 /m2/
Дин. месечно

Закуп пословног простора - Шумадијска
трговина , угоститељство

654.34
Дин.

677.24 /m2/
Дин. месечно

Закуп пословног простора - Шумадијскастари занати-

490.75
Дин.

507.93 /m2/
Дин. месечно

Закуп пословног простора Шумадијска
-отворени

388.50
Дин.

402.10 /m2/
Дин. месечно
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Ауто пијаца - улаз возила

288.81
Дин.

Улаз теретног возила у круг гробља

408.96
Дин.

423.28
Дин.

Ауто пијаца - ауто-приколица

115.54
Дин.

Накнада за постављање споменика

681.60
Дин.

705.46
Дин.

Ауто пијаца - Возило до 2 тоне

173.29
Дин.

г!акнада за постављање ограда на старом
делу гробља

954.24
Дин.

987.64
Дин.

Ауто пијаца - возила до 5 тона

231.06
Дин.

2,726.40
Дин.

2,821.83
Дин.

Ауто пијаца - возила преко 5 тона

288.81
Дин.

Укинута услуга

Разбијање бетона по једном часу

ГРОБЉАНСКЕ УСЛУГЕ:
Закуп гробног местау гробници по 1m2

68.19Дин. 70.57 Дин.

закуп гробног места у опсегу по 1 m2

68.19Дин.

Закуп гробног места у хумци по 1 m2
Накада за одржавање главних стазагробница-опсег-хумка по 1m2

70.57Дин.

68.1 9
70.57 Дин.
Дин.
95.42 Дин.

98.76Дин.

Сахрањивање у хумци-опсегу

4,498. 57
Дин.

4,656.02
Дин.

Сахрањивање у гробници без ископа

3,816.97
Дин.

3,950.56
Дин.

Сахрањивање у гробници-ископ улаза

4,498.57
Дин.

4,656.02
Дин.

Сахрањивање у зиданој раки

6,952.34
Дин.

7,195.67
Дин.

одржавање гробних места за 1 месец по 1
гробном месту

408.96
Дин.

423.28
Дин.

рушење зида и суво зидање код гробница

1,499.52
Дин.

1,552.00
Дин.

Суво зидање опеком без материјала
(дупла рака)

2,453.77
Дин.

2,539.65
Дин.

Озвучење капеле на захтев странке

408.96
Дин.

423.28
Дин.

Коришћење матичне гробнице на дан

190.85
Дин.

197.53
Дин.

Коришћење стола за парастос по сату

95.43 Дин. 98.77 Дин.

Коришћење капеле сале по 1 сату

545.28
Дин.

564.36
Дин.

Пренос покојника капела-црква-гробно
место

681.60
Дин.

705.46
Дин.

Сакупљање лешева дављеника

5,452.81
Дин.

5,643.66
Дин.

Сакупљање лешева у саобраћајним
удесима

5,452.81
Дин.

5,643.66
Дин.

Сакупљање лешева са вешала

5,452.81
Дин.

5,643.66
Дин.

Сакупљање лешева у пожарима

5,452.81
Дин.

5,643.66
Дин.

Сакупљање лешева у распаднутом стању

8,179.21
Дин.

8,465.48
Дин.

Есхумација посмртних остатака до 5
година

8,179.22
Дин.

8,465.49
Дин.

Есхумација посмртних остатака од 5до
10 година

8,179.22
Дин.

8,465.49
Дин.

Есхумација посмртних остатака од 10 до
15 година

6,816.01
Дин.

7,054.57
Дин.

Есхумација посмртних остатака преко
15 година

4,089.61
Дин.

4,232.74
Дин.

Превоз у локалу до 10 км.

817.93
Дин.

846.55
Дин.

Чекање возила на захтев странке о 1х

408.96
Дин.

423.28
Дин.

превоз покојника и опреме преко 10км.

95.43 Дин. 98.77 Дин.

Коришћење хладњаче за правна лица

70% од
70% од
цене 1 лит. цене 1 лит.
бензина по бензина по
1км.
1км.

Спуштање покојника са спрата по
1спрату

408.96
Дин.

423.28
Дин.

Убацивање покојника у сандук

681.60
Дин.

705.46
Дин.

Улазак путничког возила у круг гробља

136.32
Дин.

141.10
Дин.

Накнада за постављање мермера на
гробници-опсегу по 1m2

408.96
Дин.

423.28
Дин.

Улазак теретног возила остале потребе

272.64
Дин.

282.18
Дин.

0.00 Дин.

0.00 Дин.

Прихватилиште за псе и мачке луталице
Карантински дан-смештај паса
луталице(хватање, евидентирање, превоз,
смештај, исхрана)

253.62
Дин.

262.50
/ком
Дин.

Услуге по једном радном дану за
ангажовање једног радника (ефективни
рад у часовима)

5,072.38
Дин.

5,249.91
/6 часова
Дин.

Рад возила Службе ЗОО хигјена по сату

1,902.14
Дин.

1,968.72
1 сат
Дин.

634.04
Дин.

656.23
/ком
Дин.

Скупљање угинулих паса и мачака

ЈКП “Комуналне службе”
Директор
Јовић Слободан, с.р.
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На основу члана 27. став 1. тачка 3) Закона
о јавним предузећима и обављању делатности од
општег интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00,
25/02, 107/05, 108/05 и 123/07) и члана 27. став 2.
тачка 8) Статута града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца”, бр. 9/09 - пречишћени
текст), Скупштина града Пожаревца на седници од
9. марта 2012. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на цене услуга ЈРДП
„Радио Пожаревац” из Пожаревца за 2012.
годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о цени
услуга ЈРДП „Радио Пожаревац” из Пожаревца за
2012. годину, коју је донео Управни одбор ЈРДП
„Радио Пожаревац” из Пожаревца на седници од
08. фебруара 2012. године.
Цене услуга по Ценовнику ЈРДП „Радио
Пожаревац” из Пожаревца примервиваће се почев
од 01. априла 2012. године.
II
Ово решење и Ценовник услуга ЈРДП „Радио
Пожаревац”из Пожаревца објавити у Службеном
гласнику града Пожаревца.

13.03.2012.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

У Пожаревцу, 9.03.2012. год. Број: 01-06-22/26г
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
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Ценовника услуга Јавног предузећа „Радио
Пожаревац” увећаног за планираних 3,5% за
2012. годину
Врста услуге

цена услуге

1.

ЈЕДНОЧАСОВНА ЕМИСИЈА

6.562,62

2.

ПОЛУЧАСОВНА ЕМИСИЈА

3.936,98

3.

СПОНЗОРСТВО ЈЕДНОЧАСОВНЕ ЕМИСИ
ЈЕ СА ГОСТОВАЊЕМ ДО 5 МИНУТА ИЛИ
НАГРАДНОМ ИГРОМ У ИСТОМ ТРАЈАЊУ

1.305,21

4.

КОНТАКТ ЕМИСИЈА “ОТВОРЕНА СУБОТА”

9.187,34

5.

ЧЕСТИТКА ПОВОДОМ ПРАЗНИКА ДО 15
РЕЧИ

196,85

6.

СПОНЗОР ВРЕМЕНСКЕ ПРОГНОЗЕ
МЕСЕЧНО

10.499,83

7.

СПОНЗОР ТЕЛЕКС ВЕСТИ

10.499,83

8.

СПОНЗОР ТАЧНОГ ВРЕМЕНА

10.499,83

9.

СПОНЗОР СТАЊА НА ПУТЕВИМА

10.499,83

10.

СПОНЗОРСТВО ТОП ЛИСТЕ МЕСЕЧНО

10.499,83

11.

ЈЕДНОЧАСОВНА ЕМИСИЈА У
НОЋНОМТЕРМИНУ

3.937,32

12.

ПОЛУЧАСОВНА ЕМИСИЈА У НОЋНОМ
ТЕРМИНУ

1.894,31

13.

ПОЗДРАВИ И ЖЕЉЕ

63,13-65,34

14.

ПОСЕБНЕ МАРКЕТИНШКЕ УСЛУГЕ КОЈЕ
НИСУ ПРЕДВИЂЕНЕ ЦЕНОВНИКОМ

ПРЕМА
ДОГОВОРУ
КОМИНТЕНТА
И МАРКЕТИНГ
СЛУЖБЕ

15.

СНИМАЊЕ ТОНСКЕ РЕКЛАМЕ БЕЗ
ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА КОМИНТЕНАТА

1.547,74

16.

СНИМАЊЕ ТОНСКЕ РЕКЛАМЕ
СА ПОСЕБНИМ ЗАХТЕВИМА
КОМИНИНТЕНАТА

ПРЕМА
ДОГОВОРУ
КОМИНТЕНТА
И МАРКЕТИНГ
СЛУЖБЕ

17.

СНИМАЊЕ МАСКЕ ДО 10 СЕКУНДИ

328,12

18.

1 СЕКУНДА ЕМИТОВАЊА РЕКЛАМЕ

2,61

19.

РЕКЛАМА У ДНЕВНИКУ 1 СЕКУНДА

18,59

20.

МАЛИ ОГЛАС

15,59

21.

СВАКА РЕЧ ПРЕКО 10 РЕЧИ

1,96

22.

ПОСЛОВНИ ОГЛАС

91,72

КОРИШЋЕЊЕ СТУДИЈА - 1 САТ

8.500,00
(новоустановљено)

23.

о начину финансирања ревитализације државнoг
пута II реда на територији града Пожаревца, па је
на основу члана 27. став 1. тачка 6) Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
9/09 – пречишћен текст), донела
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на закључење Протокола
о ревитализацији државног пута II реда на
територији града Пожаревца и на закључење
Уговора о начину финансирања ревитализације
државног пута II реда на територији града
Пожаревца
I
Даје се сагласност на закључење
Протокола о ревитализацији државног пута II реда
на територији града Пожаревца и на закључење
Уговора о начину финансирања ревитализације
државног пута II реда на територији града
Пожаревца, који се има закључити између Јавног
предузећа „Путеви Србије“ Београд, кога заступа
вршилац дужности генералног директора Зоран
Дробњак, дипл. грађ. инж., и Града Пожаревца, кога
заступа Градоначелник града Пожаревца Миодраг
Милосављевић, дипл. правник.
II

Овлашћује се Градоначелник Града
Пожаревца, да у име Града Пожаревца закључи
Протокол о ревитализацији државног пута II реда
на територији града Пожаревца и Уговор о начину
финансирања ревитализације државног пута II
реда на територији града Пожаревца из тачке I овог
решења.
III
Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

32
Скупштина града Пожаревца, на седници
од 9.3.2012. године, разматрала је предог Уговора

у

„Службеном

У Пожаревцу, 9.3.2012. године Број:01-06-22/27в
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

НАПОМЕНА: ЦЕНЕ СУ ДАТЕ СА УРАЧУНАТИМ
ПДВ-ОМ
Директор
Драган Живановић, с.р.
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ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
33
Скупштина града Пожаревца, на седници
од 9.3.2012. године, разматрала је предог Уговора
о купопродаји потраживања, па је на основу члана
27. став 1. тачка 6) Статута града Пожаревца
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

(„Службени гласник града Пожаревца“, 9/09 –
пречишћен текст), донела
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на закључење Уговора о
купопродаји потраживања
I
Даје се сагласност на закључење
Уговора о купопродаји потраживања, који се има
закључити између Компаније „Дунав осигурање“
а.д.о. Београд, коју заступа генерални директор
др Миленка Јездимировић, као продавца и Града
Пожаревца, кога на основу Одлуке Скупштине
града Пожаревца бр.01-06-102/13 од 23.09.2011.
године и Одлуке о изменама Одлуке бр. 01-06130/35 од 22.12.2011. године заступа Градоначелник
града Пожаревца Миодраг Милосављевић, дипл.
правник, као купца.
II
Овлашћује се Градоначелник Града
Пожаревца, да у име Града Пожаревца закључи
Уговор о купопродаји потраживања из тачке I овог
решења.
III
Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

у

„Службеном

13.032012.

године, на основу усмене оставке коју је поднео на
седници Скупштине од 09.03.2012. године.
II
Решење ступа на снагу даном доношења.
III
Ово решење објавити у „Службеном
гласнику града Пожаревца“.
Упутство о правном средству: Против овог
решења може се изјавити жалба Управном суду у
Београду, ул. Немањина бр. 9 у року од 48 часова од
дана доношења решења.
У Пожаревцу, 9.3.2012. године Број: 01-06-22
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл.инж.шумарства, с.р.
35
Скупштина града Пожаревца, на седници
одржаној дана 9.3.2012. године, разматрала је План
рада Дома здравља Пожаревац, па је на основу
члана 27. Статута града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, 9/09- пречишћен текст),
донела

У Пожаревцу, 9.3.2012.године Број:01-06-22/28б

РЕШЕЊЕ

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

I
Даје се сагласност на План рада Дома
здравља Пожаревац за 2012. годину, који је усвојен
на седници Управног одбора од 13.02.2012. године
под редним бројем 247.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
34
На основу члана 46. став 1. тачка 1. и став
2. и 3. Закона о локалним изборима („Службени
гласник РС“, бр. 129/07 и 54/11), Скупштина града
Пожаревца, на седници од 9.3.2012. године, донела
је

II
Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

„Службеном

У Пожаревцу, 9.3.2012. године Број:01-06-22/2а
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

РЕШЕЊЕ
о престанку мандата Здравковић Звонимиру,
одборнику Скупштине града Пожаревца
I
Утврђује се да је Здравковић Звонимиру из
Набрђа, одборнику Скупштине града Пожаревца,
престао мандат одборника закључно са 09.03.2012.

у

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл.инж.шумарства, с.р.
36
Скупштина града Пожаревца, на седници
одржаној дана 9.3.2012. године, разматрала је План

13.03.2012.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

рада Здравствене установе Апотека Пожаревац, па
је на основу члана 27. Статута града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, 9/09пречишћен текст), донела
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на План рада Здравствене
установе Апотека Пожаревац за 2012. годину, који је
усвојен на седници Управног одбора од 13.02.2012.
године под редним бројем 195.
II
Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

у

„Службеном

У Пожаревцу, 9.3.2012. године Број:01-06-22/2б
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл.инж. шумарства, с.р.

38
Скупштина града Пожаревца, на седници
од 9.3.2012. године, разматрала је Програм рада
Регионалног центра за таленте Пожаревац за 2012.
годину, па је на основу члана 27.став 1. тачка 8)
Статута града Пожаревца („Службени гласник града
Пожаревца“, 9/2009-пречишћен текст), донела
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Програм рада
Регионалног центра за таленте Пожаревац за 2012.
годину, који је усвојен на седници Управног одбора
дана 15.01.2011. године под бројем 3598/2.
II
Oво решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Програм рада Центра
за социјални рад Пожаревац за 2012. годину, који
је усвојен на седници управног одбора 27.01.2012.
године, под бројем 03-55110-486/3.
II
Oво решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

у

„Службеном

У Пожаревцу, 9. 3. 2012. године Број: 01-06-22/2в
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. Шумарства, с.р.

у

„Службеном

У Пожаревцу, 9.3. 2012. године Број:01-06-22/2д
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

37
Скупштина града Пожаревца, на седници од
9.3.2012. године, разматрала је Програм рада Центра
за социјални рад Пожаревац за 2012. годину, па је
на основу члана 27. став 1. тачка 8) Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
9/2009-пречишћен текст ), донела

Број 2 - Страна 109

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл.инж.шумарства, с.р.
39
Скупштина града Пожаревца, на седници
од 9.3.2012. године, разматрала је Програм рада и
финансијски план Историјског архива у Пожаревцу
за 2012. годину, па је на основу члана 44. став 2
Закона о култури („Службени гласник РС“ број
72/09) и члана 27. став 1. тачка 8) Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
9/2009 – пречишћен текст), донела
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Програм рада и
финансијски план Историјског архива у Пожаревцу
за 2012. годину, који су усвојени на седницама
управног одбора дана 27.12.2011.године под
бр.1401/1 и дана 20.01.2012 године под бр.78/2.
II
Oво решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

у

„Службеном

У Пожаревцу, 9.3.2012. године Број:01-06-22/2ђ

Страна 110 - Број 2

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
40
Скупштина града Пожаревца, на седници
од 9.3.2012. године, разматрала је Програм рада
и финансијски план Народног музеја Пожаревац
за 2012. годину, па је на основу члана 44. став. 2
Закона о култури („Службени гласник РС“ број
72/09) и члана 27. став 1. тачка 8) Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
9/2009 – пречишћен текст), донела
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Програм рада и
финансијски план Народног музеја за 2012. годину,
који су усвојен на седници Управног одбора дана
13.01.2012.године, под бр. 12/2012.
II
Oво решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

у

„Службеном

У Пожаревцу,9.3. 2012. године Број:01-06-22/2е
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл.инж.шумарства, с.р.
41
Скупштина града Пожаревца, на седници
од 9.3.2012. године, разматрала је Програм рада и
финансијски план Центра за културу Пожаревац
за 2012. годину, па је на основу члана 44. став 2.
Закона о култури („ Службени гласник РС“ број
72/09) и члана 27. став 1. тачка 8) Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
9/2009 – пречишћен текст), донела
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Програм рада и
финансијски план Центра за културу Пожаревац
за 2012 годину, који су усвојени на седницама

13.032012.

Управног одбора дана 24.01.2012 године под бројем
187 и дана 12.01.2012 године, под бројем 50.
II
Oво решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

у

„Службеном

У Пожаревцу, 9.3.2012. године Број:01-06-22/2ж
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл.инж.шумарства, с.р.
42
Скупштина града Пожаревца, на седници
од 9.3.2012. године, разматрала је Програм рада и
финансијски план Народне библиотеке“Илија М
Петровић“Пожаревац за 2012 годину, па је на основу
члана 44. став. 2 Закона о култури („Службени
гласник РС“ број 72/09) и члана 27. став 1. тачка 8)
Статута града Пожаревца („Службени гласник града
Пожаревца“, 9/2009 - пречишћен текст), донела
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Програм рада и
финансијски план Народне библиотеке „Илија
М Петровић“ Пожаревац за 2012. годину, који
су усвојени на седницама Управног одбора дана
09.08..2011.године под бројем 324. и дана 12.01.2012
године, под бројем 16.
II
Oво решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

у

„Службеном

У Пожаревцу, 9.3.2012. године Број:01-06-22/2з
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
43
Скупштина града Пожаревца, на седници од
9.3.2012. године, разматрала је Програм и програм
рада Установе Градски женски хор „Барили“
Пожаревац за 2012. годину, па је на основу члана

13.03.2012.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

27. став 1. тачка 8) Статута града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, 9/2009 –
пречишћен текст), донела
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на План и Програм рада
Установе Градски женски хор „Барили“ Пожаревац
за 2012. годину, који је усвојен на седници управног
одбора 29.11..2012.године под бр. 57.
II
Oво решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

у

„Службеном

У Пожаревцу, 9.3.2012. године Број:01-06-22/2и
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл.инж.шумарства, с.р.

Број 2 - Страна 111

45
Скупштина града Пожаревца, на седници од
9.3.2012. године, разматрала је План и програм рада
Спортског центра Пожаревца за 2012. годину, па је
на основу члана 27. став 1. тачка 8) Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
9/2009 - пречишћен текст), донела
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на План и програм
рада Спортског центра Пожаревац за 2012.годину,
који је усвојен на седници Управног одбора дана
25.11.2011.године, под бр. 556/2011-1.
II
Oво решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

у

„Службеном

У Пожаревцу, 9.3. 2012. године Број:01-06-22/2к

44

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Скупштина града Пожаревца, на седници
од 9.3.2012. године, разматрала је Програм рада
Туристичке организације Пожаревац за 2012.
годину, па је на основу члана 27. Статута града
Пожаревца-пречишћен текст („Службени гласник
града Пожаревца“, 9/2009), донела
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Програм рада
Туристичке организације Пожаревац за 2012.
годину који је усвојен на седници управног одбора
13.12.2011 године под бројем 10/2011.
II
Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

у

„Службеном

У Пожаревцу, 9.3 2012. године Број:01-06-22/2ј
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл.инж.шумарства, с.р.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл.инж.шумарства, с.р.
46
Скупштина града Пожаревца, на седници
од 9.3.2012. године, разматрала је Програм рада
Спортског савеза града Пожаревца за 2012. годину,
па је на основу члана 27.став 1. тачка 8 ) Статута
града Пожаревца („Службени гласник града
Пожаревца“,9/2009-пречишћен текст), донела
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Програм рада
Спортског савеза града Пожаревца за 2012. годину,
који је усвојен на седници Управног одбора дана
29.11.2011.године.
II
Oво решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

у

„Службеном

У Пожаревцу, 9.3. 2012. године Број:01-06-22/2л
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Страна 112 - Број 2

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл.инж.шумарства, с.р.
47
Скупштина града Пожаревца, на седници
од 9.3.2012. године, разматрала је Програм рада
и финансијски план Фондације Миленин домГалерија Милене Павловић Барили Пожаревац за
2012. годину, па је на основу члана 44. став 2 Закона
о култури („Службени гласник РС“ број 72/09) и
члана 27. став 1. тачка 8) Статута града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, 9/2009 –
пречишћен текст), донела
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Програм рада и
финансијски план Фондације Миленин домГалерија Милене Павловић Барили за 2012. годину,
који су усвојени на седницама управног одбора
23.01.2012 године, под бр.34-3 и дана 13.01.2012
године, под бр. 16-1.
II
Oво решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

у

„Службеном

У Пожаревцу, 9.3.2012. године Број:01-06-22/2љ
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
48

је усвојен на седници Управног одбора дана
16.01.2012. године.
Члан 2.
Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца”.

