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 На основу члана 20. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), 
члана 4, 5. и 65. став 1. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС“, број 119/12), члана 2. и 
3. Закона о комуналним делатностима („Службени 
гласник РС“, број 88/11),, као и члана 27. став 1. 
тачка 6. и 8. Статута града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца“, бр. 9/09 – пречишћен 
текст и 13/12), у циљу усклађивања Јавног предузећа 
„Дирекција за изградњу града Пожаревца“ са 
Законом о јавним предузећима („Службени гласник 
РС“,бр. 119/12) , Скупштина града Пожаревца, на 
седници одржаној 20.3.2013. године, донела је 

О Д Л У К У
О ПРОМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ДИРЕКЦИЈА ЗА 
ИЗГРАДЊУ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА“ 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Усклађивање оснивачког акта

Члан 1.
 Овом одлуком врши се промена Одлуке о 
оснивању Јавног предузећа „Дирекција за изградњу 
града Пожаревца“ (“Службени гласник града 
Пожаревца”, бр. 2/12 - пречишћен текст), којом је 
организовано као Јавно предузеће „Дирекција за 
изградњу града Пожаревца“, уписано у регистар 
Агенције за привредне регистре Решењем 17004 
од 16. маја 2005. године, у циљу усклађивања са 
Законом о јавним предузећима („Службени гласник 
РС“, бр. 119/12).

Циљеви оснивања

Члан 2.
 Јавно предузеће „Дирекција за изградњу 
града Пожаревца“ (у даљем тексту: 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; обезбеђења и одржавања јавног 
осветљења на територији града, 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 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. 
 ЈП „Дирекција за изградњу града Пожа-
ревца“ је основана и послује ради обезбеђивања 
трајног обављања делатности из става 1. овог члана 
и дужна је да организује свој рад и пословање на 
начин којим се обезбеђује:

1. трајно и несметано пружање 
комуналних услуга корисницима под 
условима и на начин уређен законом, 
прописима и стандардима донесеним 
на основу закона; 

2. прописани или уговорени обим и 
квалитет комуналних услуга, који 
подразумева тачност у погледу рокова, 
и сигурност корисника у добијању 
услуга;

3. предузимање мера одржавања, развоја 
и заштите комуналних објеката, 
постројења и опреме, који служе за 
обављање комуналне делатности као и 
комуналне структуре уопште; 

4. развој и унапређење квалитета и врсти 
комуналних услуга, као и унапређење 
организације и ефикасности рада. 
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ЈП „Дирекција за изградњу града Пожаревца“ 
је дужна да обавља комуналну делатност у складу 
са законом, овом одлуком, Одлуком Скупштине 
града Пожаревца о начину обављања комуналне 
делатности и Статутом ЈП „Дирекција за изградњу 
града Пожаревца“.

Предмет одлуке

Члан 3.
 Овом одлуком, у складу са Законом о 
јавним предузећима, регулисана су права и обавезе 
оснивача и ЈП „Дирекција за изградњу града 
Пожаревца“ у обављању делатности од општег 
интереса, а нарочито:

1. назив и седиште оснивача;
2. пословно име и седиште ЈП „Дирекција 

за изградњу града Пожаревца“ ;
3. претежна делатност ЈП „Дирекција за 

изградњу града Пожаревца“;
4. права, обавезе и одговорности оснивача 

према ЈП „Дирекција за изградњу 
града Пожаревца“ и ЈП „Дирекција 
за изградњу града Пожаревца“ према 
оснивачу;

5. услови и начин утврђивања и 
распоређивања добити, односно начину 
покрића губитака и сношењу ризика;

6. условима и начину задуживања 
ЈП „Дирекција за изградњу града 
Пожаревца“;

7. заступање ЈП „Дирекција за изградњу 
града Пожаревца“;

8. износ основног капитала, као и опис, 
врста и вредност неновчаног улога;

9. органи ЈП „Дирекција за изградњу 
града Пожаревца“;

10. имовина која се не може отуђити;
11. располагање (отуђење и прибављање) 

стварима у јавној својини која су 
пренета у својину ЈП „Дирекција за 
изградњу града Пожаревца“ у складу 
са законом;

12. заштита животне средине;
13. друга питања од значаја за несметано 

обављање делатности за коју се оснива 
ЈП „Дирекција за изградњу града 
Пожаревца“.

II ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ

Оснивач јавног предузећа

Члан 4.
 Оснивач ЈП „Дирекција за изградњу града 
Пожаревца“ је:
 Град Пожаревац улица Дринска бр. 2, 
матични број 07162634.
 Права оснивача остварује Скупштина града 
Пожаревца.

Правни статус јавног предузећа

Члан 5.
 ЈП „Дирекција за изградњу града 
Пожаревца“ има статус правног лица, са правима, 
обавезама и одговорностима утврђеним законом.
 ЈП „Дирекција за изградњу града 
Пожаревца“ у правном промету са трећим лицима 
има сва овлашћења и иступа у своје име и за свој 
рачун.

Одговорност за обавезе јавног предузећа

Члан 6.
 ЈП „Дирекција за изградњу града 
Пожаревца“ за своје обавезе одговара целокупном 
својом имовином.
 Оснивач не одговара за обавезе ЈП 
„Дирекција за изградњу града Пожаревца“, осим у 
случајевима прописаним законом.

Заступање и представљање јавног предузећа

Члан 7.
 Дирекцију заступа и представља директор.

III ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ

Пословно име јавног предузећа

Члан 8.
 ЈП „Дирекција за изградњу града 
Пожаревца“ послује под следећим пословним 
именом: Јавно предузеће „Дирекција за изградњу 
града Пожаревца“.
 Скраћено пословно име је: ЈП „Дирекција 
за изградњу града Пожаревца“. 
 О промени пословног имена одлучује 
Надзорни одбор ЈП „Дирекција за изградњу града 
Пожаревца“, уз сагласност оснивача.

Седиште јавног предузећа
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Члан 9.
 Седиште ЈП „Дирекција за изградњу града 
Пожаревца“ је у Пожаревцу, улица Лоле Рибара бр. 
2.
 О промени седишта ЈП „Дирекција за 
изградњу града Пожаревца“ одлучује Надзорни 
одбор, уз сагласност оснивача.

Печат, штамбиљ и знак јавног предузећа

Члан 10.
 ЈП „Дирекција за изградњу града 
Пожаревца“ поседује свој печат и штамбиљ са 
исписаним текстом на српском језику и ћириличким 
писмом.
 Печат је округлог облика, пречника 28мм 
и садржи кружно уписан текст : Јавно предузеће 
“Дирекција за изградњу града Пожаревца” 
Пожаревац.
 Штамбиљ је правоугаоног облика, димензије 
60мм х 28 мм и садржи водоравно уписан текст: 
Јавно предузеће “Дирекција за изградњу града 
Пожаревца” Пожаревац , седиште и место за датум 
и број.
 ЈП „Дирекција за изградњу града Пожаревца“ 
има свој знак који садржи назив и седиште ЈП 
„Дирекција за изградњу града Пожаревца“, а који 
ће бити дефинисан Статутом ЈП „Дирекција за 
изградњу града Пожаревца“.

Упис јавног предузећа у регистар

Члан 11.
 ЈП „Дирекција за изградњу града 
Пожаревца“ се за обављање своје делатности од 
општег интереса, утврђене овом одлуком, уписује 
у регистар у складу са законом којим се уређује 
правни положај привредних друштава и поступак 
регистрације, у складу са законом.

Унутрашња организација јавног предузећа

Члан 12.
 ЈП „Дирекција за изградњу града 
Пожаревца“ послује као јединствена радна целина.
 Актом директора ЈП „Дирекција за 
изградњу града Пожаревца“ уређује се унутрашња 
организација и систематизација послова.

IV ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Претежна делатност

Члан 13.
 Претежна делатност ЈП “Дирекција за 
изградњу града Пожаревца” је:

71.12 – инжењерске делатности и 
техничко саветовање.

 Осим наведене претежне делатности, ЈП 
„Дирекција за изградњу града Пожаревца“ ће се 
бавити и другим делатностима, као што су:

41.10 – разрада грађевинских пројеката; 
41.20 - изградња стамбених и нестамбених 
зграда; 
42.11 - изградња путева и аутопутева; 
42.13 - изградња мостова и тунела; 
42.21 - изградња цевовода; 
42.22 - изградња електричних и 
телекомуникационих водова; 
42.91 - изградња хидротехничких објеката; 
42.99 - изградња осталих непоменутих 
грађевина; 
43.11 - рушење објеката; 
43.12 - припремна градилишта; 
43.13 - испитивање терена бушењем и 
сондирањем; 
43.21 - постављање електричних 
инсталација; 
43.22 - постављање водоводних, 
канализационих, грејних и климатизационих 
система; 
43.29 - остали инсталациони радови у 
грађевинарству; 
43.31 – малтерисање; 
43.32 – уградња столарије; 
43.33 – постављање подних и зидних 
облога; 
43.34 – бојење и застакљивање; 
43.39 – остали завршни радови; 
43.91 - кровни радови; 
43.99 - остали непоменути специфични 
грађевински радови; 
64.30 – поверенички фондови (трастови), 
инвестициони фондови и слични 
финансијски ентитети; 
64.99 – остале непоменуте финансијске 
услуге, осим осигурања и пензијских 
фондова; 
68.10 – куповина и продаја властитих 
некретнина; 
68.20 – изнајмљивање властитих или 
изнајмљених некретнина и управљање 
њима; 
68.31 – делатност агенција за некретнине; 
68.32 – управљање некретнинама за 
накнаду; 
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69.10 – правни послови; 
69.20 – рачуноводствени, књиговодствени и 
ревизорски послови, пореско саветовање; 
70.22 – консултантске активности у вези с 
пословањем и осталим управљањем; 
71.11 – архитектонска делатност; 
71.20 – техничко испитивање и анализе; 
73.11 – делатност рекламних агенција; 
73.12 – медијско представљање; 
74.90 – остале стручне, научне и техничке 
делатности; 
81.10 – услуге одржавање објеката; 
81.29 – услуге осталог чишћења; 
81.30 - услуге уређења и одржавања 
околине.

   
 ЈП „Дирекција за изградњу града 
Пожаревца“ може без уписа у регистар да врши и 
друге делатности које служе обављању претежне 
делатности, уколико за те делатности испуњава 
услове предвиђене законом.
 О промени делатности ЈП „Дирекција за 
изградњу града Пожаревца“, као и о обављању 
других делатности које служе обављању претежне 
делатности, одлучује Надзорни одбор, уз сагласност 
оснивача, у складу са законом.

Услови за обављање делатности као делатности 
од општег интереса

Члан 14.
 ЈП „Дирекција за изградњу града 
Пожаревца“ може да отпочне обављање делатности 
кад надлежни државни орган утврди да су испуњени 
услови за обављање те делатности у погледу:

1. техничке опремљености;
2. кадровске оспособљености;
3. безбедности и здравља на раду;
4. заштите и унапређења животне средине 

и
5. других услова прописаних законом.

Оснивање зависних друштава

Члан 15.
 ЈП „Дирекција за изградњу града Пожаревца“ 
може да оснује зависно друштво капитала за 
обављање делатности из члана 14. ове одлуке, у 
складу са Законом о привредним друштвима.
 ЈП „Дирекција за изградњу града Пожаревца“ 
према зависном друштву капитала из става 1. овог 
члана, има права, обавезе и одговорности које има 
град Пожаревац, као оснивач према ЈП „Дирекција 
за изградњу града Пожаревца“. 

 На одлуку из става 1. овог члана сагласност 
даје Скупштина града.

V ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Основни капитал

Члан 16.
 Основни капитал ЈП „Дирекција за изградњу 
града Пожаревца“ износи 30.000,00 динара по 
допунском решењу Агенције за привредне регистре 
бр. БД 138708/2012 од 31.10.2012. године.

- Новчани капитал - уписан: 30.000,00 
динара и уплаћен: 30.000,00 динара.

- Неновчани улог - не постоји. 

Имовина јавног предузећа

Члан 17.
 Имовину ЈП „Дирекција за изградњу града 
Пожаревца“ чине право својине на покретним и 
непокретним стварима, новчаним средствима и 
хартијама од вредности и друга имовинска права 
која су пренета у својину ЈП „Дирекција за изградњу 
града Пожаревца“, укључујући и право коришћења 
и управљања на стварима у јавној својини града 
Пожаревца.
 ЈП „Дирекција за изградњу града 
Пожаревца“ може користити средства у јавној и 
другим облицима својине, у складу са законом, 
одлуком оснивача и посебним уговором којим се 
регулишу међусобни односи, права и обавезе ЈП 
„Дирекција за изградњу града Пожаревца“ са једне 
и града Пожаревца, као оснивача, са друге стране. 
 Непокретна имовина ЈП „Дирекција за 
изградњу града Пожаревца“ се не може отуђити, 
односно за њено располагање (отуђење и 
прибављање) је потребна сагласност оснивача.

Члан 18.
 Средства у јавној својини могу се 
улагати у капитал ЈП „Дирекција за изградњу 
града Пожаревца“, у складу са законом и актима 
Скупштине града Пожаревца.
 По основу улагања средстава из става 1. овог 
члана град Пожаревац стиче уделе у ЈП „Дирекција 
за изградњу града Пожаревца“, као и права по 
основу тих удела.
 Капитал у ЈП „Дирекција за изградњу 
града Пожаревца“ подељен на уделе уписује се у 
регистар.
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Повећање и смањење оснивачког капитала

Члан 19.
 О повећању или смањењу основног капитала 
ЈП „Дирекција за изградњу града Пожаревца“ 
одлучује град Пожаревац, као оснивач у складу са 
законом. 

Средства јавног предузећа

Члан 20.
 ЈП „Дирекција за изградњу града 
Пожаревца“, у обављању својих делатности, стиче 
и прибавља средства из следећих извора:

1. од продаје услуга, 
2. од комуналне накнаде, 
3. из кредита, 
4. из донација и поклона, 
5. из буџета града Пожаревца и буџета 

Републике Србије и 
6. из осталих извора, у складу са 

законом.