Члан 1.
Даје се сагласност на План и Програм рада
и финансијски план утрошака одобрених средстава
из буџета града Пожаревца за 2012. годину, који

у

“Службеном

У Пожаревцу, 9.3.2012.године Број:01-06-22/2м
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
49
На основу члана 27. Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 9/09-пречишћен текст),
Скупштина града Пожаревца , на седници
одржаној 9.3.2012.године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Усваја се Извештај о раду за 2011.годину
Градске управе града Пожаревца од фебруара 2011.
године.
II
Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

у

„Службеном

У Пожаревцу, 9.3.2011.године Број: 01-06-22/3

На основу члана 27. став 1. тачка 8) Статута
града Пожаревца („Службени гласник РС“, бр.9/09
– пречишћен текст), Скупштина града Пожаревца
на седници одржаној 9.3.2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И
ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ФОНДАЦИЈЕ “ПОЖАРЕВАЧКИ МИР 1718”
ПОЖАРЕВАЦ

13.032012.

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж.шумарства
50
На основу члана 27. Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 9/09-пречишћен текст),
Скупштина града Пожаревца , на седници
одржаној 9.3.2012.године, донела је
РЕШЕЊЕ

13.03.2012.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

I
Усваја се Извештај о раду за 2011.годину
Градског јавног правобранилашта у Пожаревцу од
18.01.2012.године.
II
Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

у

„Службеном

У Пожаревцу, 9.3.2012.године Број: 01-06-22/4
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж.шумарства, с.р.

(„Службени гласник РС“ бр. 98/10 и 92/11) и члана
27. Статута града Пожаревца („Службени гласник
града Пожаревца“, 9/09 - пречишћен текст), донела
РЕШЕЊЕ
I
Усваја се План рада Градског штаба за
ванредне ситуације Града Пожаревца за 2012.
годину.
II
Oво решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

РЕШЕЊЕ
I
Усваја се Извештај о раду Градског штаба
за ванредне ситуације Града Пожаревца у 2011.
години.
II
Oво решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

у

„Службеном

У Пожаревцу, 9.3.2012. године Број: 01-06-22/29а
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
52
Скупштина града Пожаревца, на седници од
9.3.2012. године, разматрала је Плана рада Градског
штаба за ванредне ситуације за 2012. годину , па је
на основу члана 15. Закона о ванредним ситуацијама

у

„Службеном

У Пожаревцу, 9.3.2012. године Број:01-06-22/29б
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

51
Скупштина града Пожаревца, на седници
од 9.3.2012. године, разматрала је извештаја о
раду Градског штаба за ванредне ситуације у
2011. години, па је на основу члана 15. Закона
о ванредним ситуацијама („Службени гласник
РС“ бр. 98/10 и 92/11) и члана 27. Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
9/09 - пречишћен текст), донела
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ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
53
На основу члана 22. став 3. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег
интереса („Службени гласник РС“, бр.25/00, 25/02,
107/05, 108/05 и 123/07-други закон ) и на основу
члана 27. став 1. тачка 6) Статута града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 9/09пречишћен текст),
Скупштина града Пожаревца, на седници
одржаној 9.3.2012.године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности Финансијски план
Јавног предузећа „Дирекција за изградњу града
Пожаревца“ за 2012. годину-ребаланс 1
I
Даје се сагласност на Измене и допуне
Финансијског плана Јавног предузећа „Дирекција
за изградњу града Пожаревца“ за 2011.годинуребаланс 2.
II
Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

у

„Службеном

У Пожаревцу, 9.3.2012.године Број: 01-06-22/8д
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
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ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж.шумарства, с.р.
54
На основу члана 50. став 2. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07)
и члана 27. Статута града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 9/09-пречишћен
текст), Скупштина града Пожаревца, на седници од
13.03.2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу члана Градског већа града
Пожаревца пре истека времена на које је биран
I
Разрешава се Славомир Лазаревић, дипл.
инж. електротехнике из Пожаревца, ул. Моше
Пијаде бр. 38/36, дужности члана Градског већа
града Пожаревца са 13.03.2012. године.
II
Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

у

„Службеном

13.032012.

I
За члана Градског већа града Пожаревца
изабран је Мирољуб Манојловић, доктор историјских
наука, из Пожаревца, ул. Прва пролетерска бр. 32.
II
Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

у

„Службеном

Образложење
Мирољуб Манојловић је изабран за
члана Градског већа града Пожаревца на предлог
градоначелника града Пожаревца.
Против овог решења не може се изјавити
жалба, већ се може покренути управни спор, тужбом
код Управног суда у Београду, ул. Немањина бр. 9, у
року од 30 дана, од дана пријема истог.
У Пожаревцу, 13.03.2012. год. Број: 01-06-22/30б
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства , с.р.
56

Образложење
Славомир Лазаревић је разрешен дужности
члана Градског већа града Пожаревца на предлог
градоначелника града Пожаревца.
Против овог решења не може се изјавити
жалба, већ се може покренути управни спор, тужбом
код Управног суда у Београду, ул. Немањина бр. 9, у
року од 30 дана, од дана пријема истог.

На основу члана 13. Одлуке о оснивању
Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“
Пожаревац („Службени гласник града Пожаревца“
бр.3/09-пречишћен текст), и на основу члана 27.
тачка 9) Статута града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 9/09 -пречишћен
текст), Скупштина града Пожаревца на седници од
13.3.2012. године, донела је

У Пожаревцу, 13.03.2012. год. Број: 01-06-22/30а

РЕШЕЊЕ
о разрешењу директора Јавно комуналног
предузећа „Паркинг сервис“ у Пожаревцу

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл.инж.шумарства, с.р.
55
На основу члана 32. став 1. тачка 12), члана
45. став 1. и члана 50. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07) и
члана 27. став 1. тачка 12. Статута града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 9/09пречишћен текст), Скупштина града Пожаревца, на
седници од 13.03.2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о избору члана Градског већа града Пожаревца

I
Разрешава
се
Славко
Живковић,
дипломирани правник из Пожаревца ул. Братства
јединства бр.20, дужности директора Јавног
комуналног предузећа „Паркинг сервис“ у
Пожаревцу.
II
Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
Образложење
Славко Живковић, дипл. правник из
Пожаревца ул. Братства јединства бр.20, именован је

13.03.2012.
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за директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг
сервис Пожаревац“ у Пожаревцу, на седници
Скупштине града Пожаревца од 05.12.2008.године,
решењем број 01-06-96/5в („Службени гласник
града Пожаревца“, бр. 4/08 -пречишћен текст).
На седници Градског већа града Пожаревца,
одржаној 13. фебруара текуће године, разматран
је предлог за разрешење Славка Живковића,
дипл.правник из Пожаревца дужности директора
ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац. Са 7(седам)
гласа за и једним уздржаним Градско веће је
прихватило предлог за разрешење директора ЈКП
„Паркинг сервис Пожаревац“ и донело одлуку да
предлог решења за разрешење директора упути
на разматрање председнику Скупштине града
Пожаревца.
На седници Скупштине града Пожаревца
одржаној 13. марта 2012. године, председник је
уврстио у Дневни ред предлог решења Градског већа
грда Пожаревца, број:01-06-35/2012-1 за разрешење
директора ЈКП „Паркинг сервис Пожаревац“.
Након јавног гласања, одборници Скупштине
града Пожаревца, прихватили су предлог Градског
већа града Пожаревца за разрешење Славка
Живковића, дипл.правник из Пожаревца дужности
директора ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац, те је
именованом престао мандат и донето решење као у
диспозитиву.
Против овог решења не може се изјавити
жалба, већ се може покренути управни спор, тужбом
код Управног суда у Београду, ул.Немањина бр.9, у
року од 30 дана, од дана пријема истог.
У Пожаревцу, 13.3.2012. год. Број: 01-06-22/30в
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл.инж.шумарства, с.р.
57
На основу члана 13. Одлуке о оснивању
Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“
Пожаревац („Службени гласник града Пожаревца“
бр.3/09-пречишћен текст), и на основу члана 27. став
1. тачка 9. Статута града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 9/09 -пречишћен
текст) , на седници од 13.3.2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању директора Јавног комуналног
предузећа „Паркинг сервис“ у Пожаревцу
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I
Именује се Иван Ракић, дипл. саобраћајни
инжењер из Пожаревца, ул. Хајдук Вељкова бр.103,
за директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг
сервис“ у Пожаревцу.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења
а објавиће се у „Службеном гласнику града
Пожаревца“.
Образложење
Иван Ракић је именован за директора Јавног
комуналног предузећа „Паркинг сервис“ на предлог
Градског већа града Пожаревца.
Против овог решења не може се изјавити
жалба, већ се може покренути управни спор, тужбом
код Управног суда у Београду, ул. Немањина бр. 9, у
року од 30 дана, од дана пријема истог.
У Пожаревцу, 13.03.2012. год. Број: 01-06-22/30г
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл.инж.шумарства, с.р.
58
На основу члана 135. став 2. тачка 10. Закона
о здравственој заштити („Службено гласник РС“
бр. од 107/05 ),члана 13. Одлуке о оснивању Дома
здравља Пожаревац („Службени гласник града
Пожаревца“, бр. 10/10) и на основу члана 27. став
1. тачка 9. Статута града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 9/09 -пречишћен
текст) , Скупштина града Пожаревца, на седници
од 13.3.2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу заменика директора Дома здравља
Пожаревац
I
Разрешава се Драгослав Стевић, дипл.
правник из Пожаревца, дужности заменика
директора Дома здравља Пожаревац.
II
Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
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Образложење
Драгослав Стевић, дипл.правник из
Пожаревца, именован је за заменика директора
Дома здравља Пожаревац на седници Скупштине
града Пожаревца од 23.09.2011.године, решењем
број:01-06-102/14г („Службени гласник града
Пожаревца“, бр. 6/11 -пречишћен текст).
Чињеница је да је Драгослав Стевић
обављао послове заштитника права пацијената, а
који је у директном сукобу интереса са пословима
заменика директора Дома здравља, а што није било
познато Управном одбору као ни Градском већу
града Пожаревца као предлагача, након спроведеног
конкурса.
Градско веће града Пожаревца предлаже
Скупштини града да разреши Драгослава Стевића
функције заменика директора Дома здравља
Пожаревац .
Управни одбор Дома здравља Пожаревац ће
у складу са статутом Дома здравља расписати Јавни
конкурс за избор заменика директора Дома здравља
Пожаревац .
Против овог решење не може се изјавити
жалба , већ се може покренути управни спор,
тужбом код Управног суда у Београду, ул.Немањина
бр.9, у року од 30 дана, од дана пријема истог.
У Пожаревцу, 13.03.2012. год. Број: 01-06-22/30д
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл.инж.шумарства, с.р.
59
На основу члана 14. став 1. Закона о
локалним изборима („Службени гласник РС“, бр.
129/07 и 54/11) и на основу члана 27. Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 9/09-пречишћен текст),
Скупштина града Пожаревца, на седници од
13.3.2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању једног члана и три
заменика члана Градске изборне комисије у
Пожаревцу
I
1. Разрешава се Микић Миодраг из
Пожаревца, ул. Драже Марковића бр. 31, дужности
члана Градске изборне комисије у Пожаревцу, кога
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је предложила Одборничка група Српске радикалне
странке;
2. Разрешава се Бунић Сњежана из Пожарвца,
ул. Војске Југославије бр. 243, дужности заменика
члана Градске изборне комисије у Пожаревцу
Микић Миодрага, коју је предложила Одборничка
група Српске радикалне странке;
3. Разрешава се Савић Дејан из Пожаревца,
ул. Немањина бр. 7/12, дужности заменика члана
Градске изборне комисије у Пожаревцу Пантић
Новице, кога је предложила Одборничка група
Српске радикалне странке;
4. Разрешава се Милосављевић Владан
из Пожаревца, ул. Прилепска бр. 18, дужности
заменика члана Градске изборне комисије у
Пожаревцу Гогић-Митић Анке, кога је предложила
Одборничка група Демократске странке.
II
1. Именује се Михајловски Владимир из
Пожаревца, ул. Топличина бр. 18/47, за члана
Градске изборне комисије у Пожаревцу, кога је
предложила Одборничка група Српске напредне
странке „Напред Србијо-СНС“;
2. Именује се Ћурчић Стефан из Пожаревца,
ул. Станоја Главаша бр. 11, за заменика члана
Градске изборне комисије у Пожаревцу Михајловски
Владимира, кога је предложила Одборничка група
Српске напредне странке „Напред Србијо-СНС“;
3. Именује се Лукић Владимир из Костолца,
ул. Његошева бр. 18, за заменика члана Градске
изборне комисије у Пожаревцу Пантић Новице, кога
је предложила Одборничка група Српске радикалне
странке;
4. Именује се Манев Саша из Пожаревца, ул.
Прва пролетерска бр. 18, за заменика члана Градске
изборне комисије у Пожаревцу Гогић-Митић Анке,
кога је предложила Одборничка група Демократске
странке.
III
Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

у

“Службеном

ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења
може се изјавити жалба Управном суду у Београду,
ул. Немањина бр. 9, у року од 24 часа од дана
доношења решења.
У Пожаревцу, 13.3.2012. године Број: 01-06-22/30ђ
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

13.03.2012.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл.инж.шумарства, с.р.
60
Скупштина града Пожаревца на седници
одржаној 13.3.2012. године на основу члана 42.
Закона о ванредним ситуацијама. („Службени
гласник РС“, број 98/10 и 92/11) , и члана 27.
Статута града Пожаревца („Службени гласник града
Пожаревца“ 9/09- пречишћен текст) , на предлог
Градоначелника града Пожаревца, донела је
РЕШЕЊЕ
о изменама и допунама Решења о образовању
Градског штаба за ванредне ситуације на
територији града Пожаревца
I
У Решењу о образовању Градског штаба за
ванредне ситуације на територији града Пожаревца,
које је Скупштина града Пожаревца донела на
седници одржаној дана 10.3.2011. године под
бројем: 01-06-12/36, врши се измена у тачки I, ставу
2. тако што се:
− тачка 5. мења се и гласи: „Дејан
Раденковић, начелник Полицијске
управе Пожаревац“
− у тачки 7. речи „Миливоје Пајовић,
командант гарнизона Војске Србије
у Пожаревцу“, замењују речима
„пуковник Душко Шљиванчанин,
командант гарнизона Војске Србије у
Пожаревцу“
− у тачки 12. речи „др Mиодраг
Богосављевић, директор Здравственог
центра Пожаревац“ замењују речима
„др Срећко Босић, директор Опште
болнице др. Воја Дулић“
− након тачке 12. додаје се нова тачка 13.
која гласи: „др Љубиша Јовановић“,
директор Дома Здравља Пожаревац“
− тачка 13. „Гвозден Илић, директор ПД
ЕЦ доо Крагујевац ЕД Електроморава
Пожаревац“ постаје тачка 14. и
гласи: „Марија Лазић, директор ЕД
„Електроморава“ Пожаревац.
− Након тачке 14. додаје се нова тачка
15. која има гласити: „Бранислав
Живуловић, секретар Црвеног крста
Пожаревац“
− након тачке 15. додаје се нова тачка 16.
која има гласити: „Златан Светозаревић,

Број 2 - Страна 117

начелник Одељења полиције- главни
полицијски инспектор“.
II
Решење о образовању Градског штаба за
ванредне ситуације на територији града Пожаревца
бр. 01-06-12/36 од 10.3.2011. године у осталим
деловима остаје неизмењено.
III
Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

у

„Службеном

У Пожаревцу,13.3.2012. године Број:01-06-22/30е
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Миомир Илић, дипл.инж.шумарства, с.р.
61
На основу члана 27. тачке 6) и 57. Статута
града Пожаревца („Службени гласник града
Пожаревца“, бр. 9/09-пречишћен текст), a по
закључку са прве седнице Одбора за безбедност
града Пожаревца од 12.1.2012. године,
Скупштина града Пожаревца, на седници
одржаној 13.3.2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о изменама и допунама Решења о образовању
Одбора за безбедност града Пожаревца
I
У Решењу о образовању Одбора за
безбедност града Пожаревца бр. 01-06-102/14д
од 23.9.2011. године („Службени гласник града
Пожаревца“, бр. 6/11), тачка I мења се и гласи:
“I
Образује се Одбор за безбедност града
Пожаревца, као повремено саветодавно радно тело
Скупштине града Пожаревца (у даљем тексту:
Одбор) у саставу:
- за председника Миомир Илић, председник
Скупштине града Пожаревца,
а за заменика председника Миодраг
Милосављевић, градоначелник града Пожаревца;
- за чланове:
1. Дејан Раденковић, начелник Полицијске
управе у Пожаревцу;
2. Златан
Светозаревић,
Полицијска
управа у Пожаревцу;
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Горан Тодоровић, Полицијска управа у
Пожаревцу;
Душко
Шљиванчанин,
пуковник,
Команда гарнизона у Пожаревцу;
Владимир Вила, председник Градске
општине Костолац;
Др Срећко Босић, Општа болница у
Пожаревцу;
Весна Здравковић, начелник Школске
управе у Пожаревцу;
Жарко Пивац из Пожаревца, ул. Моше
Пијаде бр. 29/9;
Предраг Макар из Пожаревца, ул. Бојане
Првуловић бр. 17/30;
Војислав Стојићевић из Брадарца;
Милорад Јовановић из Пожаревца, ул.
Хомољска бр. 17,
Слободан Живковић из Пожаревца, ул.
Бате Булића бр. 39;
Саша Ваљаревић из Пожаревца, ул.
Воје Вујовића бб;
Славољуб Матић из Пожаревца, ул.
Станоја Главаша бр. 18;
Небојша Јочић из Пожаревца, ул. Седам
секретара СКОЈ-а бр. 3/а;
Драган Радосављевић из Маљуревца;
Дејан Крстић из Пожаревца, ул.
Његошева бр. 12/4;
Александар Ђокић, члан Градског већа
града Пожаревца;
др Јасмина Сокнић, специјалиста
за дечју психијатрију, Дом здравља
Пожаревац и
Весна Николић, дипл. социјални радник,
Дом здравља Пожаревац.“

II
Тачка V решења мења се и гласи:
“V
Одбор у свом раду доноси закључке и
препоруке.
Ради разматрања питања из своје
надлежности, Одбор може образовати пододборе из
редова чланова Одбора и других стручњака.
Председници пододбора морају бити
чланови Одбора.“
III
Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

у

„Службеном

У Пожаревцу, 13.3.2012. год. Број: 01-06-22/30ж

13.032012.

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
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На основу члана 52. става 1, 2. и 3. Закона
о планирању и изградњу („Службени гласник РС“,
бр. 72/09, 81/09 и 24/11) и на основу члана 27. тачка
9) Статута града Пожаревца („Службени гласник
града Пожаревца“, бр. 9/09-пречишћен текст),
Скупштина града Пожаревца, на седници од
13.3.2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању једног
чланаКомисије за планове града Пожаревца
I
Разрешава се Маринковић Владислав,
дипломирани инжењер из Пожаревца, ул. Чеде
Васовића бр. 51, дужности члана Комисије за
планове града Пожаревца.
II
Именује се Гњатић Зорица из Пожаревца,
дипл. инж. архитектуре, за члана Комисије за
планове града Пожаревца.
III
Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

у

„Службеном

Образложење
Именовани се разрешава наведене дужности
по предлогу Градског одбора Демократске странке
у Пожаревцу.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења не
може се изјавити жалба, већ се може покренути
управни спор, тужбом код Управног суда у Београду,
ул. Немањина бр. 9, у року од 30 дана, од дана
пријема истог.
У Пожаревцу, 13.3.2012. године Број: 01-06-22/30з
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл.инж.шумарства, с.р.

13.03.2012.
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СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

На основу члана 12. став 1. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег
интереса („Службени гласник РС“, бр. 25/00, 25/02,
107/05 и 108/05), члана 7. Одлуке о оснивању Јавног
предузећа „Топлификација“ (“Службени гласник
града Пожаревца, бр. 3/09-пречишћен текст) и на
основу члана 27. тачка 9) Статута града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 9/09пречишћен текст),
Скупштина града Пожаревца, на седници
одржаној 13.3.2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању председника и
једног члана Управног одбора Јавног предузећа
„Топлификација“ у Пожаревцу
I
Разрешава се Вулић Марко, дипл. економиста
из Пожаревца, ул. Илије Гојковића бр. 13, дужности
председника Управног одбора Јавног предузећа
„Топлификација“ у Пожаревцу.
Разрешава се Марковић Ивица из Пожаревца,
Трг Радомира Вујовића бр. 14/79, дужности члана
Управног одбора Јавног предузећа „Топлификација“
у Пожаревцу.
II
Именује се Марковић Ивица из Пожаревца,
Трг Радомира Вујовића бр. 14/79, за председника
Управног одбора Јавног предузећа „Топлификација“
у Пожаревцу.
Именује се Весић Живорад из Пожаревца,
ул. Мајаковског бр. 69, за члана Управног одбора
Јавног предузећа „Топлификација“ у Пожаревцу.
III
Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца”.
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у

“Службеном

Образложење
Именовани се разрешава наведене дужности
по предлогу Градског одбора Демократске странке
у Пожаревцу.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења не
може се изјавити жалба, већ се може покренути
управни спор, тужбом код Управног суда у Београду,
ул. Немањина бр. 9, у року од 30 дана, од дана
пријема истог.
У Пожаревцу, 13.3.2012. год. Број: 01-06-22/30и

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл.инж.шумарства, с.р.
64
На основу члана 12. став 1. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег
интереса („Службени гласник РС“, бр. 25/00, 25/02,
107/05 и 108/05), члана 16. Одлуке о оснивању Јавног
радио-дифузног предузећа “Радио Пожаревац”
(“Службени гласник града Пожаревца”, бр. 3/09пречишћен текст) и на основу члана 27. тачка 9)
Статута града Пожаревца („Службени гласник града
Пожаревца“, бр. 9/09-пречишћен текст), Скупштина
града Пожаревца, на седници од 13.3.2012. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању једног члана
Управног одбора Јавног радио дифузног
предузећа „Радио Пожаревац“ у Пожаревцу
I

Разрешава се Станојевић Горан из
Пожаревца, ул. Звишка бр. 17, дужности члана
Управног одбора Јавног радио дифузног предузећа
„Радио Пожаревац“ у Пожаревцу.
II
Именује се Милошевић Горан из Пожаревца,
ул. Шумадијска бр. 63/21, за члана Управног
одбора Јавног радио дифузног предузећа „Радио
Пожаревац“ у Пожаревцу.
III
Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у “Службеном гласнику
града Пожаревца”.
Образложење
Именовани се разрешава наведене дужности
по предлогу Градског одбора Демократске странке
у Пожаревцу.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења не
може се изјавити жалба, већ се може покренути
управни спор, тужбом код Управног суда у Београду,
ул. Немањина бр. 9, у року од 30 дана, од дана
пријема истог.
У Пожаревцу, 13.3.2012.године Број: 01-06-22/30j
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13.032012.

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл.инж.шумарства , с.р.
65

66

На основу члана 12. став 1. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег
интереса („Службени гласник РС“, бр. 25/00, 25/02,
107/05 и 108/05), члана 11. и 14. Одлуке о оснивању
Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“
Пожаревац („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 3/09-пречишћен текст и 10/10) и на основу
члана 27. Статута града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр.9/09-пречишћен
текст), Скупштина града Пожаревца, на седници од
13.3.2012. године, донела је

На основу члана 12. став 1. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег
интереса („Службени гласник РС“, бр. 25/00, 25/02,
107/05 и 108/05), члана 5. Одлуке о оснивању Јавног
предузећа „Љубичево“ у Пожаревцу („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 3/09-пречишћен текст
и 6/09) и на основу члана 27. тачка 9) Статута града
Пожаревца (“Службени гласник града Пожаревца”,
бр. 9/09-пречишћен текст),
Скупштина града Пожаревца, на седници
одржаној 13.3.2012. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању једног члана
Управног одбора Јавног комуналног предузећа
„Паркинг сервис“ у Пожаревцу

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању једног члана
Управног одбора Јавног предузећа „Љубичево“
у Пожаревцу

I
Разрешава се Секе Тамара из Костолца, ул.
Рударска бр. 1, дужности члана Управног одбора
Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ у
Пожаревцу.

I
Разрешава се Животић Дејан из Брадарца,
ул. Светосавска бр. 6, дужности члана Управног
одбора Јавног предузећа „Љубичево“ у Пожаревцу.

II
Именује се Стаменковић Горан из
Пожаревца, ул. Алексе Ненадовића бр. 16, за члана
Управног одбора Јавног комуналног предузећа
„Паркинг сервис“ у Пожаревцу.
III
Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у “Службеном гласнику
града Пожаревца”.
Образложење
Именована се разрешава наведене дужности
по предлогу Градског одбора Демократске странке
у Пожаревцу.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења не
може се изјавити жалба, већ се може покренути
управни спор, тужбом код Управног суда у Београду,
ул. Немањина бр. 9, у року од 30 дана, од дана
пријема истог.
У Пожаревцу, 13.3.2012. године Број: 01-06-22/30к

II
Именује се Костадиновић Горан из
Пожаревца, ул. Скадарска бр. 29, за члана Управног
одбора Јавног предузећа „Љубичево“ у Пожаревцу.
III
Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца”.

у

“Службеном

Образложење
Именовани се разрешава наведене дужности
по предлогу Градског одбора Демократске странке
у Пожаревцу.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења не
може се изјавити жалба, већ се може покренути
управни спор, тужбом код Управног суда у Београду,
ул. Немањина бр. 9, у року од 30 дана, од дана
пријема истог.
У Пожаревцу, 13.3.2012. године Број: 01-06-22/30л
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл.инж.шумарства, с.р.

13.03.2012.
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На основу члана 137. Закона о здравственој
заштити („Службени гласник РС“, бр. 107/05, 88/10
и 57/11), члана 16. Одлуке о оснивању Дома здравља
Пожаревац („Службени гласник града Пожаревца”,
бр. 10/10 и 1/11) и на основу члана 27. тачка 9)
Статута града Пожаревца (“Службени гласник
града Пожаревца”, бр. 9/09-пречишћен текст),
Скупштина града Пожаревца, на седници
одржаној 13.3.2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању једног члана
Управног одбора Дома здравља Пожаревац у
Пожаревцу
I
Разрешава се Милојевић др Слађана из
Пожаревца, ул. Прва пролетерска бр. 4, дужности
члана Управног одбора Дома здравља Пожаревац у
Пожаревцу.
II
Именује се Ђурић Снежана из Пожаревца,
ул. Станоја Главаша бр. 11, за члана Управног
одбора Дома здравља Пожаревац у Пожаревцу.
III
Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца”.

у

“Службеном

Образложење
Именована се разрешава наведене дужности
по предлогу Градског одбора Демократске странке
у Пожаревцу.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења не
може се изјавити жалба, већ се може покренути
управни спор, тужбом код Управног суда у Београду,
ул. Немањина бр. 9, у року од 30 дана, од дана
пријема истог.
У Пожаревцу, 13.3.2012. год. Број: 01-06-22/30љ

9. Одлуке о оснивању Установе Градски женски хор
„Барили“ у Пожаревца (“Службени гласник града
Пожаревца”, бр. 3/09, пречишћен текст) и на основу
члана 27. става 1. тачке 9. Статута града Пожаревца
(“Службени гласник града Пожаревца”, бр. 9/09,
пречишћен текст),
Скупштина града Пожаревца, на седници
одржаној 13.3.2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању једног члана
Управног одбора Установе Градски женски хор
„Барили“ у Пожаревцу
I
Разрешава се Милобран Лале из Пожаревца,
ул. Пећка бр. 22, дужности члана Управног
одбора Установе Градски женски хор „Барили“ у
Пожаревцу.
II
Именује се Бегић Сребренка из Пожаревца,
ул. Ђоке Пајковића бр. 41/а, за члана Управног
одбора Установе Градски женски хор „Барили“ у
Пожаревцу.
III
Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у “Службеном гласнику
града Пожаревца”.
Образложење
Именовани се разрешава наведене дужности
по предлогу Градског одбора Демократске странке
у Пожаревцу.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења не
може се изјавити жалба, већ се може покренути
управни спор, тужбом код Управног суда у Београду,
ул. Немањина бр. 9, у року од 30 дана, од дана
пријема истог.
У Пожаревцу, 13.3.2012. године Број: 01-06-22/30м
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл.инж.шумарства, с.р.
68
На основу члана 41. став 3. Закона о
култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09), члана
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ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл.инж.шумарства, с.р.
69
На основу члана 41. став 3. Закона о култури
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09), члана 11.
Одлуке о оснивању установе Центар за културу у

Страна 122 - Број 2

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Пожаревцу („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 3/09-пречишћен текст) и на основу члана
27. става 1. тачка 9). Статута града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 9/09пречишћен текст),
Скупштина града Пожаревца, на седници од
13.3.2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању једног члана
Управног одбора Установе Центар за културу у
Пожаревцу
I
Разрешава се Лазаров Иван из Острова,
ул. Цара Душана бр. 7, дужности члана Управног
одбора Установе Центар за културу у Пожаревцу.
II
Именује се Живановић Гојко из Пожаревца,
ул. Доситејева бр. 10/12, за члана Управног одбора
Установе Центар за културу у Пожаревцу.
III
Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца”.

у

“Службеном

Образложење
Именовани се разрешава наведене дужности
по предлогу Градског одбора Демократске странке
у Пожаревцу.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења не
може се изјавити жалба, већ се може покренути
управни спор, тужбом код Управног суда у Београду,
ул. Немањина бр. 9, у року од 30 дана, од дана
пријема истог.

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању једног члана
Управног одбора Туристичке организације
Пожаревац у Пожаревцу
I
Разрешава се Пајовић Марија из Пожаревца,
ул. Трг Радомира Вујовића бр. 12/42, дужности
члана Управног одбора Туристичке организације
Пожаревац у Пожаревцу.
II
Именује се Станојловић Љубиша из
Дубравице, за члана Управног одбора Туристичке
организације Пожаревац у Пожаревцу.
III
Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

На основу члана 9. Одлуке о оснивању
Туристичке организације Пожаревац („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 3/09-пречишћен
текст) и на основу члана 27. став 1. тачка 9) Статута
града Пожаревца („Службени гласник града
Пожаревца“, бр. 9/09-пречишћен текст), Скупштина
града Пожаревца, на седници од 13.3.2012. године,
донела је

„Службеном

У Пожаревцу, 13.3.2012. год. Број: 01-06-22/30њ
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл.инж.шумарства, с.р.

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

70

у

Образложење
Именована се разрешава наведене дужности
по предлогу Градског одбора Демократске странке
у Пожаревцу.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења не
може се изјавити жалба, већ се може покренути
управни спор, тужбом код Управног суда у Београду,
ул. Немањина бр. 9, у року од 30 дана, од дана
пријема истог.

У Пожаревцу, 13.3.2012. године Број: 01-06-22/30н

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

13.032012.

71
На основу члана 41. став 3. Закона о
култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09), члана
13. Одлуке о подели установе Центар за културу
Пожаревац и оснивању 3 уста нове у области
културе („Службени гласник гра да Пожаревца“, бр.
3/09-пречишћен текст) и на основу члана 27. става
1. тачке 9) Статута града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 9/09-пречишћен
текст),
Скупштина града Пожаревца, на седници
одржаној 13.3.2012.године, донела је

13.03.2012.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
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РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању председника и једног
члана Управног одбора Установе Историјски
архив у Пожаревцу

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању једног члана
Управног одбора Установе Центар за социјални
рад у Пожаревцу

I
Разрешава се Манојловић др Мирољуб из
Пожаревца, ул. Прва пролетерска бр. 32, дужности
председника Управног одбора Установе Историјски
архив у Пожаревцу.
Разрешава се Грујић Драшко из Пожаревца,
ул. Тршћанска бр. 17/а, дужности члана Управног
одбора Установе Историјски архив у Пожаревцу.

I
Разрешава се Петровић Владимир из
Пожаревца, ул. Лоле Рибара бр. 84, дужности члана
Управног одбора Установе Центар за социјални рад
у Пожаревцу.

II
Именује се Грујић Драшко из Пожаревца,
ул. Тршћанска бр. 17/а, за председника Управног
одбора Установе Историјски архив у Пожаревцу.
Именује се Грујић Светлана из Кленовника,
за члана Управног одбора Установе Историјски
архив у Пожаревцу.
III
Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у “Службеном гласнику
града Пожаревца”.
Образложење
Именовани се разрешава наведене дужности
по предлогу Градског одбора Демократске странке
у Пожаревцу.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења
не може се изјавити жалба, већ се може покренути
управни спор, тужбом код Управног суда у Београду,
ул. Немањина бр. 9, у року од 30 дана, од дана
пријема истог.
У Пожаревцу, 13.3.2012. године Број: 01-06-22/30о
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл.инж.шумарства, с.р.
72
На основу члана 17. став 3. Одлуке о
оснивању установе Центар за социјални рад у
Пожаревцу („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 3/09-пречишћен текст и 8/11) и на основу члана
27. Статута града Пожаревца („Службени гласник
града Пожаревца“, бр. 3/09-пречишћен текст),
Скупштина града Пожаревца, на седници
одржаној 13.3.2012. године, донела је

II
Именује се Марковић Ана из Пожаревца,
ул. Цане Бабовић бр. 148, за члана Управног одбора
Установе Центар за социјални рад у Пожаревцу.
III
Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца”.

у

“Службеном

Образложење
Именовани се разрешава наведене дужности
по предлогу Градског одбора Демократске странке
у Пожаревцу.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења не
може се изјавити жалба, већ се може покренути
управни спор, тужбом код Управног суда у Београду,
ул. Немањина бр. 9, у року од 30 дана, од дана
пријема истог.
У Пожаревцу, 13.3.2012. године Број: 01-06-22/30п
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл.инж.шумарства, с.р.
73
На основу члана 9. Одлуке о оснивању
Установе
Спортски
центар
„Пожаревац“у
Пожаревцу („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 3/09-пречишћен текст) и на основу члана 27.
става 1. тачка 9) Статута града Пожаревца („Сл.
гласник града Пожаревца“, бр. 9/09-пречишћен
текст),
Скупштина града Пожаревца, на седници
одржаној 13.3.2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању једног члана
Управног одбора Установе Спортски центар
„Пожаревац“ у Пожаревцу
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

I
Разрешава се Чегањац Бранко из Пожаревца,
ул. Чеде Васовића бр. 8/13, дужности члана Управног
одбора Установе Спортски центар „Пожаревац“ у
Пожаревцу.
II
Именује се Марковић Маргита из Пожаревца,
ул. Станоја Главаша бр. 28А/7, за члана Управног
одбора Установе Спортски центар „Пожаревац“ у
Пожаревцу.
III
Ово решење објавити у „Службеном
гласнику града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 13.3.2012. године Број:01-06-22/30р

III
Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца”.

74
На основу члана 36. став 3. Закона о
задужбинама и фондацијама („Службени гласник
РС“, бр. 88/10), члана 13. Одлуке о оснивању
Фондације „Милена Павловић - Барили“ (“Службени
гласник града Пожаревац”, бр. 3/09-пречишћен
текст) и на основу члана 27. тачка 9) Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр.9/09-пречишћен текст), на седници одржаној
13.3.2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању једног члана
Управног одбора Фондације Миленин
дом-Галерија Милене Павловић-Барили у
Пожаревцу
I
Разрешава се Пејић Радославка из
Пожаревца, ул. Македонска бр. 7А, дужности
члана Фондације Миленин дом-Галерија Милене
Павловић-Барили у Пожаревцу.
II
Именује се Арсенијевић Јелена из
Пожаревца, ул. Радомира Миленића Руса бр. 4/20,
за члана Управног одбора Фондације Миленин домГалерија Милене Павловић-Барили у Пожаревцу.

у

“Службеном

Образложење
Именована се разрешава наведене дужности
по предлогу Градског одбора Демократске странке
у Пожаревцу.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења не
може се изјавити жалба, већ се може покренути
управни спор, тужбом код Управног суда у Београду,
ул. Немањина бр. 9, у року од 30 дана, од дана
пријема истог.
У Пожаревцу, 13.3.2012. године Број: 01-06-22/30с
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

13.032012.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл.инж.шумарства, с.р.
75
На основу члана 7. став 4. Одлуке о
образовању Буџетског фонда за заштиту животне
средине („Службени гласник града Пожаревца“, бр.
10/09) и на основу члана 27. тачка 9) Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 9/09-пречишћен текст), Скупштина града
Пожаревца, на седници од 13.3.2012. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
о престанку функције једног члана и
разрешењу једног члана и именовању
два члана Комисије за израду и праћење
реализације Програма коришћења средстава
Буџетског фонда за заштиту животне средине
I
Престаје функција члана Комисије за израду
и праћење реализације Програма коришћења
средстава Буџетског фонда за заштиту животне
средине Шутановац Душану из Пожаревца.
Разрешава се Милошевић др Радивоје из
Костолца, ул. Боже Димитријевића бр. 6, дужности
члана Комисије за израду и праћење реализације
Програма коришћења средстава Буџетског фонда
за заштиту животне средине.
II
Именује се Степановић Мирослав из
Пожаревца, ул. Мајаковског бр. 51, за члана

13.03.2012.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Комисије за израду и праћење реализације Програма
коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту
животне средине.
Именује се Шеовић Дејан из Ћириковца,
ул. Моравска бр. 18, за члана Комисије за израду
и праћење реализације Програма коришћења
средстава Буџетског фонда за заштиту животне
средине.
III
Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

у

„Службеном

Образложење
Именовани се разрешава наведене дужности
по предлогу Градског одбора Партије уједињених
пензионера Србије у Пожаревцу и Градског одбора
Демократске странке у Пожаревцу.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења не
може се изјавити жалба, већ се може покренути
управни спор, тужбом код Управног суда у Београду,
ул. Немањина бр. 9, у року од 30 дана, од дана
пријема истог.
У Пожаревцу, 13.3.2012. год. Број: 01-06-22/30т
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл.инж.шумарства, с.р.
76
На основу члана 53. став 2, члана 54. став 1,
2. и 3. и члана 55. став 3. тачка 3) Закона о основама
система образовања и васпитања (“Службени
гласник РС”, бр. 72/09) и на основу члана 27. тачка
6) Статута града Пожаревца (“Службени гласник
града Пожаревца”, бр. 9/09-пречишћен текст),
Скупштина града Пожаревца, на седници
одржаној 13.3.2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању једног члана
Школског одбора Основне школе „Јован
Цвијић“ у Костолцу
I
Разрешава се Деспотовић мр Ненад из
Костолца, ул. Карађорђева бр. 26, дужности
члана Школског одбора Основне школе „Јован
Цвијић“ у Костолцу, представник Скупштине града
Пожаревца.
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II
Именује се Вељковић Милан из Костолца,
ул. Николе Тесле бр. 17/6, за члана Школског
одбора Основне школе „Јован Цвијић“ у Костолцу,
представник Скупштине града Пожаревца.
III
Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца”.

у

“Службеном

У Пожаревцу, 13.3.2012. године Број: 01-06-22/30ћ
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл.инж.шумарства, с.р.
77
На основу члана 53. став 2, члана 54. став 1,
2. и 3. и члана 55. став 3. тачка 4) Закона о основама
система образовања и васпитања (“Службени
гласник РС”, бр. 72/09) и на основу члана 27. тачка
6) Статута града Пожаревца (“Службени гласник
града Пожаревца”, бр. 9/09-пречишћен текст),
Скупштина града Пожаревца, на седници
одржаној 13.3.2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању једног члана
Школског одбора Основне школе „Милош
Савић“ у Лучици
I
Разрешава се Илић Сања из Лучице,
дужности члана Школског одбора Основне школе
„Милош Савић“ у Лучици, представник Савета
родитеља.
II
Именује се Јоњић Јелена из Лучице, за члана
Школског одбора Основне школе „Милош Савић“ у
Лучици, представник Савета родитеља.
III
Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца”.