Одређивање цене услуга јавног предузећа

Члан 21.
 Елементи за образовање цена производа и 
услуга ЈП „Дирекција за изградњу града Пожаревца“ 
уређују се посебном одлуком, коју доноси Надзорни 
одбор, уз сагласност оснивача, у складу са Законом 
о комуналним делатностима ( „Службени гласник 
РС“, бр. 88/11).

Усвајање захтева за измену цена

Члан 22.
 ЈП „Дирекција за изградњу града Пожаревца“ 
је обавезна да захтев за измену цена производа и 
услуга укључи у свој годишњи програм пословања, 
у складу са чланом 24. ове одлуке.
 Када се значајније промене вредности 
елемената, који су укључени у методологију за 
обрачунавање цена, ЈП „Дирекција за изградњу 
града Пожаревца“ може и током пословне године 
да поднесе оснивачу детаљно образложен захтев за 
одобрење измене цена комуналних услуга, заједно 
са изменама годишњег програма пословања. 
 Измене годишњег програма пословања 
са предлогом за измену цена се достављају се 
Скупштини града Пожаревца. 

Унапређење рада и развоја предузећа

Члан 23.
 Унапређење рада и развоја ЈП „Дирекција 
за изградњу града Пожаревца“ заснива се на 
дугорочном и средњорочном плану рада и развоја.
 Плановима и програмом рада из става 1. ове 
oдлуке, утврђују се пословна политика и развој ЈП 
„Дирекција за изградњу града Пожаревца“, одређују 
се непосредни задаци и утврђују средства и мере за 
њихово извршавање.
 Планови и програми рада ЈП „Дирекција 
за изградњу града Пожаревца“ морају се заснивати 
на законима којима се уређују одређени односи 
у делатностима којима се бави ЈП „Дирекција за 
изградњу града Пожаревца“.

Планови и програми

Члан 24.
 Планови и програми пословања ЈП 
„Дирекција за изградњу града Пожаревца“ су:

1. план и програм развоја Јавног 
предузећа,

2. финансијски планови и
3. други планови и годишњи програми 

пословања,
 Планови и годишњи програми 
пословања ЈП „Дирекција за изградњу града 
Пожаревца“достављају се Скупштини града 
Пожаревца најкасније до 1. децембра текуће године 
за наредну годину.
 Планови и годишњи програми пословања 
се сматрају донетим када на њих сагласност да 
Скупштина града Пожаревца.

VI ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
И ОСНИВАЧА

Права оснивача

Члан 25.
 По основу учешћа у основном капиталу ЈП 
„Дирекција за изградњу града Пожаревца“, град 
Пожаревац, као оснивач има следећа права:

1. право управљања ЈП „Дирекција за 
изградњу града Пожаревца“ на начин 
утврђен Статутом ЈП „Дирекција за 
изградњу града Пожаревца“;

2. право на учешће у расподели добити 
ЈП „Дирекција за изградњу града 
Пожаревца“;

3. право да буду информисани о 
пословању ЈП „Дирекција за изградњу 
града Пожаревца“ ;
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4. право да учествују у расподели 
ликвидационе или стечајне масе, након 
престанка ЈП „Дирекција за изградњу 
града Пожаревца“ стечајем или 
ликвидацијом, а по измирењу обавеза 
и 

5. друга права у складу са законом.
 
 Град Пожаревац као оснивач, прописује, 
уређује и у границама својих обавеза и одговорности 
обезбеђује услове за обављање комуналних 
делатности из члана 13. ове одлуке.

Обезбеђење општег интереса

Члан 26.
 Ради обезбеђења општег интереса у 
делатности за коју је ЈП „Дирекција за изградњу 
града Пожаревца“ основана, Скупштина града 
Пожаревца даје сагласност на:

1. Статут ЈП „Дирекција за изградњу 
града Пожаревца“;

2. давање гаранција, авала, јемства, залога 
и других средстава обезбеђења за 
послове који нису из оквира делатности 
од општег интереса;

3. располагање (прибављање и отуђење) 
средствима у јавној својини која су 
пренета у својину ЈП „Дирекција за 
изградњу града Пожаревца“, веће 
вредности, која је у непосредној 
функији обављања делатности од 
општег интереса; 

4. улагања капитала;
5. статусне промене;
6. акт о процени вредности капитала и 

исказивању тог капитала у акцијама, 
као и на програм и одлуку о својинској 
трансформацији и

7. друге одлуке којима се уређује 
обављање делатности од општег 
интереса у складу са законом и овим 
уговором.

 
Члан 27.

 Градско веће града Пожаревца даје 
сагласност на:

1. Акт о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних места,

2. Претходну сагласност на повећање 
броја запослених.

 
Континуирано и квалитетно пружање услуга

Члан 28.
 ЈП „Дирекција за изградњу града 
Пожаревца“ је дужна да делатност од општег 
интереса за коју је основана обавља на начин којим 
се обезбеђује стално, континуирано и квалитетно 
пружање услуга крајњим корисницима.

Несметано функционисање постројења и 
опреме

Члан 29.
 ЈП „Дирекција за изградњу града 
Пожаревца“ је дужна да предузима мере и 
активности за редовно одржавање и несметано 
функционисање постројења и других објеката 
неопходних за обављање своје делатности, у складу 
са законима и другим прописима којима се уређују 
услови обављања делатности од општег интереса 
због које је основана.

Поремећај у пословању

Члан 30.
 У случају поремећаја у пословању ЈП 
„Дирекција за изградњу града Пожаревца“, 
Скупштина града Пожаревца предузеће мере којима 
ће обезбедити услове за несметан рад и пословање 
предузећа у обављању делатности од општег 
интереса, у складу са законом, а нарочито:

1. разрешење Надзорног одбора и 
директора,

2. ограничење права огранка Јавног 
предузећа да иступа у правном промету 
са трећим лицима,

3. ограничење у погледу права 
располагања појединим средствима у 
јавној својини,

4. друге мере одређене законом којим 
се уређују услови и начин обављања 
делатности од општег интереса и овом 
oдлуком.

Члан 31.
 У случају поремећаја у пословању ЈП 
„Дирекција за изградњу града Пожаревца“, Градско 
веће града Пожаревца предузеће мере којима ће 
обезбедити услове за несметан рад и пословање 
предузећа у обављању делатности од општег 
интереса, у складу са законом, а нарочито промену 
унутрашње организације Јавног предузећа.

VII ПОСЛОВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ И 
РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ
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Пословање под тржишним условима

Члан 32.
 ЈП „Дирекција за изградњу града 
Пожаревца“ послује по тржишним условима, у 
складу са законом.

Пружање услуга корисницима са територије 
других општина.

Члан 33.
 У обављању своје претежне делатности, 
ЈП „Дирекција за изградњу града Пожаревца“ 
своје производе и услуге може испоручивати, 
односно пружати и корисницима са територије 
других општина и градова, под условом да се ни 
на који начин не угрожава стално, континуирано 
и квалитетно снабдевање крајњих корисника са 
територије града Пожаревца.
 Испоруку производа и пружање услуга 
из става 1. овог члана ЈП „Дирекција за изградњу 
града Пожаревца“ обавља у складу са посебно 
закљученим уговорима.