у

“Службеном

У Пожаревцу, 13.3.2012. године Број: 01-06-22/30у
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
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ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл.инж.шумарства, с.р.
78
На основу члана 15. Закона о локалним
изборима (“Службени гласник РС”, бр. 129/07 и
54/11) и члана 13. тачка 12) Пословника Градске
изборне комисије („Службени гласник града
Пожаревца“, бр. 3/09 и 4/10),
Градска изборна комисија у Пожаревцу, на
седници одржаној 27.2.2012. године, донела је
ПОСЛОВНИК
ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ У
ПОЖАРЕВЦУ
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим пословником уређују се организација,
начин рада и одлучивања Градске изборне Комисије
у Пожаревцу (у даљем тексту: Комисија), као и
друга питања од значаја за рад Комисије.
Члан 2.
Седиште Комисије је у Пожаревцу, у згради
Града Пожаревца, улица Дринска број 2.
Члан 3.
Комисија у свом раду користи два печата и
један штамбиљ.
Члан 4.
Печати су пречника 32mm, обележени
римским бројевима I и II.
Печати су округлог облика, у средини печата
је мали грб Републике Србије.
По спољном ободу печата уписан је текст:
“Република Србија”. У следећем унутрашњем кругу
уписан је текст: „Град Пожаревац-Градска изборна
комисија“. У дну печата уписан је текст седишта:
“Пожаревац”.
Између грба Републике Србије и седишта
исписује се редни број печата, односно римска
цифра.
Члан 5.
Штамбиљ је правоугаоног облика, величине
50х30mm, и садржи текст: у првом реду: „Република
Србија“, у другом реду: „Град Пожаревац“, у трећем
реду: „Градска изборна комисија“, у четвртом
реду: реч „Број“ и простор за број предмета, у
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петом реду: простор за датум, а у шестом реду реч:
„Пожаревац“.
Члан 6.
Текст печата и штамбиља исписан је
ћириличним писмом.
Печати Комисије налазе се у Одсеку
за скупштинске послове Градске управе града
Пожаревца, а за њихово руковање и чување задужен
је самостални стручни сарадник за скупштинске
послове.
Штамбиљ Комисије налази се код
самосталног стручног сарадника за скупштинске
послове, који обавља стручне и административнотехничке послове за потребе Комисије.
II. САСТАВ КОМИСИЈЕ
Члан 7.
Комисију чине чланови у сталном саставу
(именовани чланови) и у проширеном саставу
(опуномоћени чланови).
Члан 8.
Комисију у сталном саставу чине: председник
Комисије и осам чланова које именује Скупштина
града Пожаревца, а у проширеном саставу и по један
опуномоћени представник подносиоца проглашене
изборне листе, који је предложио најмање две
трећине кандидата за одборнике од укупног броја
одборника који се бира.
Чланови Комисије имају иста права, обавезе
и одговорности за рад Комисије.
Чланови Комисије своја права и дужности
остварују активним учешћем у припремању,
расправи, одлучивању и спровођењу одлука и
закључака Комисије.
Члан 9.
Комисија даном проглашења изборне листе
истовремено решењем утврђује да подносилац
изборне листе, испуњава услове за одређивање свог
представника у проширени састав овог органа, у
року од 48 часова од проглашења изборне листе.
Решење о испуњењу, односно неиспуњењу
услова за одређивање опуномоћеног представника
подносилаца изборне листе у проширеном саставу,
комисија доставља подносиоцу изборне листе, на
адресу означену у изборној листи, у року од 24 часа
од часа доношења решења.
Комисија утврђује проширени састав у року
од 24 часа од пријема обавештења о лицима која
улазе у проширени састав.
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Представник
подносиоца
проглашене
изборне листе, постаје члан комисије у проширеном
саставу најкасније у року од 24 часа од доношења
решења о утврђивању проширеног састава.
Члан 10.
Председник и чланови Комисије у сталном
и проширеном саставу и њен секретар имају
заменике.
Председник, заменик председника, секретар
и заменик секретара морају бити дипломирани
правници.
Заменици из става 1. овог члана имају иста
права и одговорности као и председник, чланови и
секретар које замењују.
Члан 11.
Састав Комисије објављује се у “Службеном
гласнику града Пожаревца”.
III. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ
Председник Комисије
Члан 12.
Председник Комисије:
- организује рад Комисије на реализацији
послова и задатака из надлежности
Комисије;
- сазива седнице Комисије и председава
седницама;
- стара се о примени Пословника
Комисије;
- стара се о спровођењу одлука и закључака
Комисије;
- представља комисију пред надлежним
домаћим и међународним организацијама
и органима;
- стара се о томе да Комисија своје
послове обавља у складу са прописима и
благовремено;
- потписује акта која Комисија доноси;
- одобрава службена путовања у земљи и
- обавља друге дужности и послове
утврђене законом и пословником
Комисије.
Заменик председника Комисије
Члан 13.
Заменик председника Комисије обавља све
дужности и послове председника Комисије када је
он одсутан или спречен да обавља своју дужност.
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Чланови Комисије
Члан 14.
Чланови Комисија имају право и обавезу:
- да редовно присуствују седницама
Комисије;
- да о одсуству или спречености присуства
седницама Комисије обавесте Комисију;
- да учествују у расправи о питањима која
су на дневном реду седнице Комисије
и гласају о сваком предлогу о коме се
одлучује на седници;
- да обављају све дужности и задатке
одређене од стране Комисије.
Секретар Комисије
Члан 15.
Комисија има секретара кога именује
Скупштина града Пожаревца из реда стручних лица
града Пожаревца, који учествује у раду Комисије
без права одлучивања.
Члан 16.
Секретар Комисије:
- припрема седнице Комисије;
- помаже
председнику
Комисије
у обављању послова из његове
надлежности;
- стара се о припреми предлога аката које
доноси Комисија и обавља друге послове
у складу са законом, овим пословником
и налозима председника Комисије.
IV. НАДЛЕЖНОСТ КОМИСИЈЕ
Члан 17.
Комисија се у оквиру надлежности утврђене
Законом о локалним изборима, Законом о избору
народних посланика, Законом о финансирању
политичких странака и применом упутстава и
других аката Комисије:
- стара о законитости спровођења избора
одборника;
- одређује бирачка места, при чему нарочито
води рачуна о равномерној распоређености
бирача на бирачким местима и о доступности
бирачког места бирачима;
- одређује бирачке одборе и именује њихове
чланове;
- даје упутства бирачким одборима у погледу
спровођења поступка избора одборника;

Страна 128 - Број 2
-

-

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

прописује обрасце и организује техничке
припреме за спровођење избора за
одборнике;
утврђује да ли су изборне листе сачињене
и поднете у складу са прописима о избору
одборника;
проглашава изборне листе;
утврђује облик и изглед гласачких листића,
број гласачких листића за бирачка места и
записнички их предаје бирачким одборима;
утврђује и објављује укупне резултате
избора одборника;
подноси извештај Скупштини града
Пожаревца о спроведеним изборима за
одборнике;
доставља министарству надлежном за
послове локалне самоуправе и републичком
органу надлежном за послове статистике
податке о спровођењу и резултатима избора
за одборнике, непосредно по завршетку
избора;
доноси Пословник Комисије;
обавља и друге послове одређене прописима
о избору одборника и одлукама Скупштине
града Пожаревца.
V. НАЧИН РАДА

Члан 18.
Седнице Комисије се одржавају у њеном
седишту.
Члан 19.
Комисија ради у сталном и
саставу.
Комисија ради и одлучује у
саставу од дана утврђивања лица
чланови Комисије у проширеном
завршетка избора.

проширеном
проширеном
која постају
саставу до

Члан 20.
Комисија је самостална у свом раду и ради
на основу закона и прописа донетих на основу
закона.
Рад Комисије је јаван.
Сазивање седнице Комисије
Члан 21.
Комисија ради у седницама.
Седницу Комисије сазива председник
Комисије, на своју иницијативу или, у најкраћем
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могућем року, кад то предложи најмање трећина
чланова Комисије.
Позив за седницу садржи дан, време,
место одржавања седнице Комисије и предлог
дневног реда. Уз позив за седницу, члановима
Комисије, доставља се и материјал припремљен за
тачке предложеног дневног реда, као и записник
претходне седнице Комисије, уколико је сачињен.
Дневни ред седнице Комисије предлаже
председник Комисије, осим у случају сазивања
седнице на захтев најмање трећине чланова
Комисије, када се дневни ред предлаже у захтеву за
сазивање седнице.
У раду Комисије учествују: председник,
чланови и секретар Комисије и њихови заменици
када их замењују.
Члан 22.
Седница Комисије се сазива, по правилу,
писменим путем, а може се сазвати и телефонским
путем или на други одговарајући начин, најкасније
два дана пре дана одређеног за одржавање
седнице.
Изузетно, ако конкретне околности захтевају,
материјал се може уручити на самој седници, или
се може усмено изложити.
Постојање изузетних околности цени
председник Комисије.
У случају потребе, председник Комисије
може сазвати седницу са роком краћим од два дана,
а дневни ред за ову седницу може предложити на
самој седници.
Отварање седнице
Члан 23.
Комисија ради и пуноважно одлучује ако
седници присуствује већина од укупног броја
чланова, односно заменика чланова Комисије
у сталном саставу, када их замењују, односно
проширеном саставу.
Седницом председава председник Комисије,
односно у његовом одсуству заменик председника
Комисије.
У случају да председник мора да
напусти седницу, седницом председава заменик
председника Комисије, односно, у случају да је
заменик председника одсутан, најстарији присутни
члан Комисије. Уколико најстарији присутни
члан Комисије не може или неће да преузме
председавање седницом, председавање преузима
следећи најстарији члан Комисије.
Отварајући
седницу,
председавајући
констатује број присутних чланова Комисије.
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У расправи на седници могу да учествују
председник Комисије, чланови Комисије, секретар
Комисије и њихови заменици.
Ток седнице
Члан 24.
Пре утврђивања дневног реда, приступа се
усвајању записника претходне седнице, уколико је
сачињен и благовремено достављен члановима и
заменицима чланова Комисије када их замењују.
Примедбе на записник може да изнесе
сваки члан Комисије, односно заменик члана када
га замењује.
Уколико нема изнетих примедби на
записник, председавајући ставља на гласање
записник у предложеном тексту.
О изнетим примедбама на записник,
Комисија одлучује редом којим су изнете у
расправи.
Након одлучивања о примедбама на
записник, председавајући констатује да је записник
усвојен у предложеном тексту, односно са
прихваћеним примедбама.
Председавајући потписује записник.
Члан 25.
Дневни ред седнице утврђује Комисија.
Право да предложи измену или допуну
предложеног дневног реда има сваки члан Комисије,
односно заменик члана када га замењује.
О предлозима за измену или допуну
предложеног дневног реда одлучује се без расправе,
редом којим су предлози изнети на седници.
Након изјашњавања о предлозима за
измену, односно допуну предложеног дневног реда,
Комисија гласа о усвајању дневног реда у целини.
Члан 26.
На седници се ради по тачкама утврђеног
дневног реда.
Пре отварања расправе по тачки дневног
реда, Комисију извештава председник Комисије,
или члан Комисије којег је одредио председник
Комисије и који предлаже начин даљег поступања
Комисије (известилац).
Одржавање реда на седници
Члан 27.
Председавајући се стара о реду на седници
Комисије и даје реч члановима и заменицима чланова
Комисије пријављеним за учешће у расправи.
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Када процени да је то
председавајући може да одреди паузу.

неопходно,

Одлучивање
Члан 28.
Пошто утврди да је расправа по тачки
дневног реда исцрпљена, председавајући закључује
расправу о тачки дневног реда, након чега се прелази
на одлучивање.
Комисија доноси одлуке већином гласова
свих чланова Комисије у сталном, односно
проширеном саставу.
Право гласа имају само чланови Комисије,
а заменици чланова само у случају одсуства члана
којег замењују.
Уколико је изнето више предлога у оквиру
једне тачке дневног реда, председавајући ставља на
гласање предлоге редом којим су изнети.
Комисија увек гласа за усвајање предлога.
Уколико предлог о којем се гласа не добије
потребну већину гласова, сматраће се да је предлог
одбијен.
Одлучивање о предлозима аката које доноси
Комисија
Члан 29.
Уколико су у току расправе изнети предлози
за брисање, односно измене акта, председавајући
на гласање прво ставља те предлоге. У том случају,
одлучивање се обавља према редоследу по ком
су изнети предлози за брисање, односно измену,
при чему председавајући на гласање ставља прво
предлог за брисање, а потом предлог за измену.
Након гласања о свим предлозима,
председавајући ставља на гласање усвајање
предлога акта у целини.
Члан 30.
Ради проучавања појединих питања из
свог делокруга, израде предлога аката, извештаја
и других докумената, као и обављања појединих
изборних радњи, Комисија може да образује радне
групе из реда својих чланова, којој помоћ пружају
стручне службе Градске управа града Пожаревца.
Одлуком о образовању радне групе утврђује
се њен састав и задаци.
Комисија може, по потреби, задужити
поједине своје чланове да проуче питања која
се јављају у спровођењу изборног поступка, у
непосредној сарадњи са члановима изборних органа
и другим учесницима у поступку, као и увидом у
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одговарајуће документе, те да упознају комисију
са утврђеним стањем и предложе јој одговарајућа
решења.

и списима за одлучивање, надлежном Управном
суду, најкасније у року од 12 часа од часа пријема
жалбе.

Одлучивање по приговорима

Записник

Члан 31.
О приговорима који су упућени Комисији,
Одсек за скупштинске послове Одељења за општу
управу и скупштинске послове Градске управе
града Пожаревца, припремиће за потребе Комисије,
најкасније у року од 24 часа од часа пријема
приговора, стручно мишљење о начину решавања
приговора и на основу тог мишљења, сачиниће
нацрт решења или одлуке.
Стручно мишљење из претходног става
обухвата садржину приговора, чињенично стање,
излагање законских одредаба на основу којих се
приговор решава и предлог како га треба решити.

Члан 35.
О раду на седници Комисије сачињава се
записник.
Записник садржи податке о присутности на
седници, са навођењем имена и података о оправдано
и неоправдано одсутним члановима Комисије као
и главне податке о раду на седници, нарочито о
предлозима о којима се расправљало, са именима
учесника у расправи, о одлукама, закључцима и
другим актима који су на седници донети, као и о
резултатима свих гласања на седници.
О сачињавању записника стара се секретар
Комисије. Записник се чува трајно.
Након усвајања, записник потписују
председавајући и секретар Комисије.

Члан 32.
Уколико је у току расправе изнет предлог за
одбацивање приговора, председавајући ставља на
гласање прво тај предлог.
Уколико је изнето више предлога за
одбацивање приговора, о предлозима се гласа редом
којим су изнети у дискусији. Ако неки предлог буде
усвојен, о осталима се не гласа.
Уколико у току дискусије не буде изнет
предлог за одбацивање приговора, односно ниједан
од изнетих предлога не буде усвојен, Комисија се
изјашњава о усвајању приговора.
Председавајући увек ставља на гласање
предлог да се приговор усвоји.
Ако предлог да се приговор усвоји не добије
потребну већину гласова, сматраће се да је приговор
одбијен.
Решење по приговору Комисија доноси
у року од 48 часова од часа пријема приговора
и доставља га подносиоцу приговора и свим
подносиоцима изборних листа, на адресу означену
у изборној листи.
Члан 33.
У поступку по приговорима, о питањима која
нису изричито уређена законом и актима донетим у
спровођењу тих закона, Комисија сходно примењује
одредбе Закона о општем управном поступку.
Члан 34.
Кад је против решења Комисије по приговору
поднета жалба, Комисија доставља жалбу, заједно
са оспореним решењем и свим потребним подацима

VI. ЈАВНОСТ РАДА
Члан 36.
Комисија обезбеђује јавност рада путем
објављивања аката и информација о свом раду на
интернет презентацији града Пожаревца, давањем
информација о свом раду у Информатору о раду
града Пожаревца, објављивањем аката у „Службеном
гласнику града Пожаревца“ или на огласној табли
града Пожаревца, давањем саопштења за јавност,
одржавањем конференција за медије и давањем
изјава за медије у складу са овим пословником.
Саопштење за медије, по одобрењу Комисије,
припрема запослени из Одсека за скупштинске
послове Одељења за општу управу и скупштинске
послове Градске управе града Пожаревца, који
обавља стручне и административно-техничке
послове за потребе Комисије.
Конференцију за медије, по одобрењу
Комисије, може одржати председник Комисије.
Приступ информацијама од јавног значаја
Члан 37.
Лице овлашћено за поступање по захтевима
за приступ информацијама од јавног значаја је
овлашћено лице града Пожаревца за поступање по
захтевима на слободан приступ информацијама од
јавног значаја.
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О захтевима за приступ информацијама од
јавног значаја који се односе на изборни материјал
одлучује Комисија.
Члан 38.
У остваривању својих задатака Комисија,
сагласно закону, сарађује са домаћим и страним
органима и организацијама.
VII. ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ
Члан 39.
Средства за рад органа за спровођење избора,
изборни материјал и друге трошкове спровођења
избора обезбеђују се у буџету града Пожаревца у
оквиру раздела „Скупштина града Пожаревца“.
Комисија подноси Скупштини града
финансијски план потребних средстава за редован
рад и трошкове спровођење избора.
Члан 40.
Председник, чланови Комисије и секретар,
као и њихови заменици када их замењују, као и
запослени из Одсека за скупштинске послове
Одељења за скупштинске послове Градске
управе града Пожаревца, који обавља стручне и
административно-техничке послове за потребе
Комисије, имају право на накнаду за рад у Комисији
у време спровођења избора и у време између
спровођења избора.
Висину накнаде за рад у Комисији из става 1.
овог члана, Комисија утврђује посебним одлукама.
Налогодавци за исплату средстава из члана
26. и члана 27. ст. 1. и 2. су председник и секретар
Комисије.
Члан 41.
Стручне и административно-техничке
послове за комисију врши Одсек за скупштинске
послове Одељења за општу управу и скупштинске
послове Градске управе града Пожаревца.
По потреби, неопходну помоћ при обављању
организационих,
финансијско-материјалних,
послова обезбеђења и других послова за потребе
Комисије обезбеђују и пружају запослени из
других организационих јединица Градске управе
града Пожаревца, у складу са законом и Одлуком
о Градској управи града Пожаревца, као и лица
која нису запослена у Градској управи града
Пожаревца.
На почетку спровођења изборних радњи,
Комисија доноси посебну одлуку којом одређује
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врсту послова и утврђује најнижи износ накнаде за
обављање послова из става 2. овог члана, имајући у
виду расположива средства за спровођење изборних
радњи.
После анкетирања запослених и лица изван
Градске управе града Пожаревца, Комисија доноси
одлуку о ангажовању конкретних лица.
VIII. КАНЦЕЛАРИЈСКО И АРХИВСКО
ПОСЛОВАЊЕ
Члан 42.
На канцеларијско и архивско пословање
Комисије примењују се прописи којима се уређују
канцеларијско пословање и архивско пословање.
Члан 43.
Комисија, после спроведених избора,
документацију из става 1. овог члана, записничким
путем предаје архиви Градске управе града
Пожаревца.
IX. ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
Члан 44.
Председник, секретар, чланови и њихови
заменици Комисије, лице које обавља стручне и
административно-техничке послове за потребе
Комисије, као и запослени Градске управе града
Пожаревца и лица ван Градске управе града
Пожаревца ангажовани на обављању послова
за потребе Комисије дужни су да у свом раду
поступају у складу са прописима којима је уређена
заштита података о личности, о чему ће се старати
Комисија.
X. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 45.
Питања од значаја за рад Комисије која нису
уређена овим пословником, могу да буду уређена
посебном одлуком или закључком Комисије, у
складу са законом и овим пословником.
Члан 46.
Аутентично тумачење одредаба овог
пословника утврђује Комисија, на предлог
председника или најмање пет чланова Комисије.
Члан 47.
Даном ступања на снагу овог пословника
престаје да важи Пословник Градске изборне
Комисије („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 3/09 и 4/10).
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Члан 48.
Овај пословник ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику града
Пожаревца“.