Расподела добити

Члан 34.
 Добит ЈП „Дирекција за изградњу града 
Пожаревца“, утврђена у складу са законом, може 
се расподелити за повећање основног капитала, 
резерве или за друге намене, у складу са законом, 
актима оснивача и овом одлуком. 
 Пословни резултат ЈП „Дирекција 
за изградњу града Пожаревца“ утврђује се у 
временским периодима, на начин и по поступку 
утврђеним законом.
 Одлуку о распоређивању добити доноси 
Надзорни одбор, уз сагласност Скупштине града 
Пожаревца.
 ЈП „Дирекција за изградњу града 
Пожаревца“ самостално у границама прописаним 
законом, овом одлуком и Статутом предузећа, 
утврђује и распоређује добит остварену обављањем 
делатности за које је основано и сноси ризик лошег 
пословања предузећа.
 Град као оснивач, учествује у добити у 
случају позитивног финансијског пословања и у 
делу добити која се оствари посебним улагањем 
Града у изградњу, проширење, реконструкцију или 
модернизацију објеката, опреме и уређаја, возног 
парка и осталог, првенствено на тај начин што ће 
преко Надзорног одбора и директора предузећа 
обезбедити коришћење тих средстава за намене 
које одреди.

VIII ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Органи јавног предузећа

Члан 35.
 Управљање у ЈП „Дирекција за изградњу 
града Пожаревца“ је организовано као једнодомно.
 Органи предузећа су:

1. Надзорни одбор
2. директор

1) Надзорни одбор

Састав Надзорног одбора

Члан 36.
 Надзорни одбор има председника и два 
члана. Председника и чланове Надзорног одбора 
именује Скупштина града Пожаревца, на период 
од четири године, под условима, на начин и по 
поступку утврђеним законом.
 Један члан Надзорног одбора именује се 
из реда запослених, на начин и по поступку који је 
утврђен Статутом ЈП „Дирекција за изградњу града 
Пожаревца“ .
 Надзорни одбор за свој рад одговара 
Скупштини града Пожаревца.

Услови за чланове Надзорног одбора

Члан 37.
 За председника и чланове Надзорног одбора 
именује се лице које испуњава следеће услове:

1. да је пунолетно и пословно способно;
2. да има стечено високо образовање 

трећег или другог степена, односно 
на основним студијама у трајању од 
најмање четири године;

3. да је стручњак у једној или више 
области из које је делатност од општег 
интереса за чије обављање је оснивано 
јавно предузеће;

4. најмање три године искуства на 
руководећем положају;

5. да поседује стручност из области 
финансија, права или корпоративних 
управљања;

6. да није осуђивано на условну или 
безусловну казну за криминална дела 
против привреде, правног саобраћаја 
или службене дужности, као и да му 
није изречена мера безбедности забране 
обављања претежне делатности јавног 
предузећа.
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Мандат чланова Надзорног одбора

Члан 38.
 Мандат председнику и члановима 
Надзорног одбора престаје истеком периода на који 
су именовани, оставком или разрешењем.
 Председник и чланови Надзорног одбора 
разрешавају се пре истека периода на који су 
именовани, уколико:

1. надзорни одбор не достави оснивачу 
на сагласност годишњи програм 
пословања,

2. оснивач не прихвати финансијски 
извештај јавног предузећа,

3. пропусте да предузму неопходне мере 
пред надлежним органима у случају 
постојања сумње да одговорно лице 
јавног предузећа делује на штету јавног 
предузећша кршењем директорских 
дужности, несавесним понашањем и 
на други начин.

 Председник и чланови Надзорног одбора 
могу се разрешити пре истека периода на који су 
именовани, уколико предузеће не испуни годишњи 
програм пословања или не оствари кључне 
показатеље учинка.
 Председник и чланови Надзорног одбора 
којима је престао мандат, дужни су да врше своје 
дужности до именовања новог Надзорног одбора, 
односно именовања новог председника или члана 
Надзорног одбора.

Надлежност Надзорног одбора

Члан 39.
 Надзорни одбор:

1. утврђује пословну стратегију и 
пословне циљеве предузећа и стара се 
о њиховој реализацији;

2. усваја извештај о степену реализације 
програма пословања;

3. доноси годишњи програм пословања, 
уз сагласност оснивача;

4. надзире рад дирекитора:
5. врши унутрашњи надзор над 

пословањем предузећа;
6. успоставља, одобрава и прати 

рачуноводство, унутрашњу контролу, 
финансијске извештаје и политику 
управљања ризицима;

7. утврђује финансијске извештаје 
предузећа и доставља их оснивачу ради 
давања сагласности;

8. доноси статут уз сагласност оснивача,
9. одлучује о статусним променама и 

оснивању других правних субјеката, уз 
сагласност оснивача;

10. доноси одлуку о расподели добити, 
односно начину покрића губитка уз 
сагласност оснивача;

11. даје сагласност директору за 
предузимање послова или радњи у 
складу са законом, статутом и одлуком 
оснивача;

12. закључује уговоре о раду на одређено 
време са директором предузећа.

13. врши друге послове у складу са овим 
законом, статутом и прописима којима 
се утврђује правни положај привредних 
друштава.

 Надзорни одбор не може пренети право 
одлучивања о питањима из своје надлежности на 
директора или друго лице у предузећу.

Накнада за рад

Члан 40.
 Председник и чланови Надзорног одбора 
имају право на одговарајућу накнаду за рад у 
Надзорном одбору.
 Висину накнаде из става 1. овог члана 
утврђује оснивач на основу извештаја о степену 
реализације програма пословања ЈП „Дирекција за 
изградњу града Пожаревца“ .

2) Директор 

Члан 41.
 Директора предузећа именује Скупштина 
града Пожаревца на период од четири године, а на 
основу спроведеног јавног конкурса.
 На услове за именовање директора 
предузећа, сходно се примењују одредбе Закона о 
раду (''Службени гласник РС'', број 24/05, 61/05 и 
64/09).
 Директор ЈП „Дирекција за изградњу града 
Пожаревца“ заснива радни однос на одређено 
време. 
 Директор предузећа за свој рад одговара 
Надзорном одбору и Скупштини града.

Надлежности директора

Члан 42.
 Директор ЈП „Дирекција за изградњу града 
Пожаревца“ :
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1. представља и заступа предузеће;
2. организује и руководи процесом рада;
3. води пословање предузећа;
4. одговара за законитост рада предузећа;
5. предлаже годишњи програм 

пословања и предузима мере за његово 
спровођење;

6. предлаже финансијске извештаје;
7. извршава одлуке надзорног одбора;
8. врши друге послове утврђене законом 

и статутом предузећа.

Зарада директора
Члан 43.

 Директор има право на зараду, а може имати 
право на стимулацију у случају кад предузеће 
послује са позитивним пословним резултатима.
 Одлуку о исплати стимулације доноси 
Скупштина града Пожаревца.

Мандат директора

Члан 44.
 Мандат директора престаје истеком периода 
на који је именован, оставком или разрешењем.

Разрешење директора

Члан 45.
 Предлог за разрешење може поднети 
Надзорни одбор предузећа.
 Предлог за разрешење мора бити образложен 
са прецизно наведеним разлозима због којих се 
предлаже разрешење.