−

У Пожаревцу, 27.2.2012. године Број: 01-06-24/2
ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА У ПОЖАРЕВЦУ
ПРЕДСЕДНИК,
Бранко Стјеповић, дипл. правник, с.р.
79
На основу члана члана 86. Статута града
Пожаревца ( „Сл. гласник града Пожаревца“ 9/09
– пречишћени текст“ )
Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној 13. фебруара 2012. године, донело је
ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ, МЕРИЛИМА
И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ДОДЕЛУ
ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ СТУДЕНТИМА НА
МАСТЕР И ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА У
ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ
Члан 1.
Овим Правилником ближе се уређују услови,
начин и критеријуми за пружање једнократне
новчане помоћи најуспешнијим студентима и то:
− на мастер или докторским студијама
на образовним установама чији је
оснивач Република Србија и Аутономна
покрајина Војводина
− на мастер или докторским студијама
престижних
Универзитета
у
иностранству.
Члан 2.
Право на једнократну новчану помоћ могу
остварити студенти образовних установа чији је
оснивач Република Србија и Аутономна покрајина
Војводина и студенти на мастер или докторским
студијама престижних Универзитета у иностранству,
под следећим условима:
− да студенти дипломских академских
студија- мастер и студенти докторских
студија на образовним установама
чији је оснивач Република Србија и
Аутономна покрајина Војводина имају
успех са најнижом просечном оценом
9,00 током свих година студија, уз услов
давања године за годину;

−

13.032012.

да студенти на мастер или докторским
студијама престижних Универзитета
у иностранству имају успех са
просечном оценом преко 9,00 уз услов
давања године за годину (за прву годину
студија узима се у обзир само просечна
оцена)
да имају пребивалиште на подручју
града Пожаревца дуже од десет година
пре подношења захтева за доделу
једнократне помоћи.

Члан 3.
Једнократна новчана помоћ, за студенте који
испуњавају услове из члана 2. износи:
за студенте дипломских академских
студија- мастер и докторских студија
на образовним установама чији је
оснивач Република Србија и Аутономна
покрајина Војводина
за једну годину студија 800 евра у нето
износу по средњем курсу Народне
банке Србије у тренутку исплате.
за студенте на мастер или докторским
студијама престижних Универзитета у
иностранству за једну годину студија
1.100 евра у нето износу, по средњем
курсу Народне банке Србије у тренутку
исплате.
Члан 4.
Новчану једнократну помоћ могу да остваре
студенти који испуњавају услове из члана 2. овог
Правилника, без обзира на звање које стичу по
завршетку студија и без обавезе локалне самоуправе
за њихово запошљавање.
Члан 5.
Уз захтев се прилаже:
краћа
биографија
са
посебним
освртом на школовање; усавршавање;
престижне награде и признања; успехе
током школовања; објављене научне
радове; чланство у међународним
организацијама и сл.
уверење о пребивалишту,
уверење о уписаним мастер, докторским
студијама у земљи или иностранству,
уверење о просеку оцене током свих
претходних година студија,
уверење да током студија није обнављао
годину,
фотокопија банковне картице – текућег
рачуна за пренос једнократне помоћи.

13.03.2012.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Члан 6.
О поднетом захтеву одлучује решењем
Градско веће града Пожаревца.
Члан 7.
Средства за исплату једнократне помоћи
обезбеђују се у буџету града Пожаревца на позицији
1. „Накнаде из буџета за децу и породицу “ Економска
класификација: 472 - 472719 – остале накнаде за
образовање , у оквиру Раздела 1. „Градоначелник и
Градско веће“ Функција 040 „Породица и деца“.
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Градске општине Костолац за 2012. годину, које
је Веће Градске општине Костолац утврдило на
седници од 5. марта 2012. године под бројем 4/201227.

II

Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца”.

у

„Службеном

У Пожаревцу, 9.03.2012. год. Број: 01-06-32/2012-2

Члан 8.
Правилник ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику града
Пожаревца.“.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ

И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

У Пожаревцу, 13.02.2012. год. Бр.:1-06-19/2012-12
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА
ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.

80

Доставити:

На основу члана 106.ж, став 1. тачка
1. члана 106м. став 1. тачка 1. Статута
града Пожаревца („Службени гласник града
Пожаревца” број 9/09- пречишћен текст),
члана 82. став 1. тачка 1. Статута Градске
општине Костолац („Службени гласник града
Пожаревца”, бр. 2/10) и члана 21. Пословника
о раду Градског већа града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца”, бр. 3/08,
5/08 и 3/09), Градско веће града Пожаревца, на
седници од 9.марта 2012.године, донело је
РЕШЕЊЕ
о давању претходне сагласности на предлог
Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету
Градске општине Костолац за 2012. годину

I

Даје се претходна сагласност на предлог
Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету

-

-

Владимиру Вили, председнику Већа
градске општине Костолац
Биљани Вељковић, начелнику Градске
општине Костолац
Драгом Богдановићу, шефу Одсека за
скупштинске послове

81
Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној дана 4. јануара 2012. године, је на основу
указане потребе, а на основу закључка Градског
већа града Пожаревца бр. 01-06-143/2011-45 од 27.
децембра 2011. године, на основу члана 86. Статута
града Пожаревца (“Службени гласник града
Пожаревца”, бр. 9/09- пречишћен текст), члана 21.
Пословника о раду Градског већа града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 3/08,
5/08 и 3/09), члана 4. став 3. и члана 17. Одлуке о
буџету града Пожаревца за 2012. годину („Службени
гласник града Пожаревца“ 8/11) донело
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РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ОДОБРАВАЈУ СЕ Предшколској установи
„Љубица Вребалов“ из Пожаревца, средства у
нето износу од 10.000,00 по запосленом (за укупно
270 радника), што представља укупан износ од
4.553.728,00 динара, за исплату стимулације –
награде за посебне резултате у 2011. години, сходно
закључку Градског већа града Пожаревца бр. 0106-143/2011-45 од 27. децембра 2011. године, а по
захтеву Синдикалне организације Предшколске
установе „Љубица Вребалов“ из Пожаревца бр. 0140-1679/11 од 8. децембра 2011. године.

IV
За реализацију Решења задужују се Одељење
за друштвене делатности и Одељење за привреду и
финансије Градске управе града Пожаревца.
V
Ово Решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

у

„Службеном

У Пожаревцу, 4.01.2012. год. Број: 01-06-1/2012-1
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ
И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА
ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.

II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету
града Пожаревца за 2012. годину („Службени
гласник града Пожаревца“ 8/11), 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“, Позиција 19,
Економска класификација 499 - „Текућа буџетска
резерва“, и иста распоредити у оквиру Раздела: 3
- „Орган управе“, Глава 3.7. - „Друштвена брига о
деци“, Функција 911 - „Предшколско образовање“,
са следећих позиција:
- Позиција 183, Економска класификација
411 - „Плате, додаци и накнаде запослених“-у
износу од 3.850.434,00 динара,
- Позиција 184, Економска класификација
412 - „Социјални доприноси на терет послодавца“
– у износу од 703.294,00 динара.
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11), са Раздела: 3 - „Орган
управе“, Глава 3.7. - „Друштвена брига о деци“,
Функција 911 - „Предшколско образовање“, и то
средства у иносу од 3.850.434,00 динара са Позиције
183, Економска класификација 411 - „Плате, додаци
и накнаде запослених“, а средства у износу од
703.294,00 динара са Позиције 184, Економска
класификација 412 - „Социјални доприноси на
терет послодавца“.

13.032012.

Доставити:
- Ивани Шајатовић, шефу Одсека за
финансирање друштвених делатности
- Славици Вукашиновић, шефу Одсека
за послове трезора
- Виолети Стојановић, шефу Службе за
послове финансијске оперативе
- Јелени Петровић, Шефу Одсека за буџет
и финансије,
- Драгом Богдановићу, шефу Одсека за
скупштинске послове
- Предшколској
установи
„Љубица
Вребалов“ Пожаревац
82
Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној дана 12. јануара 2012. године, разматрало
је захтев Рената Хенца из Пожаревца за одобрење
новчаних средстава за снимање песме о Љубичеву
„Љубичево“, са изјашњењем Одељења за привреду
и финансије, па је на основу члана 86. Статута града
Пожаревца (“Службени гласник града Пожаревца”,
бр. 9/09 - пречишћен текст), члана 21. Пословника
о раду Градског већа града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09),
члана 4. став 2. и члана 17. Одлуке о буџету града

13.03.2012.
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Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11), донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I

ПРИХВАТА СЕ захтев Рената Хенца из
Пожаревца, бр. 01-40-24/12 од 9. јануара 2012.
године, за одобрење новчаних средстава за снимање
песме о Љубичеву „Љубичево“, са изјашњењем
Одељења за привреду и финансије и одобравају
средства у укупном износу од 169.300,00 динара
(и то 150.000,00 нето са припадајућим порезима и
доприносима).
На основу одобрења из претходног става,
закључити Уговор о регулисању међусобних права
и обавеза на ауторско дело, а који се има закључити
између Градског већа града Пожаревца, које заступа
председник Градског већа, градоначелник Миодраг
Милосављевић, дипл. правник, као корисника и
Рената Хенца, из Пожаревца, ул. Ђоке Пајковића,
као аутора дела-интерпретатора.
Овлашћује се Градоначелник града
Пожаревца, Миодраг Милосављевић да закључи
Уговор из претходног става овог решења.

веће“, Функција 110 - „Извршни и законодавни
органи, финансирање и фискални послови и спољни
послови“, Позиција 9, Економска класификација
423 – „Услуге по уговору“ ( у оквиру Финансијског
плана Градоначелника и Градског већа за 2012.
годину на економску класификацију 423911„Остале опште услуге“), на текући рачун аутора
дела - интерпретатора, бр. 205-1001527719233-89
код Комерцијалне банке.
IV
За реализацију Решења задужују се
Одељење за привреду и финансије Градске управе
града Пожаревца.
V
Ово Решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

у

„Службеном

У Пожаревцу, 12.01.2012. год. Бр.: 01-06-11/2012-5
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ
И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.

II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету
града Пожаревца за 2012. годину („Службени
гласник града Пожаревца“ 8/11), 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“, Позиција
19, Економска класификација 499 - „Текућа
буџетска резерва“, и иста распоредити у оквиру
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“, Позиција 9,
Економска класификација 423 – „Услуге по уговору“
( у оквиру Финансијског плана Градоначелника
и Градског већа за 2012. годину на економску
класификацију 423911- „Остале опште услуге“).
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник града
Пожаревца“ 8/11), са Раздела: 1 „Градоначелник и
Градско веће“, Глава 1.1. “Градоначелник и Градско
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СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА
ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
Доставити:
- Сањи С. Марјановић, Одељење за
привреду и финансије
- Славици Вукашиновић, шефу Одсека за
трезор
- Виолети Стојановић, шефу Службе за
послове финансијске оперативе
- Ренату Хенцу, Ђоке Пајковића, 12000
Пожаревац
- Драгом Богдановићу, шефу Одсека за
скупштинске послове
83
Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној дана 12. јануара 2012. године је на основу
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СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА
ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.

члана 86. Статута Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца“ бр. 9/09 -пречишћен
текст), члана 21. Пословника о раду Градског
већа града Пожаревца („Службени гласник града
Пожаревца“ бр. 3/08, 5/08 и 3/09), члана 27. став 1.
тачка 3) Закона о јавним предузећима и обављању
делатности од општег интереса („Службени гласник
РС“, бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 и 123/07) и
члана 14. став 3. Одлуке о јавним паркиралиштима
(„Службени гласник града Пожаревца“ бр. 1/10 и
8/11), доноси

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
Доставити:
− Оливери Гроздановић, Одељење за
привреду и финансије
− директору ЈКП „Паркинг сервис“
Пожаревац
− Одсеку за скупштинске послове

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о изменама
и допунама Ценовника услуга ЈКП „Паркинг
сервис“ Пожаревац за 2011. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о
изменама и допунама Ценовника ЈКП „Паркинг
сервис“ Пожаревац за 2011. годину, коју је усвојио
Управни одбор ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац,
на седници од 23. децембра 2011. године, којим је
предвиђено увођење „дневне карте за кориснике
који поступају супротно одредбама Одлуке о
јавним паркиралиштима“ као нове услуге, у износу
од 1.435,00 динара, а укидање доплатне карте у
износу од 1.435,00 динара у складу са одредбама
Одлуке о изменама и допунама Одлуке о јавним
паркиралиштима („Службени гласник града
Пожаревца“ бр. 8/11).
II
УТВРЂУЈЕ СЕ цена Дневне карте за
кориснике који поступају супротно одредбама
Одлуке о јавним паркиралиштима у износу од
864,00 динара.
Цена дневне карте из претходног става
примењиваће се почев од 5. фебруара 2012. године.
III
Ово решење и Ценовник услуга ЈКП
„Паркинг сервис“ Пожаревац објавити у
„Службеном гласнику града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 12.01.2012. год. Бр. 01-06-11/2012-7
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ
И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.

13.032012.

84
Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној дана 12. јануара 2012. године, разматрало
је захтев Агенције за уметничко стваралаштво
„Јовановић арт“ из Пожаревца, за одобрење
средстава на име израде серијала документарних
филмова о манастирима Браничевског округа под
насловом „Светиње Браничевског округа“, па је
на основу члана 86. Статута града Пожаревца
(“Службени гласник града Пожаревца”, бр. 9/09
- пречишћен текст), члана 21. Пословника о раду
Градског већа града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09),
члана 4. став 2. и члана 17. Одлуке о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11), донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ДЕЛИМИЧНО СЕ ПРИХВАТА захтев
Агенције за уметничко стваралаштво „Јовановић
арт“ из Пожаревца, број: 01-40-1667/11 од 7.
децембра 2011. године, за одобрење средстава на
име израде серијала документарних филмова о
манастирима Браничевског округа под насловом
„Светиње Браничевског округа“ и одобравају
средства у износу од 50.000,00 динара.
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник града
Пожаревца“ 8/11), са Раздела: 1 - „Градоначелник и

13.03.2012.
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Доставити:
- Оливери Гроздановић, Одељење за
привреду и финансије
- Сањи С. Марјановић, Одељење за
привреду и финансије
- Славици Вукашиновић, шефу Одсека за
трезор
- Виолети Стојановић, шефу Службе за
послове финансијске оперативе
- Жељку Јовановићу, директору Агенције
Јовановић Арт Косанчићева 4/25
- Драгом Богдановићу, шефу Одсека за
скупштинске послове

Градско веће“, Глава 1.1: - „Градоначелник и Градско
веће“, Функција 110 - „Извршни и законодавни
органи, финансирање и фискални послови и спољни
послови“, Позиција 19, Економска класификација
499 - „Текућа буџетска резерва“, и иста распоредити
у оквиру Раздела: 1 „Градоначелник и Градско веће“,
Глава 1.2. “Дотације невладиним организацијама,
удружењима и пројектима“, Функција 160 „опште
услуге које нису класификоване на другом месту“,
Позиција 55, Економска класификација 481
– „Учешће града у програмима НВО и удружењаКонкурс“.
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из средства предвиђених Одлуком о буџету
града Пожаревца за 2012. годину („Службени
гласник града Пожаревца“ 8/11), са Раздела:
1 „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.2.
“Дотације невладиним организацијама, удружењима
и пројектима“, Функција 160 „опште услуге које
нису класификоване на другом месту“, Позиција 55,
Економска класификација 481 – „Учешће града у
програмима НВО и удружења-Конкурс“, на текући
рачун Агенције „Јовановић арт“ из Пожаревца бр.
340-11406361-22 ERSTE BANK.
IV
За реализацију Решења задужују се
Одељење за привреду и финансије Градске управе
града Пожаревца.
V
Ово Решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

у

„Службеном

У Пожаревцу, 12.01.2012.год. Бр.:01-06-11/2012-12
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ
И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА
ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
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Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној дана 12. јануара 2012. године, разматрало
је захтев др Ивана Адамовића из Пожаревца за
одобрење новчаних средстава ради одласка на
европски Конгрес у Швајцарској, са изјашњењем
Одељења за привреду и финансије, па је на основу
члана 86. Статута града Пожаревца (“Службени
гласник града Пожаревца”, бр. 9/09 - пречишћен
текст), члана 21. Пословника о раду Градског
већа града Пожаревца („Службени гласник града
Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09), члана 4. став 2. и
члана 17. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2012.
годину („Службени гласник града Пожаревца“
8/11), донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев др Ивана Адамовића
из Пожаревца, специјализанта опште хирургије
Опште болнице Пожаревац, бр. 01-40-1464/11 од
7. новембра 2011. године, за одобрење новчаних
средстава ради одласка на европски Конгрес у
Швајцарској, са изјашњењем Одељења за привреду
и финансије од 15. новембра 2011. године и
одобравају средства у износу од 30.000,00 динара.
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник града
Пожаревца“ 8/11), 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“, Позиција 19, Економска класификација

Страна 138 - Број 2
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ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.

499 - „Текућа буџетска резерва“, и иста распоредити
у оквиру 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“, Позиција 14, Економска класификација
472 – „Накнаде за социјалну заштиту из буџета“ (у
Финансијском плану Градоначелника и Градског
већа за 2012. годину на економску класификацију
472742 – Накнаде за образовање и усавршавање
научноистраживачких кадрова).
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник града
Пожаревца“ 8/11), 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“, Позиција 14, Економска класификација
472 – „Накнаде за социјалну заштиту из буџета“ (у
Финансијском плану Градоначелника и Градског
већа за 2012. годину на економску класификацију
472742 – Накнаде за образовање и усавршавање
научноистраживачких кадрова), на текући рачун
др Ивана Адамовића из Пожаревца бр. (285)
250504000034461 Volksbank Srbija.
IV
За реализацију Решења задужују се
Одељење за привреду и финансије Градске управе
града Пожаревца.
V
Ово Решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

у

„Службеном

У Пожаревцу, 12.01.2012. г. Број: 01-06-11/2012-13
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ
И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА
ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.

13.032012.

Доставити:
- Сањи С. Марјановић, Одељење за
привреду и финансије
- Славици Вукашиновић, шефу Одсека за
трезор
- Виолети Стојановић, шефу Службе за
послове финансијске оперативе
- др Ивану Адамовићу, Брежанска 14,
Пожаревац
- Драгом Богдановићу, шефу Одсека за
скупштинске послове
86
Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној дана 12. јануара 2012. године, разматрало
је захтев Вићић Милана из Пожаревца за одобрење
новчаних средстава за снимање спота музичке групе
„Мегават“, са изјашњењем Одељења за привреду и
финансије, па је на основу члана 86. Статута града
Пожаревца (“Службени гласник града Пожаревца”,
бр. 9/09 - пречишћен текст), члана 21. Пословника
о раду Градског већа града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09),
члана 4. став 2. и члана 17. Одлуке о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11), донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Вићић Милана
из Пожаревца, бр. 01-40-1755/11 од 21. децембра
2011. године, за одобрење новчаних средстава за
снимање спота за ауторску музичку нумеру под
називом „Мајка Србија“ музичке групе „Мегават“ и
одобравају средства у износу од 100.000,00 динара.
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету
града Пожаревца за 2012. годину („Службени
гласник града Пожаревца“ 8/11), 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“, Позиција

13.03.2012.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Доставити:
- Сањи С. Марјановић, Одељење за
привреду и финансије
- Славици Вукашиновић, шефу Одсека за
трезор
- Виолети Стојановић, шефу Службе за
послове финансијске оперативе
- Вићић Милану из Пожаревца, ул. Хајдук
Вељкова бр. 55
- Драгом Богдановићу, шефу Одсека за
скупштинске послове

19, Економска класификација 499 - „Текућа
буџетска резерва“, и иста распоредити у оквиру
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“, Позиција 9,
Економска класификација 423 – „Услуге по уговору“
(у оквиру Финансијског плана Градоначелника и
Градског већа - Економска класификација 423449
- “Остале медијске услуге“).
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник града
Пожаревца“ 8/11), 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“, Позиција 9, Економска класификација
423 – „Услуге по уговору“ (у оквиру Финансијског
плана Градоначелника и Градског већа - Економска
класификација 423449 - “Остале медијске услуге“),
на рачун бр. 160-5600100950702-45 који се води код
банке Интеса.
IV
За реализацију Решења задужују се
Одељење за привреду и финансије Градске управе
града Пожаревца.
V
Ово Решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

у

„Службеном

У Пожаревцу, 12.01.2012. г. Број: 01-06-11/2012-14
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ
И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА
ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
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87
Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној дана 12. јануара 2012. године, разматрало
је захтев Ненада Петровића из Пожаревца за
одобрење новчаних средстава за снимање спота
групе “GUYBRUSH TREEPWOOD“ из Пожаревца,
са изјашњењем Одељења за привреду и финансије,
па је на основу члана 86. Статута града Пожаревца
(“Службени гласник града Пожаревца”, бр. 9/09
- пречишћен текст), члана 21. Пословника о раду
Градског већа града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09),
члана 4. став 2. и члана 17. Одлуке о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11), донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Ненада Петровића
из Пожаревца, бр. 01-40-1756/11 од 21. децембра
2011. године, зза одобрење новчаних средстава за
снимање спота групе “GUYBRUSH TREEPWOOD“
из Пожаревца, са изјашњењем Одељења за привреду
и финансије и одобравају средства у износу од
100.000,00 динара.
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету
града Пожаревца за 2012. годину („Службени
гласник града Пожаревца“ 8/11), 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“, Позиција
19, Економска класификација 499 - „Текућа
буџетска резерва“, и иста распоредити у оквиру
Раздела: 1 „Градоначелник и Градско веће“, Глава
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1.1. “Градоначелник и Градско веће“, Функција 110
„Извршни и законодавни органи, финансирање и
фискални послови и спољни послови“, Позиција 9,
Економска класификација 423 – „Услуге по уговору“
(у оквиру Финансијског плана Градоначелника и
Градског већа - Економска класификација 423449
- “Остале медијске услуге“).
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник града
Пожаревца“ 8/11), 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“, Позиција 9, Економска класификација
423 – „Услуге по уговору“ (у оквиру Финансијског
плана Градоначелника и Градског већа - Економска
класификација 423449 - “Остале медијске услуге“),
на текући рачун бр. 160-5600100909516-25 Banca
Intesa.
IV
За реализацију Решења задужују се
Одељење за привреду и финансије Градске управе
града Пожаревца.
V
Ово Решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

у

„Службеном

У Пожаревцу, 12.01.2012. г. Број: 01-06-11/2012-15
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ
И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА
ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
Доставити:
- Сањи С. Марјановић, Одељење за
привреду и финансије

-

13.032012.