Члан 46.
 Скупштина града Пожаревца може 
разрешити директора под условима предвиђеним 
законом.

Суспензија директора

Члан 47.
 Уколико против директора ступи на снагу 
оптужница за кривична дела против привреде, 
правног саобраћаја или службене дужности, 
Скупштина града Пожаревца доноси решење о 
суспензији.
 Суспензија траје док се поступак 
правоснажно не оконча.

Вршилац дужности директора

Члан 48.
 Скупштина града Пожаревца именује 
вршиоца дужности директора у следећим 
случајевима:

1. уколико директору престане мандат 
због истека периода на који је именован, 
због подношења оставке или у случају 
разрешења пре истека мандата;

2. уколико буде донето решење о 
суспензији директора;

3. у случају смрти или губитка пословне 
способности директора.

 Вршилац дужности може бити именован на 
период који није дужи од шест месеци.
 У нарочито оправданим случајевима 
Скупштина града Пожаревца може донети одлуку 
о именовању вршиоца дужности директора на још 
један период од шест месеци.

IХ ПОРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД ВИШЕ 
СИЛЕ 

Поремећаји у пословању

Члан 49.
 У случају поремећаја у пословању ЈП 
„Дирекција за изградњу града Пожаревца“, 
Скупштина града Пожаревца, може предузети 
мере прописане законом, ради обезбеђења услова 
за несметано функционисање ЈП „Дирекција за 
изградњу града Пожаревца“ и обављање делатности 
од општег интереса, а нарочито:

1. промену унутрашње организације 
Јавног предузећа;

2. разрешење Надзорног одбора и 
директора и именовање привременог 
органа Јавног предузећа;

3. ограничење права појединих делова 
ЈП „Дирекција за изградњу града 
Пожаревца“ да иступају у правном 
промету са трећим лицима;

4. ограничење у погледу права 
располагања појединим средствима у 
јавној својини.

Остваривање права на штрајк

Члан 50.
 Штрајк је прекид рада који запослени 
организују ради заштите својих професионалних и 
економских интереса по основу рада.
 У ЈП „Дирекција за изградњу града 
Пожаревца“ право на штрајк запослени остварују 
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у складу са законом, колективним уговором и 
посебним актом оснивача.
 У случају штрајка радника ЈП „Дирекција 
за изградњу града Пожаревца“, мора се обезбедити 
минимум процеса рада у обављању делатности од 
општег интереса.
 Минимум процеса рада посебном одлуком 
утврђује Скупштина града Пожаревца, у складу са 
законом.

Унутрашња организација

Члан 51.
 Статутом, општим актима и другим актима 
ЈП „Дирекција за изградњу града Пожаревца“ ближе 
се уређују унутрашња организација ЈП „Дирекција 
за изградњу града Пожаревца“, делокруг органа 
и друга питања од значаја за рад и пословање ЈП 
„Дирекција за изградњу града Пожаревца“ , у 
складу са законом и овом одлуком.

Радни односи

Члан 52.
 Права, обавезе и одговорности запослених 
из радног односа уређују се колективним уговором 
ЈП „Дирекција за изградњу града Пожаревца“ у 
складу са законом и актима оснивача.
 Колективни уговор ЈП „Дирекција за 
изградњу града Пожаревца“ мора бити сагласан 
са законом, општим и посебним колективним 
уговором.

Безбедност и здравље запослених на раду

Члан 53.
 Права, обавезе и одговорности у вези са 
безбедношћу и здрављем на раду остварују се у 
складу са законом и прописима донетим на основу 
закона, а ближе се уређују колективним уговором, 
општим актима ЈП „Дирекција за изградњу града 
Пожаревца“ или уговором о раду.
 

Заштита животне средине

Члан 54.
 ЈП „Дирекција за изградњу града Пожаревца“ 
је дужна да у обављању своје делатности обезбеђује 
потребне услове за заштиту и унапређење животне 
средине и да спречава узроке и отклања штетне 
последице које угрожавају природне и радом 
створене вредности човекове средине.

 Статутом ЈП „Дирекција за изградњу града 
Пожаревца“ детаљније се утврђују активности 
предузећа ради заштите животне средине, сагласно 
закону и прописима оснивача који регулишу област 
заштите животне средине.

Јавност рада предузећа

Члан 55.
 Рад ЈП „Дирекција за изградњу града 
Пожаревца“ је јаван.
 За јавност рада ЈП „Дирекција за изградњу 
града Пожаревца“ одговоран је директор.

Доступност информација

Члан 56.
 Доступност информација од јавног значаја 
ЈП „Дирекција за изградњу града Пожаревца“ врши 
у складу са одредбама закона који регулише област 
слободног приступа информацијама од јавног 
значаја.

Пословна тајна

Члан 57.
 Пословном тајном сматрају се исправе и 
подаци утврђени одлуком директора или Надзорног 
одбора ЈП „Дирекција за изградњу града Пожаревца“ 
чије би саопштавање неовлашћеном лицу било 
противно пословању Јавног предузећа и штетило 
би његовом пословном угледу и интересима.

X СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ

Општи акти

Члан 58.
 Општи акти ЈП „Дирекција за изградњу 
града Пожаревца“ су Статут и други општи акти 
утврђени законом.
 Статут је основни општи акт ЈП „Дирекција 
за изградњу града Пожаревца“.
 Други општи акти ЈП „Дирекција за изградњу 
града Пожаревца“ морају бити у сагласности са 
Статутом.
 Скупштина града Пожаревца даје сагласност 
на статут. 
 Појединични акти које доносе органи и 
овлашћени појединци у ЈП „Дирекција за изградњу 
града Пожаревца“, морају бити у складу са 
општим актима ЈП „Дирекција за изградњу града 
Пожаревца“.
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XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 59.
 ЈП „Дирекција за изградњу града 
Пожаревца“ је дужна да Статут усагласи са овом 
одлуком у року од 30 дана од дана ступања на снагу 
ове одлуке.
 Остали општи акти надлежни органи ЈП 
„Дирекција за изградњу града Пожаревца“ су дужни 
да ускладе у року од 30 дана од дана ступања на 
снагу Статута.

Члан 60.
 Даном ступања на снагу ове одлуке престаје 
да важи Одлука о оснивању Јавног предузећа 
„Дирекција за изградњу града Пожаревца“ 
(“Службени гласник града Пожаревца”, бр. 2/12 - 
пречишћен текст).

Члан 61.
 Ова одлука ступа на снагу даном објављи-
вања у ''Службеном гласнику града Пожаревца''.

У Пожаревцу, 20. 3. 2013. године Број: 01-06-21/7

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.