Славици Вукашиновић, шефу Одсека за
трезор
Виолети Стојановић, шефу Службе за
послове финансијске оперативе
Ненаду Петровићу, ул. Далматинска бр.
16, Пожаревац
Драгом Богдановићу, шефу Одсека за
скупштинске послове
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Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној дана 12. јануара 2012. године, разматрало
је захтев Ловачког удружења „Војвода Миленко“
Пожаревац, за одобрење средстава за одржавање
манифестације „Шакалијада“, са изјашњењем
Одељења за привреду и финансије, па је на основу
члана 86. Статута града Пожаревца (“Службени
гласник града Пожаревца”, бр. 9/09 - пречишћен
текст), члана 21. Пословника о раду Градског
већа града Пожаревца („Службени гласник града
Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09), члана 4. став 2. и
члана 17. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2012.
годину („Службени гласник града Пожаревца“
8/11), донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Ловачког удружења
„Војвода Миленко“ Пожаревац, број: 01-40-31/12
од 9. јануара 2012. године, за одобрење средстава
за одржавање манифестације „Шакалијада“, са
изјашњењем Одељења за привреду и финансије, и
одобравају средства у износу од 100.000,00 динара.
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник града
Пожаревца“ 8/11), 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“, Позиција 19, Економска класификација
499 - „Текућа буџетска резерва“, и иста распоредити
у оквиру Раздела: 1 „Градоначелник и Градско веће“,
Глава 1.2. “Дотације невладиним организацијама,
удружењима и пројектима“, Функција 160 „опште
услуге које нису класификоване на другом месту“,
Позиција 55, Економска класификација 481

13.03.2012.
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-

– „Учешће града у програмима НВО и удружењаКонкурс“.
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из средства предвиђених Одлуком о буџету
града Пожаревца за 2012. годину („Службени
гласник града Пожаревца“ 8/11), са Раздела:
1 „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.2.
“Дотације невладиним организацијама, удружењима
и пројектима“, Функција 160 „опште услуге које
нису класификоване на другом месту“, Позиција 55,
Економска класификација 481 – „Учешће града у
програмима НВО и удружења-Конкурс“, на текући
рачун Ловачког удружења „Војвода Миленко“
Пожаревац, бр. 330-53000282-91 или 355-113432316.
IV
За реализацију Решења задужују се
Одељење за привреду и финансије Градске управе
града Пожаревца.
V
Ово Решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

у

„Службеном

У Пожаревцу, 12.01.2012. г. Број: 01-06-11/2012-16
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ
И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА
ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
Доставити:
- Сањи С. Марјановић, Одељење за
привреду и финансије
- Славици Вукашиновић, шефу Одсека за
трезор
- Виолети Стојановић, шефу Службе за
послове финансијске оперативе

-
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Сањи Жарић, Одељење за друштвене
делатности
Бобану Лазићу, председнику ЛУ
„Војвода Миленко“ из Пожаревца
Драгом Богдановићу, шефу Одсека за
скупштинске послове
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Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној дана 12. јануара 2012. године, разматрало
је захтев Српске православне црквене општине
Кличевачке за финансијску помоћ на име замене
дотрајалих сијалица у црквеној порти у Кличевцу,
са изјашњењем Одељења за привреду и финансије,
па је на основу члана 86. Статута града Пожаревца
(“Службени гласник града Пожаревца”, бр. 9/09
- пречишћен текст), члана 21. Пословника о раду
Градског већа града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09),
члана 4. став 2. и члана 17. Одлуке о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11), донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Српске православне
црквене општине Кличевачке, бр. 01-40-18/2012 од
6. јануара 2012. године, за финансијску помоћ на
име замене дотрајалих сијалица у црквеној порти
у Кличевцу, са изјашњењем Одељења за привреду
и финансије од 9. јануара 2012. године и одобравају
средства у износу од 35.000,00 динара.
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету
града Пожаревца за 2012. годину („Службени
гласник града Пожаревца“ 8/11), 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“, Позиција 19,
Економска класификација 499 - „Текућа буџетска
резерва“, и иста распоредити у оквиру Раздела:
1 „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.2.
“Дотације невладиним организацијама, удружењима
и пројектима“, Функција 840 „Верске и друге услуге
заједнице“, Позиција 70, Економска класификација
481 – „Дотације верским заједницама“.
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III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник града
Пожаревца“ 8/11), са Раздела: 1 „Градоначелник
и Градско веће“, Глава 1.2. “Дотације невладиним
организацијама, удружењима и пројектима“,
Функција 840 „Верске и друге услуге заједнице“,
Позиција 70, Економска класификација 481 –
„Дотације верским заједницама“, на рачун Српске
православне општине Кличевачке бр. 160-276-26549 oтворен код Banca Intesa.
IV
За реализацију Решења задужују се
Одељење за привреду и финансије Градске управе
града Пожаревца.
V
Ово Решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

у

„Службеном

У Пожаревцу, 12.01.2012. г. Број: 01-06-11/2012-17
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ
И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА
ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
Доставити:
- Оливери Гроздановић, Одељење за
привреду и финансије
- Сањи С. Марјановић, Одељење за
привреду и финансије
- Славици Вукашиновић, шефу Одсека за
трезор
- Виолети Стојановић, шефу Службе за
послове финансијске оперативе
- протојереју Братиславу Павловићу,
Храм св. Великомученика Трифуна у
Кличевцу
- Драгом Богдановићу, шефу Одсека за
скупштинске послове

13.032012.
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Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној дана 12. јануара 2012. године, разматрало
је захтев Клуба удружења Срба „Вук Стефановић
Караџић“ Трст, Италија за одобрење новчаних
средстава ради куповине народне ношње за
фолклорну секцију Удружења, са изјашњењем
Одељења за друштвене делатности, па је на основу
члана 86. Статута града Пожаревца (“Службени
гласник града Пожаревца”, бр. 9/09 - пречишћен
текст), члана 21. Пословника о раду Градског
већа града Пожаревца („Службени гласник града
Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09), члана 4. став 2. и
члана 17. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2012.
годину („Службени гласник града Пожаревца“
8/11), донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Клуба удружења
Срба „Вук Стефановић Караџић“ Трст, Италија, бр.
01-40-553/11 од 26. априла 2011. године, за одобрење
новчаних средстава ради куповине народне ношње
за фолклорну секцију Удружења, са изјашњењем
Одељења за друштвене делатности од 10. маја 2011.
године и одобравају средства у износу од 300.000,00
динара.
II
Средства из тачке 1. овог Решења
обезбедити из средства предвиђених Одлуком о
буџету града Пожаревца за 2012. годину („Службени
гласник града Пожаревца“ 8/11), 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“, Позиција
19, Економска класификација 499 - „Текућа
буџетска резерва“, и иста распоредити у оквиру
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“, Позиција 9,
Економска класификација 423 – „Услуге по уговору“
(у оквиру Финансијског плана Градоначелника
и Градског већа града Пожаревца за 2012. годину
– Економска класификација 423712- „Поклони“).
III
Средства из тачке 1. овог Решења
исплатити из средства предвиђених Одлуком

13.03.2012.
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о буџету града Пожаревца за 2012. годину
(„Службени гласник града Пожаревца“ 8/11), 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“, Позиција 9,
Економска класификација 423 – „Услуге по уговору“
(у оквиру Финансијског плана Градоначелника
и Градског већа града Пожаревца за 2012. годину
– Економска класификација 423712- „Поклони“),
на рачун добављача који буде одабран након избора
најповољнијег добављача, на основу достављене
три понуде.
IV
Након реализације предходних тачака
делегација Града Пожарева купљену народну
ношњу из тачке 1. овог решења, предаће Клубу
удружења Срба „Вук Стефановић Караџић“ из
Трста, Р. Италија.
V
За реализацију Решења задужују се
Одељење за привреду и финансије Градске управе
града Пожаревца.
VI
Ово Решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

у

„Службеном

У Пожаревцу, 12.01.2012. г. Број: 01-06-11/2012-19
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ
И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА
ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
Доставити:
- Сањи Жарић, Одељење за друштвене
делатности
- Сањи С. Марјановић, Одељење за
привреду и финансије

-
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Славици Вукашиновић, шефу Одсека за
трезор
Виолети Стојановић, шефу Службе за
послове финансијске оперативе
Војиславу Стојићевићу, члану Градског
већа града Пожаревца
Драгом Богдановићу, шефу Одсека за
скупштинске послове
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Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној дана 12. јануара 2012. године разматрало
је предлог Комисије за спровођење поступка,
утврђивања нематеријалне штете грађанима који су
претрпели уједе паса луталица и сачињавање предлога
вансудског поравнања, за давање сагласности на
закључење вансудског поравнања између Града
Пожаревца, кога заступа Градоначелник Миодраг
Милосављевић, дипл. правник, са једне стране
и Бабић Милана из Пожаревца, са друге стране и
исплату накнаде нематеријалне штете због уједа пса
луталице, па је на основу члана 86. Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
9/09-пречишћен текст), члана 21. Пословника о
раду Градског већа града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09)
члана 5. став 2. и члана 17. Одлуке о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11), донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава сталне буџетске резерве
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Пожаревца за 2011. годину („Службени
гласник града Пожаревца“ 12/10 и 1/11), 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: 18,
Економска класификација: 499 -„Стална буџетска
резерва“, одобравају се средства у укупном
износу од 40.000,00 динара, по основу закљученог
вансудског поравнања број: 02-40-1296/11 од
21.12.2011. године, између Града Пожаревца, кога
заступа Градоначелник Миодраг Милосављевић,
дипл.правник, са једне стране и Бабић Милана из
Пожаревца, са друге стране.
II
Средства из тачке 1. овог решења књижиће
се у оквиру Раздела: 1 „Градоначелник и Градско
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веће“, Глава 1.1. „Градоначелник и Градско веће“,
Функција 110 „Изврши и законодавни органи,
финансирање и фискални послови спољни
послови“, Позиција: 16, Економска класификација:
484 -„Накнада штете за повреде или штету настале
услед елементарних непогода“.
III
Средства из тачке 1. овог решења, исплатити
Бабић Милану из Пожаревца, на благајни Градске
управе града Пожаревца.
IV
О реализацији овог Решења стараће се
Одељење за привреду и финансије Градске управе
града Пожаревца.
V
Ово Решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

у

„Службеном

У Пожаревцу, 12.01.2012.г. Бр.:01-06-11/2011-31-1а

13.032012.

је предлог Комисије за спровођење поступка,
утврђивања нематеријалне штете грађанима који су
претрпели уједе паса луталица и сачињавање предлога
вансудског поравнања, за давање сагласности на
закључење вансудског поравнања између Града
Пожаревца, кога заступа Градоначелник Миодраг
Милосављевић, дипл. правник, са једне стране
и Илић Драгише из Кличевца, са друге стране и
исплату накнаде нематеријалне штете због уједа пса
луталице, па је на основу члана 86. Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
9/09-пречишћен текст), члана 21. Пословника о
раду Градског већа града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09)
члана 5. став 2. и члана 17. Одлуке о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11), донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава сталне буџетске резерве

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.

I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Пожаревца за 2011. годину („Службени
гласник града Пожаревца“ 12/10 и 1/11), 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: 18,
Економска класификација: 499 -„Стална буџетска
резерва“, одобравају се средства у укупном
износу од 40.000,00 динара, по основу закљученог
вансудског поравнања број: 02-40-1280/11 од
21.12.2011. године, између Града Пожаревца, кога
заступа Градоначелник Миодраг Милосављевић,
дипл.правник, са једне стране и Илић Драгише из
Кличевца, са друге стране.

Доставити:
- Шефу Одсека за буџет и финансије
- Шефу Одсека за трезор
- Руководиоцу
Групе
за
послове
финансијске оперативе
- Слађани Петрушић, Одељење за
инспекцијске послове
- Бабић Милану из Пожаревца ул. Хајдук
Вељкова бр:3/3
- Одсеку за скупштинске послове

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: 16, Економска класификација:
484 -„Накнада штете за повреде или штету настале
услед елементарних непогода“.

Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној дана 12. јануара 2012. године разматрало

III
Средства из тачке 1. овог решења, исплатити
Илић Драгиши из Кличевца, на благајни Градске
управе града Пожаревца.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ
И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА
ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
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IV
О реализацији овог Решења стараће се
Одељење за привреду и финансије Градске управе
града Пожаревца.
V
Ово Решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

у

„Службеном

У Пожаревцу, 12.01.2012.г. Бр.:01-06-11/2011-31-2а
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ
И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА
ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
Доставити:
- Шефу Одсека за буџет и финансије
- Шефу Одсека за трезор
- Руководиоцу
Групе
за
послове
финансијске оперативе
- Слађани Петрушић, Одељење за
инспекцијске послове
- Илић Драгиши из Кличевца, ул.
Карађорђева бр:65
- Одсеку за скупштинске послове
93
Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној дана 12. јануара 2012. године разматрало
је предлог Комисије за спровођење поступка,
утврђивања нематеријалне штете грађанима који су
претрпели уједе паса луталица и сачињавање предлога
вансудског поравнања, за давање сагласности на
закључење вансудског поравнања између Града
Пожаревца, кога заступа Градоначелник Миодраг
Милосављевић, дипл. правник, са једне стране и
Животић Животе из Пожаревца, са друге стране и
исплату накнаде нематеријалне штете због уједа пса
луталице, па је на основу члана 86. Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
9/09-пречишћен текст), члана 21. Пословника о
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раду Градског већа града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09)
члана 5. став 2. и члана 17. Одлуке о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11), донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава сталне буџетске резерве
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Пожаревца за 2011. годину („Службени
гласник града Пожаревца“ 12/10 и 1/11), 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: 18,
Економска класификација: 499 -„Стална буџетска
резерва“, одобравају се средства у укупном
износу од 40.000,00 динара, по основу закљученог
вансудског поравнања број: 02-40-1067/11 од
21.12.2011. године, између Града Пожаревца, кога
заступа Градоначелник Миодраг Милосављевић,
дипл.правник, са једне стране и Животић Животе
из Пожаревца, са друге стране.
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: 16, Економска класификација:
484 -„Накнада штете за повреде или штету настале
услед елементарних непогода“.
III
Средства из тачке 1. овог решења, исплатити
Животић Животи из Пожаревца, на благајни Градске
управе града Пожаревца.
IV
О реализацији овог Решења стараће се
Одељење за привреду и финансије Градске управе
града Пожаревца.
V
Ово Решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

у

„Службеном

У Пожаревцу, 12.01.2012. г. Бр:01-06-11/2011-31-3а
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
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НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ
И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА
ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
Доставити:
- Шефу Одсека за буџет и финансије
- Шефу Одсека за трезор
- Руководиоцу
Групе
за
послове
финансијске оперативе
- Слађани Петрушић, Одељење за
инспекцијске послове
- Животић Животи из Пожаревца ул. Бате
Булића бр:14
- Одсеку за скупштинске послове
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Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној дана 12. јануара 2012. године разматрало
је предлог Комисије за спровођење поступка,
утврђивања нематеријалне штете грађанима који су
претрпели уједе паса луталица и сачињавање предлога
вансудског поравнања, за давање сагласности на
закључење вансудског поравнања између Града
Пожаревца, кога заступа Градоначелник Миодраг
Милосављевић, дипл. правник, са једне стране и
Арадиновић Дејана из Пожаревца, са друге стране
и исплату накнаде нематеријалне штете због уједа
пса луталице, па је на основу члана 86. Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
9/09-пречишћен текст), члана 21. Пословника о
раду Градског већа града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09)
члана 5. став 2. и члана 17. Одлуке о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11), донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава сталне буџетске резерве
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Пожаревца за 2011. годину („Службени

13.032012.

гласник града Пожаревца“ 12/10 и 1/11), 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: 18,
Економска класификација: 499 -„Стална буџетска
резерва“, одобравају се средства у укупном
износу од 40.000,00 динара, по основу закљученог
вансудског поравнања број: 02-40-1253/11 од
21.12.2011. године, између Града Пожаревца, кога
заступа Градоначелник Миодраг Милосављевић,
дипл.правник, са једне стране и Арадиновић Дејана
из Пожаревца, са друге стране.
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: 16, Економска класификација:
484 -„Накнада штете за повреде или штету настале
услед елементарних непогода“.
III
Средства из тачке 1. овог решења, исплатити
Арадиновић Дејану из Пожаревца, на благајни
Градске управе града Пожаревца.
IV
О реализацији овог Решења стараће се
Одељење за привреду и финансије Градске управе
града Пожаревца.
V
Ово Решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

у

„Службеном

У Пожаревцу, 12.01.2012.г. Бр:01-06-11/2011-31-4а
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ
И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА
ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.

13.03.2012.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
Доставити:
- Шефу Одсека за буџет и финансије
- Шефу Одсека за трезор
- Руководиоцу
Групе
за
послове
финансијске оперативе
- Слађани Петрушић, Одељење за
инспекцијске послове
- Арадиновић Дејана из Пожаревца ул.
Лоле Рибара бр:59/2
- Одсеку за скупштинске послове
95
Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној дана 12. јануара 2012. године, је на основу
закључка Градског већа града Пожаревца бр. 01-06140/2011-36 од 27. децембра 2011. године, по захтеву
Удружења „Бели Анђео“ за помоћ око смештаја и
боравка деце са Косова и Метохије у Браничевском
округу, а на основу члана 86. Статута града
Пожаревца (“Службени гласник града Пожаревца”,
бр. 9/09 - пречишћен текст), члана 21. Пословника
о раду Градског већа града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09),
члана 4. став 2. и члана 17. Одлуке о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11), донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ОДОБРАВАЈУ СЕ средства у укупном
износу од 463.195,00 динара, на име смештаја,
боравка и превоза деце са Косова и Метохије
у Браничевском округу, у складу са закључком
Градског већа града Пожаревца бр. 01-06-140/201136 од 27. децембра 2011. године, а по захтеву
Удружења „Бели Анђео“ бр. 01-40-1725/11 од 15.
децембра 2011. године, и то средства у износу
од 240.000,00 динара (сходно рачуну бр. 1/2012
од 5.01.2012. године, у износу од 233.900,00
динара на име пансионских услуга и рачуну бр.
2/2012 од 5.01.2012. године на име угоститељских
услуга, издатим од стране УТД „ПАРТИЗАН“
Д.О.О. Кучево, ул. Светог Саве бр. 96) и средства
у износу од 223.195,00 динара на име коришћења
услуга превоза VEOLIA TRANSPORT LITAS A.D.
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Požarevac (сходно уговору бр. 2 од 31.12.2011.
године).
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник града
Пожаревца“ 8/11), 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“, Позиција 19, Економска класификација
499 - „Текућа буџетска резерва“, и иста распоредити
у оквиру Раздела: 1 „Градоначелник и Градско
веће“, Глава 1.1. “Градоначелник и Градско веће“,
Функција 912 „Основно образовање“, Позиција 42,
Економска класификација 472 – „Смештај и превоз
деце са сметњама у развоју“ (у Финансијском плану
Градоначелника и Градског већа за 2012. годину,
на економску класификацију 4723 - „Накнаде из
буџета за децу и породицу“).
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11), са 1 „Градоначелник и
Градско веће“, Глава 1.1. “Градоначелник и Градско
веће“, Функција 912 „Основно образовање“,
Позиција 42, Економска класификација 472 –
„Смештај и превоз деце са сметњама у развоју“ (у
Финансијском плану Градоначелника и Градског
већа за 2012. годину, на економску класификацију
4723 - „Накнаде из буџета за децу и породицу“), и
то средства у износу од 240.000,00 динара на текући
рачун УТД „ПАРТИЗАН“ Д.О.О. Кучево ул. Светог
Саве бр. 96, код Banca Intesa бр. 160-328001-41, a
средства у износу од 223.195,00 динара на рачун
VEOLIA TRANSPORT A.D. Požarevac бр. 20532129-22 Комерцијална банка.
IV
За реализацију Решења задужују се
Одељење за привреду и финансије Градске управе
града Пожаревца.
V
Ово Решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

у

„Службеном
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У Пожаревцу, 12.01.2012. г. Број: 01-06-11/2012-38
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ
И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА
ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
Доставити:
- Сањи С. Марјановић, Одељење за
привреду и финансије
- Славици Вукашиновић, шефу Одсека за
трезор
- Виолети Стојановић, шефу Службе за
послове финансијске оперативе
- VEOLIA TRANSPORT LITAS A.D.
Požarevac, Ђуре Ђаковића бб
- Радовић Миливоју, , Удружење „Бели
Анђео“ Кучево
- Драгом Богдановићу, шефу Одсека за
скупштинске послове
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Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној дана 24. јануара 2012. године, разматрало
је захтев Вићић Милана из Пожаревца за одобрење
новчаних средстава за снимање спота музичке групе
„Мегават“, са изјашњењем Одељења за привреду и
финансије, па је на основу члана 86. Статута града
Пожаревца (“Службени гласник града Пожаревца”,
бр. 9/09 - пречишћен текст), члана 21. Пословника
о раду Градског већа града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09),
члана 4. став 2. и члана 17. Одлуке о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11), донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Вићић Милана
из Пожаревца, бр. 01-40-1755/11 од 21. децембра

13.032012.

2011. године, за одобрење новчаних средстава за
снимање спота за ауторску музичку нумеру под
називом „Мајка Србија“ музичке групе „Мегават“ и
одобравају средства у износу од 100.000,00 динара
(сходно рачуну MTS-Moja TV Stanica DOO Beograd
бр.00212).
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету
града Пожаревца за 2012. годину („Службени
гласник града Пожаревца“ 8/11), 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“, Позиција
19, Економска класификација 499 - „Текућа
буџетска резерва“, и иста распоредити у оквиру
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“, Позиција 9,
Економска класификација 423 – „Услуге по уговору“
(у оквиру Финансијског плана Градоначелника и
Градског већа - Економска класификација 423449
- “Остале медијске услуге“).
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник града
Пожаревца“ 8/11), 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“, Позиција 9, Економска класификација
423 – „Услуге по уговору“ (у оквиру Финансијског
плана Градоначелника и Градског већа - Економска
класификација 423449 - “Остале медијске услуге“),
на рачун бр. 220-122658-39 PRO CREDIT BANK
Beograd
IV
За реализацију Решења задужују се
Одељење за привреду и финансије Градске управе
града Пожаревца.
V
Доношењем овог решења ставља се ван
снаге Решење Градског већа града Пожаревца бр.
01-06-11/2012-14 од 12. јануара 2012. године.

13.03.2012.
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VI
Ово Решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

у

„Службеном

У Пожаревцу, 24.01.2012. г. Број: 01-06-16/2012-3
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ
И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА
ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
Доставити:
- Сањи С. Марјановић, Одељење за
привреду и финансије
- Славици Вукашиновић, шефу Одсека за
трезор
- Виолети Стојановић, шефу Службе за
послове финансијске оперативе
- Вићић Милану из Пожаревца, ул. Хајдук
Вељкова бр. 55
- Драгом Богдановићу, шефу Одсека за
скупштинске послове
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Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној дана 24. јануара 2012. године, разматрало
је захтев Ненада Петровића из Пожаревца за
одобрење новчаних средстава за снимање спота
групе “GUYBRUSH TREEPWOOD“ из Пожаревца,
са изјашњењем Одељења за привреду и финансије,
па је на основу члана 86. Статута града Пожаревца
(“Службени гласник града Пожаревца”, бр. 9/09
- пречишћен текст), члана 21. Пословника о раду
Градског већа града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09),
члана 4. став 2. и члана 17. Одлуке о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11), донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
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I
ПРИХВАТА СЕ захтев Ненада Петровића
из Пожаревца, бр. 01-40-1756/11 од 21. децембра
2011. године, зза одобрење новчаних средстава за
снимање спота групе “GUYBRUSH TREEPWOOD“
из Пожаревца, са изјашњењем Одељења за привреду
и финансије и одобравају средства у укупном износу
од 119.050,00 динара (средства у нето износу од
100.000,00 динара и средства у износу од 19.050,00
на име припадајућих пореза).
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник града
Пожаревца“ 8/11), 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“, Позиција 19, Економска класификација
499 - „Текућа буџетска резерва“, и иста распоредити
у оквиру 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“, Позиција 14, Економска класификација
472 – „Накнаде за социјалну заштиту из буџета“
(у оквиру Финансијског плана Градоначелника и
Градског већа - Економска класификација 4727 “Накнаде из буџета за културу“).
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник града
Пожаревца“ 8/11), 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“, Позиција 14, Економска класификација
472 – „Накнаде за социјалну заштиту из буџета“
(у оквиру Финансијског плана Градоначелника и
Градског већа - Економска класификација 4727 “Накнаде из буџета за културу“), на текући рачун
бр. 160-5600100909516-25 Banca Intesa.
IV
За реализацију Решења задужују се
Одељење за привреду и финансије Градске управе
града Пожаревца.
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V
Доношењем овог решења, ставља се ван
снаге Решење Градског већа града Пожаревца, бр.
01-06-11/2012-15 од 12. јануара 2012. године.
VI
Ово Решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

у

„Службеном

У Пожаревцу, 24.01.012. г. Број: 01-06-16/2012-4
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ
И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА
ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
Доставити:
- Сањи С. Марјановић, Одељење за
привреду и финансије
- Славици Вукашиновић, шефу Одсека за
трезор
- Виолети Стојановић, шефу Службе за
послове финансијске оперативе
- Ненаду Петровићу, ул. Далматинска бр.
16, Пожаревац
- Драгом Богдановићу, шефу Одсека за
скупштинске послове
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Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној дана 24. јануара 2012. године разматрало
је захтев Општине Црна Трава за обезбеђење
финансијске помоћи општини ради превазилажења
ванредне ситуације у циљу санирања последица
елементарне непогоде праћене великим снежним
падавинама, са изјашњењем Одељења за привреду
и финансије и мишљењем Групе за ванредне
ситуације, па је на основу члана 86. Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
9/09-пречишћен текст), члана 21. Пословника о
раду Градског већа града Пожаревца („Службени

13.032012.

гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09)
члана 5. став 2. и члана 17. Одлуке о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11), донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава сталне буџетске резерве
I
Из средстава предвиђених Одлуком о
буџету града Пожаревца за 2012. годину („Службени
гласник града Пожаревца“ 8/11) у оквиру 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“ Позиција 18
Економска класификација: 499 -„Стална резерва“,
одобравају се средства у укупном износу од
200.000,00 динара, на име финансијске помоћ у
циљу санирања последица елементарне непогоде
праћене великим снежним падавинама по захтеву
општине Црна Трава, бр. 01-40-126/12 од 23. јануара
2012. 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: 16, Економска класификација:
484 -„Накнада штете за повреде или штету настале
услед елементарних непогода“.
III
Средства из тачке 1. овог решења, уплатити
на рачун Општине Црна Трава бр. 840-74415184384 Текуће донације од физичких и правних лица у
корист нивоа општине, модел 97, позив на број 05031.
IV
О реализацији овог Решења стараће се
Одељење за привреду и финансије Градске управе
града Пожаревца.
V
Ово Решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

у

„Службеном

У Пожаревцу, 24.01.2012. г. Број: 01-06-16/2012-10
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

13.03.2012.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ
И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА
ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
Доставити:
- Шефу Одсека за буџет и финансије
- Шефу Одсека за трезор
- Руководиоцу
Групе
за
послове
финансијске оперативе
- Александру Катићу, шефу Групе за
послове одбране и ванредне ситуације
- Славољубу Благојевићу, председнику
општине Црна Трава
- Одсеку за скупштинске послове
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Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној дана 24. јануара 2012. године, разматрало
је захтев МРК „Млади радник” Пожаревац за
одобрење новчаних средстава ради организације
појединих активности у граду Пожаревцу у току
трајања Европског првенства у рукомету које се
одржава у Републици Србији, са изјашњењем
Одељења за друштвене делатности, па је на основу
члана 86. Статута града Пожаревца (“Службени
гласник града Пожаревца”, бр. 9/09 - пречишћен
текст), члана 21. Пословника о раду Градског
већа града Пожаревца („Службени гласник града
Пожаревца”, бр. 3/08, 5/08 и 3/09), члана 4. став 2. и
члана 17. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2012.
годину („Службени гласник града Пожаревца” 8/1
1), донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ДЕЛИМИЧНО СЕ ПРИХВАТА захтев
мушког Рукометног клуба „Млади радник”
Пожаревац, бр. 01-40-69/12 од 13. јануара 2012.
године, за одобрење новчаних средстава ради
организације појединих активности у граду
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Пожаревцу у току трајања Европског првенства у
рукомету које се одржава у Републици Србији, са
изјашњењем Одељења за друштвене делатности
од 23. јануара 2011. године и одобравају средства
у укупном износу од 300.000,00 динара за потребе
организације боравка репрезентација учесница ЕП
у рукомету, организације међународне утакмице са
екипом из Италије, на име рекламног материјала
и отварања хале Арена у Београду, утакмица уочи
финала ЕП у рукомету.
II
Средства из тачке 1. овог Решења
обезбедити из средства предвиђених Одлуком
о буџету града Пожаревца за 2012. годину
(„Службени гласник града Пожаревца” 8/11), са
Раздела: 1 -„Градоначелник и Градско веће”, Глава
1.1:- „Градоначелник и Градско веће”, Функција 1 1
0 -„Извршни и законодавни органи, финансирање и
фискални послови и спољни послови”, Позиција 19,
Економска класификација 499 - „Текућа буџетска
резерва”, и иста распоредити у оквиру Раздела:
1 „Градоначелник и Градско веће”, Глава 1.2.
“Дотације невладиним организацијама, удружењима
и пројектима”, Функција 810 „Услуге рекреације и
спорта”, Позиција 63, Економска класификација
481 - „Дотације спортским организацима”.
III
Средства из тачке 1 . овог Решења
исплатити из средства предвиђених Одлуком
о буџету града Пожаревца за 2012. годину
(„Службени гласник града Пожаревца” 8/11),
са Раздела: 1 „Градоначелник и Градско веће”,
Глава 1.2. “Дотације невладиним организацијама,
удружењима и пројектима”, Функција 810 „Услуге
рекреације и спорта”, Позиција 63, Економска
класификација 481 - „Дотације спортским
организацима”, на рачун мушког Рукометног клуба
„Млади радник” Пожаревац бр. 160-18178-56 Banca
Inteza Пожаревац, уз обавезу подносиоца захтева да
Одсеку за послове трезора достави сву правдајућу
документацију за пренос средстава.
IV
За реализацију Решења задужују се Одељење
за привреду и финансије и Одељење за друштвене
делатности Градске управе града Пожаревца.
V
Ово Решење објавити
гласнику града Пожаревца”.

у

„Службеном
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

У Пожаревцу, 24.01.2012.г. Број: 01-06-16/2012-1 1
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ
И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА
ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
Доставити:
- Ивани Шајатовић, шефу Одсека за
финансирање друштвених делатности
- Сањи С. Марјановић, Одељење за
привреду и финансије
- Славици Вукашиновић, шефу Одсека
за трезор
- Виолети Стојановић, шефу Службе за
послове финансијске оперативе
- председнику УО МРК „Пожаревац”, др
Воје Дулића бр. 35
- Драгом Богдановићу, шефу Одсека за
скупштинске послове
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На основу члана 86. Статута града
Пожаревца (“Службени гласник града Пожаревца”,
бр. 9/09 - пречишћен текст), члана 21. Пословника
о раду Градског већа града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09) и
члана 4. став 2. и члана 17. Одлуке о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11), поступајући по пресуди
Основног суда у Пожаревцу П. бр. 4389/2010-55 од
15.06.2011. године, Градоначелник града Пожаревца
доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава сталне буџетске резерве
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Пожаревца за 2012. годину („Службени
гласник града Пожаревца“ 8/11), а у оквиру Раздела

13.032012.

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“, Позиција:
18, Економска класификација 499 - “Стална
буџетска резерва“, одобравају се средства у укупном
износу од 76.350,80 динара, солидарно, на име
исплате накнаде штете због задобијених телесних
повреда, са обрачунатом законском каматом и
трошкова парничног поступка, малолетној Илић
Софији из Ждрела, коју заступа пуномоћник Дејан
М. Бојић, адвокат из Пожаревца, а као обавезе
солидарног дужника – Града Пожаревца по основу
правоснажне пресуде Основног суда у Пожаревцу
П. бр. 4389/2010-55 од 15.06.2011. године.
Обавезују се ЈКП „Водовод и канализација“
Пожаревац и ЈП „Дирекција за изградњу града
Пожаревца“, као солидарни дужници по основу
правоснжне пресуде Основног суда у Пожаревцу П.
бр. 4389/2010-55 од 15.06.2011. године, да изврше
уплату 1/3 средстава.
II
Средстава из тачке 1. овог Решења књижиће
се у оквиру Раздела 1. „Градоначелник и Градско
веће“, Глава 1.1. „Градоначелник и Градско веће“,
Функција 110 „Извршни и законодавни органи,
финансирање и фисклани послови и спољни
послови“, Позиција 16, Економска класификација
484 - „Накнада штете за повреде или штету насталу
услед елементарних непогода“.
III
Одобрена средства у тачки 1. овог Решења
уплатити на текући рачун оца, законског заступника
малолетне Софије Илић, Ивице Илића из Ждрела, на
рачун у Комерцијалној банци бр. 205-90110045048900.
IV
O реализацији овог Решења стараће се
Одељење за привреду и финансије Градске управе
града Пожаревца.
Ово
доношења.

Решење

V
ступа

на

снагу

даном

У Пожаревцу, 7.02.2012. г. Број: 01-40-139/2012
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

13.03.2012.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ОБРАЂИВАЧ
Тамара Тепшић, стручни сарадник
Одсека за стручне послове
Градоначелника и Градског већа, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
Доставити:
- Јелени Петровић, шефу Одсека за буџет
и финансије,
- Славици Вукашиновић, шефу Одсека за
послове трезора
- Виолети Стојановић, шефу Службе за
послове финансијске оперативе,
- Драгом Богдановићу, шефу Одсека за
скупштинске послове
- Илић Ивици, Ждрело
- Дејану Бојићу, адвокату из Пожаревца
- директору ЈП „Дирекција за изградњу
града Пожаревца“
- директору
ЈКП
„Водовод
и
канализација“
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Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној дана 13. фебруара 2012. године разматрало
је предлог Комисије за спровођење поступка,
утврђивања нематеријалне штете грађанима који су
претрпели уједе паса луталица и сачињавање предлога
вансудског поравнања, за давање сагласности на
закључење вансудског поравнања између Града
Пожаревца, кога заступа Градоначелник Миодраг
Милосављевић, дипл. правник, са једне стране и
Станчић Михајла из Пожаревца, са друге стране и
исплату накнаде нематеријалне штете због уједа пса
луталице, па је на основу члана 86. Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
9/09-пречишћен текст), члана 21. Пословника о
раду Градског већа града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09)
члана 5. став 2. и члана 17. Одлуке о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11), донело
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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: 18,
Економска класификација: 499 -„Стална резерва“,
одобравају се средства у укупном износу
од 40.000,00 динара, по основу закљученог
вансудског поравнања број: 02-40-1522/11 од
12.01.2012. године, између Града Пожаревца, кога
заступа Градоначелник Миодраг Милосављевић,
дипл.правник, са једне стране и Станчић Михајла
из Пожаревца, са друге стране.
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: 16, Економска класификација:
484 -„Накнада штете за повреде или штету настале
услед елементарних непогода“.
III
Средства из тачке 1. овог решења, исплатити
Станчић Михајлу из Пожаревца, на благајни Градске
управе града Пожаревца.
IV
О реализацији овог Решења стараће се
Одељење за привреду и финансије Градске управе
града Пожаревца.
V
Ово Решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

у

„Службеном

У Пожаревцу, 13.2.2012.год. Бр:01-06-19/2012-35а
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ
И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава сталне буџетске резерве

СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА
ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.

I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Пожаревца за 2012. годину („Службени
гласник града Пожаревца“ 8/11), у оквиру Раздела:

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.

Страна 154 - Број 2

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Доставити:
- Шефу Одсека за буџет и финансије
- Шефу Одсека за трезор
- Руководиоцу
Групе
за
послове
финансијске оперативе
- Слађани Петрушић, Одељење за
инспекцијске послове
- Станчић Михајлу ул. Млавска бр. 7,
Пожаревац
- Одсеку за скупштинске послове
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Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној дана 13. фебруара 2012. године разматрало
је предлог Комисије за спровођење поступка,
утврђивања нематеријалне штете грађанима који су
претрпели уједе паса луталица и сачињавање предлога
вансудског поравнања, за давање сагласности на
закључење вансудског поравнања између Града
Пожаревца, кога заступа Градоначелник Миодраг
Милосављевић, дипл. правник, са једне стране и
Николић Драгане из Пожаревца, са друге стране и
исплату накнаде нематеријалне штете због уједа пса
луталице, па је на основу члана 86. Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
9/09-пречишћен текст), члана 21. Пословника о
раду Градског већа града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09)
члана 5. став 2. и члана 17. Одлуке о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11), донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава сталне буџетске резерве
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Пожаревца за 2012. годину („Службени
гласник града Пожаревца“ 8/11), 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: 18,
Економска класификација: 499 -„Стална резерва“,
одобравају се средства у укупном износу
од 40.000,00 динара, по основу закљученог
вансудског поравнања број: 02-40-1460/11 од
12.01.2012. године, између Града Пожаревца, кога
заступа Градоначелник Миодраг Милосављевић,
дипл.правник, са једне стране и Николић Драгане
из Пожаревца, са друге стране.

13.032012.

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: 16, Економска класификација:
484 -„Накнада штете за повреде или штету настале
услед елементарних непогода“.
III
Средства из тачке 1. овог решења, исплатити
Николић Драгани из Пожаревца, на благајни Градске
управе града Пожаревца.
IV
О реализацији овог Решења стараће се
Одељење за привреду и финансије Градске управе
града Пожаревца.
V
Ово Решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

у

„Службеном

У Пожаревцу, 13.2.2012. г. Број: 01-06-19/2012-35б
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ
И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА
ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
Доставити:
- Шефу Одсека за буџет и финансије
- Шефу Одсека за трезор
- Руководиоцу
Групе
за
послове
финансијске оперативе
- Слађани Петрушић, Одељење за
инспекцијске послове
- Николић Драгани Узун Миркова бб
Пожаревац
- Одсеку за скупштинске послове

13.03.2012.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
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Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној дана 13. фебруара 2012. године разматрало
је предлог Комисије за спровођење поступка,
утврђивања нематеријалне штете грађанима који су
претрпели уједе паса луталица и сачињавање предлога
вансудског поравнања, за давање сагласности на
закључење вансудског поравнања између Града
Пожаревца, кога заступа Градоначелник Миодраг
Милосављевић, дипл. правник, са једне стране и
Здравковић Горице из Лучице, са друге стране и
исплату накнаде нематеријалне штете због уједа пса
луталице, па је на основу члана 86. Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
9/09-пречишћен текст), члана 21. Пословника о
раду Градског већа града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09)
члана 5. став 2. и члана 17. Одлуке о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11), донело

Број 2 - Страна 155

III
Средства из тачке 1. овог решења, исплатити
Здравковић Горици из Лучице, на благајни Градске
управе града Пожаревца.
IV
О реализацији овог Решења стараће се
Одељење за привреду и финансије Градске управе
града Пожаревца.
V
Ово Решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

у

„Службеном

У Пожаревцу, 13.2.2012. г. Број:01-06-19/2012-35в
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ
И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА
ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава сталне буџетске резерве
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Пожаревца за 2012. годину („Службени
гласник града Пожаревца“ 8/11), 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: 18,
Економска класификација: 499 -„Стална резерва“,
одобравају се средства у укупном износу
од 40.000,00 динара, по основу закљученог
вансудског поравнања број: 02-355-974/11 од
12.01.2012. године, између Града Пожаревца, кога
заступа Градоначелник Миодраг Милосављевић,
дипл.правник, са једне стране и Здравковић Горице
из Лучице, са друге стране.
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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: 16, Економска класификација:
484 -„Накнада штете за повреде или штету настале
услед елементарних непогода“.