2

 На основу члана 20. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07), 
члана 4, 5. и 65. став 1. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС“, бр. 119/12), члана 2. и 3. 
Закона о комуналним делатностима („Службени 
гласник РС“, бр. 88/11), као и члана 27. став 1. 
тачка 6. и 8.  Статута града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца“, бр. 9/09 – пречишћен 
текст и 13/12), у циљу усклађивања Јавног предузећа 
„Топлификација“ са Законом о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС“, бр. 119/12), Скупштина 
града Пожаревца, на седници одржаној 20.3.2013. 
године, донела је 

 ОДЛУКА 
О ПРОМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ  

ЈАВНОГ  ПРЕДУЗЕЋА „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ 

I   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Усклађивање оснивачког акта

Члан 1.
 Овом одлуком врши се промена Одлуке 
о оснивању Јавног предузећа „Топлификација“ 
(“Службени гласник града Пожаревца”, бр. 3/09 - 
пречишћен текст), којом је организовано као Јавно 
предузеће „Топлификација“, уписано у регистар 
Агенције за привредне регистре Решењем бр. 
БД. 5789/2005 од 21. марта 2005. године, у циљу 
усклађивања са Законом о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС“, број 119/12).

Циљеви оснивања

Члан 2.
 Јавно предузеће „Топлификација“ Пожа-
ревац (у даљем тексту: ЈП „Топлификација“) је 
основано  и послује ради обезбеђивања трајности 
односно континуитета у обављању делатности 
снабдевања топлотном енергијом крајњих 
потрошача,  потребног обима и квалитета топлотне 
енергије, као и квалитета других услуга за подручје 
града Пожаревца, унапређење и развој делатности, 
заштита објеката, уређаја и инсталација целокупног 
топлификационог система и стална функционалност 
и способност истог.

Предмет одлуке

Члан 3.
 Овом одлуком, у складу са Законом о 
јавним предузећима, регулисана су права и обавезе 
оснивача и ЈП „Топлификација“ у обављању 
делатности од општег интереса, а нарочито:

1. назив и седиште оснивача;
2. пословно име и седиште ЈП 

„Топлификација“;
3. претежна делатност  ЈП „Топлифи-

кација“;
4. права, обавезе и одговорности оснивача 

према ЈП „Топлификација“ и ЈП 
„Топлификација“  према оснивачу;

5. услови и начин утврђивања и 
распоређивања добити, односно начину 
покрића губитака и сношењу ризика;

6. условима и начину задуживања ЈП 
„Топлификација“;

7. заступање ЈП „Топлификација“;
8. износ основног капитала, као и опис, 

врста и вредност неновчаног улога;
9. органи ЈП „Топлификација“;
10. имовина која се не може отуђити;
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11. располагање (отуђење и прибављање) 
стварима у јавној својини која су 
пренета у својину ЈП „Топлификација“ 
у складу са законом;

12. заштита животне средине;
13. друга питања од значаја за несметано 

обављање делатности за коју се оснива 
ЈП „Топлификација“.

II  ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ

Оснивач јавног предузећа

Члан 4.
 Оснивач ЈП „Топлификација“  је:
 град Пожаревац, улица Дринска бр. 2, 
матични број 07162634.
 Права оснивача остварује Скупштина 
града.

Правни статус јавног предузећа

Члан 5.
 ЈП „Топлификација“ има статус правног 
лица, са правима, обавезама и одговорностима 
утврђеним законом.
 ЈП „Топлификација“ у правном промету са 
трећим лицима има сва овлашћења и иступа у своје 
име и за свој рачун.

Одговорност за обавезе  јавног предузећа

Члан 6.
  ЈП „Топлификација“ за своје обавезе 
одговара целокупном својом имовином.
 Оснивач не одговара за обавезе ЈП 
„Топлификација“, осим у случајевима прописаним 
законом.

Заступање и представљање јавног предузећа

Члан 7.
  ЈП „Топлификација“ заступа и представља 
директор.

III ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ

Пословно име јавног предузећа

Члан 8.
 ЈП „Топлификација“ послује под 
следећим пословним именом : Јавно предузеће 
„Топлификација“ Пожаревац.

 Скраћено пословно име је: ЈП 
„Топлификација“. 
 О промени пословног имена одлучује 
Надзорни одбор  ЈП „Топлификација“,  уз сагласност 
оснивача.

Седиште јавног предузећа

Члан 9.
 Седиште  ЈП „Топлификација“ је у 
Пожаревцу, улицаТрг Радомира Вујовића бр. 2.
 О промени седишта ЈП „Топлификација“  
одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача.

Печат, штамбиљ и знак јавног предузећа

Члан 10.
 ЈП „Топлификација“ поседује свој печат и 
штамбиљ са исписаним текстом на српском језику 
и ћириличним писмом.
 Печат је округлог облика и садржи пуно 
пословно име и седиште ЈП „Топлификација“.
 Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи 
пуно пословно име, седиште  ЈП „Топлификација“ 
и место за датум и број.
 ЈП „Топлификација“ има свој знак који 
садржи назив и седиште ЈП „Топлификација“, а који 
ће бити дефинисан Статутом ЈП „Топлификација“.

Упис јавног предузећа у регистар

Члан 11.
 ЈП „Топлификација“се за обављање своје 
делатности од општег интереса, утврђене овом 
одлуком, уписује у регистар у складу са законом 
којим се уређује правни положај привредних 
друштава и поступак регистрације, у складу са 
законом.

Унутрашња организација јавног предузећа

Члан 12.
 ЈП „Топлификација“ послује као јединствена 
радна целина.
 Актом директора ЈП „Топлификација“, 
уређује се унутрашња организација и 
систематизација послова.

IV ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Претежна делатност
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Члан 13.
 Претежна делатност ЈП „Топлификација“ 
је:

− 35.30 – снабдевање паром и 
климатизација.

 Осим наведене претежне делатности,   
ЈП „Топлификација“ ће се бавити и другим 
делатностима, као што су:

− 35.22 – дистрибуција гасовитих горива 
гасоводом

− 41.10 – разрада грађевинских пројеката
− 42.21 – изградња цевовода
− 43.12 – припремна градилишта
− 43.13 – испитивање терена бушењем и 

сондирањем
− 43.22 - постављање водоводних, 

канализационих, грејних и 
климатизационох система

− 43.29 – остали инсталациони радови у 
грађевинарсту

− 46.74 – трговина на велико металном 
робом, инсталационим материјалима, 
опремом и прибором за грејање

− 62.02 – консултантске делатности у 
области информационе технологије

− 70.22 - консултантске активности у вези 
с пословањем и осталим управљањем

− 71.12 – инжењерске делатности и 
техничко саветовање

− 71.20 – техничко испитивање и 
анализе.

 ЈП „Топлификација“ може без уписа у 
регистар да врши и друге делатности које служе 
обављању претежне делатности, уколико за те 
делатности испуњава услове предвиђене законом.
 О промени делатности ЈП „Топлификација“ 
, као и о обављању других делатности које 
служе обављању претежне делатности, одлучује 
Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у складу 
са законом.

Услови за обављање делатности као делатности 
од општег интереса

Члан 14.
  ЈП „Топлификација“ може да отпочне 
обављање делатности кад надлежни државни орган 
утврди да су испуњени услови за обављање те 
делатности у погледу:

1. техничке опремљености;
2. кадровске оспособљености;
3. безбедности и здравља на раду;
4. заштите и унапређења животне средине 

и
5. других услова прописаних законом.

Оснивање зависних друштава

Члан 15.
 ЈП „Топлификација“  може да оснује зависно 
друштво капитала за обављање делатности из члана 
13. ове одлуке, у складу са Законом о привредним 
друштвима.
  ЈП „Топлификација“ према зависном 
друштву капитала из става 1. овог члана, има права, 
обавезе и одговорности које има град Пожаревац, 
као оснивач према ЈП „Топлификација“ .
 На oдлуку из става 1. овог члана сагласност 
даје Скупштина града.

V ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Основни капитал

Члан 16.
 Основни капитал ЈП „Топлификација“  
износи  1.000,00  динара.

− Новчани капитал - уписан: 1.000,00 
динара и уплаћен: 1.000,00 динара.

− Неновчани улог -  не постоји. 
 

Имовина јавног предузећа

Члан 17.
 Имовину ЈП „Топлификација“  чине право 
својине на покретним и непокретним стварима, 
новчаним средствима и хартијама од вредности и 
друга имовинска права, која су пренета у својину ЈП 
„Топлификација“ , укључујући и право коришћења 
на стварима у јавној својини града Пожаревца.  
 ЈП „Топлификација“ може користити 
средства у јавној и другим облицима својине, у 
складу са законом, одлуком оснивача и посебним 
уговором којим се регулишу међусобни односи, 
права и обавезе ЈП „Топлификација“  са једне и 
града Пожаревца, као оснивача, са друге стране. 

Непокретна имовина ЈП „Топлификација“ 
се не може отуђити, односно за њено располагање 
(отуђење и прибављање) је потребна сагласност 
оснивача.

Члан 18.
 Средства у јавној својини могу се улагати у 
капитал ЈП „Топлификација“ , у складу са законом 
и актима Скупштине града.
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 По основу улагања средстава из става 
1. овог члана град Пожаревац стиче уделе у ЈП 
„Топлификација“, као и права по основу тих удела. 
 Капитал у ЈП „Топлификација“ подељен  на 
уделе уписује се у регистар.

Повећање и смањење оснивачког капитала

Члан 19.
 О повећању или смањењу основног 
капитала ЈП „Топлификација“ одлучује Скупштина 
града, као оснивач у складу са законом.
 

Средства јавног предузећа

Члан 20.
  ЈП „Топлификација“, у обављању својих 
делатности, стиче и прибавља средства из следећих 
извора:

1. продајом производа  и услуга;
2. из кредита; 
3. из донација и поклона; 
4. из буџета оснивача и буџета Републике 

Србије и 
5. из осталих извора, у складу са 

законом.

Одређивање цене услуга јавног предузећа

Члан 21.
 Елементи за образовање цена производа и 
услуга ЈП „Топлификација“ уређују се посебном 
одлуком, коју доноси Надзорни одбор, уз сагласност 
оснивача, у складу са Законом о комуналним 
делатностима ( „Службени гласник РС“, бр. 88/11).
  

Усвајање захтева за измену цена

Члан 22.
 ЈП „Топлификација“ је обавезно да захтев 
за измену цена производа и услуга укључи у свој 
годишњи програм пословања, у складу са чланом 
24. ове одлуке.
 Када се значајније промене вредности 
елемената, који су укључени у методологију за 
обрачунавање цена, ЈП „Топлификација“ може 
и током пословне године да поднесе оснивачу 
детаљно образложен захтев за одобрење измене 
цена комуналних услуга, заједно са изменама 
годишњег програма пословања за ту годину. 
 Измене годишњег програма пословања са 
предлогом за измену цена  достављају се Скупштини 
града. 

Унапређење рада и развоја предузећа

Члан 23.
 Унапређење рада и развоја  ЈП „Топлифи-
кација“ заснива се на дугорочном и средњорочном 
плану рада и развоја.
 Плановима и програмом рада из става 1. ове 
одлуке, утврђују се пословна политика и развој ЈП 
„Топлификација“ , одређују се непосредни задаци и 
утврђују средства и мере за њихово извршавање.
 Планови и програми рада ЈП „Топлифи-
кација“  морају се заснивати на законима којима се 
уређују одређени односи у делатностима којима се 
бави ЈП „Топлификација“.

Планови и програми

Члан 24.
 Планови и програми пословања ЈП 
„Топлификација“ су:

1. план и програм развоја Јавног 
предузећа,

2. финансијски планови и 
3. други планови и годишњи програми 

пословања.
 Планови и годишњи програми пословања 
ЈП „Топлификација“ достављају се Скупштини 
града најкасније до 1. децембра текуће године за 
наредну годину.
 Планови и годишњи програми пословања 
се сматрају донетим када на њих сагласност да 
Скупштина града.

VI ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
И ОСНИВАЧА

Права оснивача

Члан 25.
 По основу учешћа у основном капиталу ЈП 
„Топлификација“ , град, као оснивач има следећа 
права:

1. право управљања  ЈП „Топлификација“ 
на начин утврђен Статутом ЈП 
„Топлификација“;

2. право на учешће у расподели добити 
ЈП „Топлификација“;

3. право да буду информисани о пословању 
ЈП „Топлификација“;

4. право да учествују у расподели 
ликвидационе или стечајне масе, након 
престанка ЈП „Топлификација“ стечајем 
или ликвидацијом, а по измирењу 
обавеза и 



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА20.03.2013. Број 2 - Страна 15

5. друга права у складу са законом.
 Град Пожаревац као оснивач, прописује, 
уређује и у границама својих обавеза и одговорности 
обезбеђује услове за обављање комуналних 
делатности из члана 13. ове одлуке.

Обезбеђење општег интереса

Члан 26.
 Ради обезбеђења општег интереса у 
делатности за коју је ЈП „Топлификација“ основано, 
Скупштина града даје сагласност на:

1. Статут ЈП „Топлификација“;
2. давање гаранција, авала, јемства, залога 

и других средстава обезбеђења за 
послове који нису из оквира делатности 
од општег интереса; 

3. располагање (прибављање и отуђење) 
средствима у јавној својини која су 
пренета у својину ЈП „Топлификација“, 
веће вредности, која је у непосредној 
функији обављања делатности од 
општег интереса; 

4. улагања капитала; 
5. статусне промене; 
6. акт о процени вредности капитала и 

исказивању тог капитала у акцијама, 
као и на програм и одлуку о својинској 
трансформацији и 

7. друге одлуке којима се уређује 
обављање делатности од општег 
интереса у складу са законом и овим 
уговором.

Члан 27.
 Градско веће даје сагласност на:

1. Акт о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних места, 

2. Претходну сагласност на повећање 
броја запослених.

Континуирано и квалитетно пружање услуга

Члан 28.
 ЈП „Топлификација“  је дужно да делатност 
од општег интереса за коју је основано обавља на 
начин којим се обезбеђује стално, континуирано и 
квалитетно пружање услуга крајњим корисницима.

Несметано функционисање постројења и 
опреме

Члан 29.
 ЈП „Топлификација“ је дужно да предузима 
мере и активности за редовно одржавање и 
несметано функционисање постројења и других 
објеката неопходних за обављање своје делатности, 
у складу са законима и другим прописима којима 
се уређују услови обављања делатности од општег 
интереса због које је основано.