Градско веће града Пожаревца на
седници одржаној дана 13. фебруара 2012. године
разматрало је предлог Комисије за спровођење
поступка, утврђивања нематеријалне штете
грађанима који су претрпели уједе паса луталица
и сачињавање предлога вансудског поравнања,
за давање сагласности на закључење вансудског
поравнања између Града Пожаревца, кога заступа
Градоначелник Миодраг Милосављевић, дипл.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
Доставити:
- Шефу Одсека за буџет и финансије
- Шефу Одсека за трезор
- Руководиоцу
Групе
за
послове
финансијске оперативе
- Слађани Петрушић, Одељење за
инспекцијске послове
- Здравковић Горици из Лучице
- Одсеку за скупштинске послове

Страна 156 - Број 2

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

правник, са једне стране и Рајновић Александра
из Пожаревца, са друге стране и исплату накнаде
нематеријалне штете због уједа пса луталице, па
је на основу члана 86. Статута града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, 9/09пречишћен текст), члана 21. Пословника о раду
Градског већа града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09)
члана 5. став 2. и члана 17. Одлуке о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11), донело

V
Ово Решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

IV
О реализацији овог Решења стараће се
Одељење за привреду и финансије Градске управе
града Пожаревца.

„Службеном

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ
И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА
ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.

I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Пожаревца за 2012. годину („Службени
гласник града Пожаревца“ 8/11), 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: 18,
Економска класификација: 499 -„Стална резерва“,
одобравају се средства у укупном износу
од 40.000,00 динара, по основу закљученог
вансудског поравнања број: 02-40-1671/11 од
13.01.2012. године, између Града Пожаревца, кога
заступа Градоначелник Миодраг Милосављевић,
дипл. правник, са једне стране и Рајновић
Александра из Пожаревца, са друге стране.

III
Средства из тачке 1. овог решења, исплатити
Рајновић Александру, ул. Ђурђа Бранковића бр. 56
из Пожаревца,на благајни Градске управе града
Пожаревца.

у

У Пожаревцу, 13.2.2012. г. Број:01-06-19/2012-36а

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава сталне буџетске резерве

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: 16, Економска класификација:
484 -„Накнада штете за повреде или штету настале
услед елементарних непогода“.

13.032012.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
Доставити:
- Шефу Одсека за буџет и финансије
- Шефу Одсека за трезор
- Руководиоцу
Групе
за
послове
финансијске оперативе
- Слађани Петрушић, Одељење за
инспекцијске послове
- Рајновић Александру, ул. Ђурђа
Бранковића бр. 56/3, Пожаревац
- Одсеку за скупштинске послове
105
Градско веће града Пожаревца на
седници одржаној дана 13. фебруара 2012. године
разматрало је предлог Комисије за спровођење
поступка, утврђивања нематеријалне штете
грађанима који су претрпели уједе паса луталица
и сачињавање предлога вансудског поравнања,
за давање сагласности на закључење вансудског
поравнања између Града Пожаревца, кога заступа
Градоначелник Миодраг Милосављевић, дипл.
правник, са једне стране и малолетног Мартиновић
Уроша, кога заступа мајка, Мартиновић Данијела
из Пожаревца, са друге стране и исплату накнаде
нематеријалне штете због уједа пса луталице, па
је на основу члана 86. Статута града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, 9/09пречишћен текст), члана 21. Пословника о раду
Градског већа града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09)

13.03.2012.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ
И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.

члана 5. став 2. и члана 17. Одлуке о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11), донело

СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА
ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава сталне буџетске резерве
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Пожаревца за 2012. годину („Службени
гласник града Пожаревца“ 8/11), 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: 18,
Економска класификација: 499 -„Стална резерва“,
одобравају се средства у укупном износу
од 50.000,00 динара, по основу закљученог
вансудског поравнања број: 02-40-1546/11 од
13.012012. године, између Града Пожаревца, кога
заступа Градоначелник Миодраг Милосављевић,
дипл. правник, са једне стране и малолетног
Мартиновић Уроша, кога заступа мајка, Мартиновић
Данијела из Пожаревца, са друге стране.
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: 16, Економска класификација:
484 -„Накнада штете за повреде или штету настале
услед елементарних непогода“.
III
Средства из тачке 1. овог решења, исплатити
Мартиновић Данијели из Пожаревца, на благајни
Градске управе града Пожаревца.
IV
О реализацији овог Решења стараће се
Одељење за привреду и финансије Градске управе
града Пожаревца.
V
Ово Решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

у

„Службеном

У Пожаревцу, 13.2.2012. г. Број:01-06-19/2012-36 б
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
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ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
Доставити:
- Шефу Одсека за буџет и финансије
- Шефу Одсека за трезор
- Руководиоцу
Групе
за
послове
финансијске оперативе
- Слађани Петрушић, Одељење за
инспекцијске послове
- Мартиновић Данијели ул. Узун Миркова
бб, Пожаревац
- Одсеку за скупштинске послове
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Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној дана 14. фебруара 2012. године,
разматрало је захтев ЈП „Дирекција за изградњу
града Пожаревца“ за одобрење средстава на име
накнаде трошкова израде пројекта препарцелације
у циљу легализације објекта дневног боравка
предшколске деце у Кленовнику у улици Војводе
Синђелића, са изјашњењем Одељења за привреду и
финансије, па је на основу члана 86. Статута града
Пожаревца (“Службени гласник града Пожаревца”,
бр. 9/09- пречишћен текст), члана 21. Пословника
о раду Градског већа града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09),
члана 4. став 2. и члана 17. Одлуке о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11), донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев ЈП „Дирекција за
изградњу града Пожаревца“, бр.01-350-38/12 од
24. јануара 2012. године за одобрење новчаних
средставана име накнаде трошкова израде пројекта
препарцелације у циљу легализације објекта
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дневног боравка предшколске деце у Кленовнику у
улици Војводе Синђелића и одобравају средства у
износу од 58.500,00 динара.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ
И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.

II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средстава предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник града
Пожаревца“ 8/11), 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“, Позиција 19, Економска класификација
499 - „Текућа буџетска резерва“, и иста распоредити
у оквиру Раздела: 3 - „Орган управе“ Глава 3.8. - „ЈП
Дирекција за изградњу града Пожаревца“ Функција
620 - „Развој заједнице“, Позиција 206, Економска
класификација 424- „Специјализоване услуге“
(у оквиру финансијског плана ЈП „Дирекција
за изградњу града Пожареца“ - Економска
класификација - 424631 - „Геодетске услуге“).

СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА
ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.

III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из средстава предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11), са Раздела: 3 - „Орган
управе“ Глава 3.8. - „ЈП Дирекција за изградњу града
Пожаревца“ Функција 620 - „Развој заједнице“,
Позиција 206, Економска класификација 424„Специјализоване услуге“ (у оквиру финансијског
плана ЈП „Дирекција за изградњу града Пожареца“
- Економска класификација - 424631 - „Геодетске
услуге“).
IV
Задужује се директни буџетски корисник
Орган управе и ЈП „Дирекција за изградњу града
Пожаевца“, да сходно овом Решењу изврше измену
у свом Финансијском плану за 2011. годину.
V
За реализацију Решења задужује се
Одељење за привреду и финансије Градске управе
града Пожаревца.
VI
Ово Решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

у

„Службеном

У Пожаревцу, 14.02.2012. г. Број: 01-06-19/2012-23
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
Доставити:
−
Оливери Гроздановић, Одељење за
привреду и финансије
−
Сањи С. Марјановић, Одељење за
привреду и финансије,
−
Славици Вукашиновић, шефу Одсека
за послове трезора,
−
Виолети Стојановић, шефу Одсека за
послове финансијске оперативе
−
Драгом Богдановићу, шефу Одсека за
скупштинске послове
−
директору ЈП Дирекција за изградњу
града Пожаревца
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Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној дана 14. фебруара 2012. године, разматрало
је захтев ловачког удружења «Ресава» из Пољане за
одобрење новчаних средстава ради организације
манифестације «Лов на Моравског шакала 2012.
године», са изјашњењем Одељења за друштвене
делатности, па је на основу члана 86. Статута града
Пожаревца (“Службени гласник града Пожаревца”,
бр. 9/09- пречишћен текст), члана 21. Пословника
о раду Градског већа града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09),
члана 4. став 2. и члана 17. Одлуке о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11), донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев ловачког удружења
«Ресава» из Пољане, бр. 01-40-32/2012 од 10. јануара
2012. године за одобрење новчаних средстава ради
организације манифестације «Лов на Моравског

13.03.2012.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА
ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.

шакала 2012. године», са изјашњењем Одељења за
друштвене делатности од 19. јануара 2012. године и
одобравају средства у износу од 50.000,00 динара
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средстава предвиђених Одлуком о буџету
града Пожаревца за 2012. годину („Службени
гласник града Пожаревца“ 8/11), 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“, Позиција
19, Економска класификација 499 - „Текућа
буџетска резерва“, и иста распоредити у оквиру
Раздела: 1 - „Градоначелник и Градско веће“,
Глава 1.2. - „Дотације невладиним организацијама,
удружењима и пројектима“ Функција 160 - „Опште
јавне услуге које нису класификоване на другом
месту“, Позиција 55, Економска класификација 481
- „Учешће града у програмима НВО и Удружења Конкурс“.
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из средстава предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник града
Пожаревца“ 8/11), са Раздела: 1 - „Градоначелник и
Градско веће“, Глава 1.2. - „Дотације невладиним
организацијама, удружењима и пројектима“
Функција 160 - „Опште јавне услуге које нису
класификоване на другом месту“, Позиција 55,
Економска класификација 481 - „Учешће града у
програмима НВО и Удружења -Конкурс“, на жирорачун Удружења „Ресава“ Пољана бр. 160-1922325.
IV
За реализацију Решења задужује се Одељење
за друштвене делатности и Одељење за привреду и
финансије Градске управе града Пожаревца.
V
Ово Решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

у

„Службеном

У Пожаревцу, 14.02.2012. г. Број: 01-06-19/2012-28
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ
И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
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ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
Доставити:
− Сањи Жарић. Одељење за друштвене
делатности
− Сањи С. Марјановић, Одељење за
привреду и финансије,
− Славици Вукашиновић, шефу Одсека
за послове трезора,
− Виолети Стојановић, шефу Одсека за
послове финансијске оперативе
− Драгом Богдановићу, шефу Одсека за
скупштинске послове
− Новици Радивојевићу, Ловачко
удружење „Ресава“ Пољана
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Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној дана 14. фебруара 2012. године, разматрало
је захтев Балетског студија „Амадеус“ из Пожаревца
за обезбеђење новчаних средстава на име плаћања
трошкова учешћа на карневалима у 2012. години,
са изјашњењем Одељења за друштвене делатности
Градске управе града Пожаревца, па је на основу
члана 86. Статута града Пожаревца (“Службени
гласник града Пожаревца”, бр. 9/09- пречишћен
текст), члана 21. Пословника о раду Градског
већа града Пожаревца („Службени гласник града
Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09), члана 3. став 3. и
члана 17. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2012.
годину („Службени гласник града Пожаревца“ 8/11)
донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ДЕЛИМИЧНО СЕ ПРИХВАТА захтев
Балетског студија „Амадеус“ из Пожаревца бр. 0140-189/12 од 2. фебруара 2012. године, за обезбеђење
новчаних средстава на име плаћања трошкова
учешћа на карневалима у 2012. години и одобравају
средства у укупном износу од 280.000,00 динара
(и то 160.000,00 динара на име одласка балетског
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СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА
ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.

студија на карневал у Птуј-Словенија и износ од
120.000,00 динара на име одласка у СтрумицуМакедонија).
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету
града Пожаревца за 2012. годину („Службени
гласник града Пожаревца“ 8/11), 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“, Позиција
19, Економска класификација 499 - „Текућа
буџетска резерва“, и иста распоредити у оквиру
Раздела: 1 - „Градоначелник и Градско веће“,
Глава 1.2: - „Дотације невладиним организацијама,
удружењима и пројектима“, Функција 160- „Опште
јавне услуге које нису класификоване на другом
месту“, Позиција 55, Економска класификација 481
- „Учешће града у програмима НВО и Удружења Конкурс“.
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник града
Пожаревца“ 8/11), са Раздела:1 - „Градоначелник и
Градско веће“, Глава 1.2: - „Дотације невладиним
организацијама, удружењима и пројектима“,
Функција 160- „Опште јавне услуге које нису
класификоване на другом месту“, Позиција 55,
Економска класификација 481 - „Учешће града у
програмима НВО и Удружења - Конкурс“, на жирорачун Балетског студија „Амадеус“ бр. 220-6361934.
IV
За реализацију Решења задужују се Одељење
за друштвене делатности и Одељење за привреду и
финансије Градске управе града Пожаревца.
V
Ово Решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

у

„Службеном

У Пожаревцу, 14.02.2012. г. Број: 01-06-19/2012-59
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ
И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.

13.032012.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
Доставити:
− Сањи Жарић, Одељење за друштвене
делатности
− Сањи С. Марјановић, Одсек за буџет и
финансије,
− Славици Вукашиновић, шефу Одсека
за послове трезора
− Виолети Стојановић, шефу Службе за
послове финансијске опреративе
− Маји Скендеровић-Бонић, директору
БС „Амадеус“ Братства Јединства 55
Пожаревац,
− Драгом Богдановићу, шефу Одсека за
скупштинске послове
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Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној дана 17. фебруара 2012. године,
разматрало је иницијативу Начелника Градске
уптаве за одобрење средства на име ангажовања
Алпинистичког одсека „Пожаревац“ за уклањање
снега и леденица са крова зграде Начелства, па
је на основу члана 86. Статута града Пожаревца
(“Службени гласник града Пожаревца”, бр. 9/09
- пречишћен текст), члана 21. Пословника о раду
Градског већа града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09),
члана 4. став 2. и члана 17. Одлуке о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11), донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ иницијатива Начелника
Градске уптаве за одобрење средства на име
ангажовања Алпинистичког одсека „Пожаревац“
за уклањање снега и леденица са крова зграде
Начелства и одобравају средства у износу до
160.000,00 динара (за набавку три комплета
опреме, сходно профактури која ће бити накнадно
достављена).

13.03.2012.
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НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ
И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.

Задужује се начелник Градске управе града
Пожаревца да са члановима Алпинистичког одсека
из предходног става овог решења закључи уговор о
радном ангажовању за вршење услуга чишћења и
уклањања снега.

СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА
ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.

II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету
града Пожаревца за 2012. годину („Службени
гласник града Пожаревца“ 8/11), 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“, Позиција
19, Економска класификација 499 - „Текућа
буџетска резерва“, и иста распоредити у оквиру
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“, Позиција
11, Економска класификација 426 – „Материјал“
(у оквиру Финансијског плана Градоначелника и
Градског већа - Економска класификација 426919
- „Остали материјали за посебне намене“).
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11), 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“, Позиција 11, Економска класификација
426 – „Материјал“ (у оквиру Финансијског плана
Градоначелника и Градског већа - Економска
класификација 426919 - „Остали материјали за
посебне намене“), а на рачун добављача опреме по
достављеној профактури.
IV
За реализацију Решења задужују се
Одељење за привреду и финансије Градске управе
града Пожаревца.
V
Ово Решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

у

„Службеном

У Пожаревцу, 17.02.2012. г. Број: 01-06-19/2012-67
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
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ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
Доставити:
- Сањи С. Марјановић, Одељење за
привреду и финансије
- Славици Вукашиновић, шефу Одсека за
трезор
- Виолети Стојановић, шефу Службе за
послове финансијске оперативе
- Драгану
Милошевићу,
начелнику
Алпинистичког одсека „Пожаревац“
- Драгом Богдановићу, шефу Одсека за
скупштинске послове
110
На основу члана 86. Статута града
Пожаревца (“Службени гласник града Пожаревца”,
бр. 9/09 - пречишћен текст), члана 21. Пословника
о раду Градског већа града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09) и
члана 4. став 2. и члана 17. Одлуке о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11), поступајући по пресуди
Основног суда у Пожаревцу П. бр. 4389/2010-55 од
15.06.2011. године, Градоначелник града Пожаревца
доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава сталне буџетске резерве
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Пожаревца за 2012. годину („Службени
гласник града Пожаревца“ 8/11), а у оквиру 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“, Позиција:
18, Економска класификација 499 - “Стална
буџетска резерва“, одобравају се средства у укупном
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износу од 73.533,33 динара, солидарно, на име
исплате накнаде штете због задобијених телесних
повреда, са обрачунатом законском каматом и
трошкова парничног поступка, малолетној Илић
Софији из Ждрела, коју заступа пуномоћник Дејан
М. Бојић, адвокат из Пожаревца, а као обавезе
солидарног дужника – Града Пожаревца по основу
правоснажне пресуде Основног суда у Пожаревцу
П. бр. 4389/2010-55 од 15.06.2011. године.
Обавезују се ЈКП „Водовод и канализација“
Пожаревац и ЈП „Дирекција за изградњу града
Пожаревца“, као солидарни дужници по основу
правоснжне пресуде Основног суда у Пожаревцу П.
бр. 4389/2010-55 од 15.06.2011. године, да изврше
уплату 1/3 средстава.
II
Средстава из тачке 1. овог Решења књижиће
се у оквиру Раздела 1. „Градоначелник и Градско
веће“, Глава 1.1. „Градоначелник и Градско веће“,
Функција 110 „Извршни и законодавни органи,
финансирање и фисклани послови и спољни
послови“, Позиција 17, Економска класификација
485 - „Накнада штете за повреде или штету насталу
од стране државних органа“.
III
Одобрена средства у тачки 1. овог Решења
уплатити на текући рачун ЈКП „Водовод и
канализација“ бр. 160-12510-85 код Banca Intesa.
IV
O реализацији овог Решења стараће се
Одељење за привреду и финансије Градске управе
града Пожаревца.
V
Доношењем овог Решења ставља се ван
снаге Решење Градоначелника града Пожаревца бр.
01-40-139/2012 од 7. фебруара 2012. године.
Ово
доношења.

Решење

VI
ступа

на

снагу

даном

Образложење
Градоначелник града Пожареввца је дана 7.
фебруара 2012. године донео Решење о употреби
средстава сталне буџетске резерве, под бројем 0140-139/2012, којим се малолетној Илић Софији из
Ждрела, коју заступа пуномоћник Дејан М. Бојић,
адвокат из Пожаревца, одобравају новчана средства
из средстава утврђених Одлуком о буџету града
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Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11) са позиције 18 -Стална
буџетска резерва, а на име исплате накнаде штете
због задобијених телесних повреда са обрачунатом
законском каматом и трошковима парничног
поступка, по основу правоснажне пресуде Основног
суда у Пожаревцу П. бр. 4389/2010-55 од 15.06.2011.
године. По основу правоснажне пресуде, обавезани
су ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац и
ЈП „Дирекција за изградњу града Пожаревца“
као солидарни дужници, да изврше уплату 1/3
средстава.
Како је целокупан износ средстава од
220.600,00 динара, наплаћен са рачуна противтућеног
ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац, исто
предузеће је поднело захтев бр. 01-40-230/2012 од
10. фебруара 2012. године за пренос (регресирање)
1/3 целокупног износа средстава, те је из тих разлога
потребно изменити Решење Градоначелника града
Пожаревца бр. 01-40-139/2012 од 7. фебруара 2012.
године.
На основу свега наведеног, Градоначелник
града Пожаревца донео је Решење као у
диспозитиву.
У Пожаревцу, 20.02.2012. г. Број: 01-40-270/2012
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ОБРАЂИВАЧ
Тамара Тепшић, стручни сарадник
Одсека за стручне послове
Градоначелника и Градског већа, с.р.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
Доставити:
- Јелени Петровић, шефу Одсека за буџет
и финансије,
- Славици Вукашиновић, шефу Одсека за
послове трезора
- Виолети Стојановић, шефу Службе за
послове финансијске оперативе,
- Драгом Богдановићу, шефу Одсека за
скупштинске послове
- Илић Ивици, Ждрело
- Дејану Бојићу, адвокату из Пожаревца
- директору
ЈКП
„Водовод
и
канализација“

13.03.2012.
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