Поремећај у пословању

Члан 30.
 У случају поремећаја у пословању ЈП 
„Топлификација“ , Скупштина града предузеће 
мере којима ће обезбедити услове за несметан рад 
и пословање предузећа у обављању делатности од 
општег интереса, у складу са законом, а нарочито :

1. разрешење Надзорног одбора и 
директора;

2. ограничење права огранка ЈП 
„Топлификација“ да иступа у правном 
промету са трећим лицима; 

3. ограничење у погледу права 
располагања појединим средствима у 
јавној својини;

4. друге мере одређене законом којим 
се уређују услови и начин обављања 
делатности од општег интереса и овом 
одлуком.

Члан 31.
 У случају поремећаја у пословању ЈП 
„Топлификација“ , Градско веће предузеће мере 
којима ће обезбедити услове за несметан рад и 
пословање предузећа у обављању делатности 
од општег интереса, у складу са законом, а 
нарочито промену унутрашње организације ЈП 
„Топлификација“ .

VII ПОСЛОВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ И 
РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ

Пословање под тржишним условима

Члан 32.
 ЈП „Топлификација“ послује по тржишним 
условима, у складу са законом.

Пружање услуга корисницима са територије 
других општина

Члан 33.
 У обављању своје претежне делатности, ЈП 
„Топлификација“ своје производе и услуге може 
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испоручивати, односно пружати и корисницима 
са територије других општина и градова, под 
условом да се ни на који начин не угрожава стално, 
континуирано и квалитетно снабдевање крајњих 
корисника са територије града Пожаревца.
 Испоруку производа и пружање услуга из 
става 1. овог члана ЈП „Топлификација“ обавља у 
складу са посебно закљученим уговорима.

Расподела добити

Члан 34.
 Добит ЈП „Топлификација“, утврђена 
у складу са законом, може се расподелити за 
повећање основног капитала, резерве или за друге 
намене, у складу са законом, актима оснивача и 
овом одлуком.
 Пословни резултат  ЈП „Топлификација“ 
утврђује се у временским периодима, на начин и по 
поступку утврђеним законом.
 Одлуку о распоређивању добити доноси 
Надзорни одбор, уз сагласност Скупштине града.
 ЈП „Топлификација“ самостално у границама 
прописаним законом, овом одлуком и Статутом 
предузећа, утврђује и распоређује добит остварену 
обављањем делатности за које је основано и сноси 
ризик лошег пословања предузећа.
 Град као оснивач, учествује у добити у 
случају позитивног финансијског пословања и у 
делу добити која се оствари посебним улагањем 
Града у изградњу, проширење, реконструкцију или 
модернизацију објеката, опреме и уређаја, возног 
парка и осталог, првенствено на тај начин што ће 
преко Надзорног  одбора и директора предузећа 
обезбедити коришћење тих средстава за намене 
које одреди.

VIII ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Органи јавног предузећа

Члан 35.
 Управљање у  ЈП „Топлификација“  је 
организовано као једнодомно.
 Органи предузећа су:

1. Надзорни одбор
2. директор.

1) Надзорни одбор

Састав Надзорног одбора

Члан 36.
 Надзорни одбор има председника и два 
члана. Председника и чланове Надзорног одбора 
именује Скупштина града, на период од четири 
године, под условима, на начин и по поступку  
утврђеним законом.
 Један члан Надзорног одбора именује се  
из реда запослених, на начин и по поступку који је 
утврђен Статутом ЈП „Топлификација“  .
 Надзорни одбор за свој рад одговара 
Скупштини града Пожаревца.

Услови за чланове Надзорног одбора

Члан 37.
 За председника и чланове Надзорног одбора 
именује се лице које испуњава следеће услове:

1. да је пунолетно и пословно способно;
2. да има стечено високо образовање 

трећег или другог степена, односно 
на основним студијама у трајању од 
најмање четири године;

3. да је стручњак у једној или више 
области из које је делатност од општег 
интереса за чије обављање је оснивано 
јавно предузеће; 

4. најмање три године искуства на 
руководећем положају; 

5. да поседује стручност из области 
финансија, права или корпоративних 
управљања; 

6. да није осуђивано на условну или 
безусловну казну за криминална дела 
против привреде, правног саобраћаја 
или службене дужности, као и да му 
није изречена мера безбедности забране 
обављања претежне делатности јавног 
предузећа.

Мандат чланова Надзорног одбора

Члан 38.
 Мандат председнику и члановима 
Надзорног одбора престаје истеком периода на који 
су именовани, оставком или разрешењем.
 Председник и чланови Надзорног одбора 
разрешавају се пре истека периода на који су 
именовани, уколико:

1. Надзорни одбор не достави оснивачу 
на сагласност годишњи програм 
пословања;

2. оснивач не прихвати финансијски 
извештај јавног предузећа; 
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3. пропусте да предузму неопходне мере 
пред надлежним органима у случају 
постојања сумње да одговорно лице 
јавног предузећа делује на штету јавног 
предузећа кршењем директорских 
дужности, несавесним понашањем и 
на други начин.

 Председник и чланови Надзорног одбора 
могу се разрешити пре истека периода на који су 
именовани, уколико предузеће не испуни годишњи 
програм пословања или не оствари кључне 
показатеље учинка.
 Председник и чланови Надзорног одбора 
којима је престао мандат, дужни су да врше своје 
дужности до именовања новог Надзорног одбора, 
односно именовања новог председника или члана 
Надзорног одбора.

Надлежност Надзорног одбора

Члан 39.
 Надзорни одбор:

1. утврђује пословну стратегију и 
пословне циљеве  предузећа и стара се 
о њиховој реализацији;

2. усваја извештај о степену реализације 
програма пословања;

3. доноси годишњи програм пословања, 
уз сагласност оснивача;

4. надзире рад директора:
5. врши унутрашњи надзор над 

пословањем  предузећа;
6. успоставља, одобрава и прати 

рачуноводство, унутрашњу контролу, 
финансијске извештаје и политику 
управљања ризицима;

7. утврђује финансијске извештаје 
предузећа и доставља их оснивачу ради 
давања сагласности;

8. доноси статут уз сагласност оснивача;
9. одлучује о статусним променама и 

оснивању других правних субјеката, уз 
сагласност оснивача;

10. доноси одлуку о расподели добити, 
односно начину покрића губитка уз 
сагласност оснивача;

11. даје сагласност директору за 
предузимање послова или радњи у 
складу са  законом, статутом и одлуком 
оснивача;

12. закључује уговоре о раду на одређено 
време са директором предузећа;

13. врши друге послове у складу са овим 
законом, Статутом и прописима којима 
се утврђује правни положај привредних 
друштава.

 Надзорни одбор не може пренети право 
одлучивања о питањима из своје надлежности на 
директора или друго лице у  предузећу.

Накнада за рад

Члан 40.
 Председник и чланови Надзорног одбора 
имају право на одговарајућу накнаду за рад у 
Надзорном одбору.
 Висину накнаде из става 1. овог члана утврђује 
оснивач на основу извештаја о степену реализације 
програма пословања ЈП „Топлификација“.

2) Директор 

Члан 41.
 Директора предузећа именује Скупштина 
града на период од четири године, а на основу 
спроведеног јавног конкурса.
 На услове за именовање директора 
предузећа, сходно се примењују одредбе Закона о 
раду (''Службени гласник РС'', бр. 24/05, 61/05 и 
64/09).
 Директор  ЈП „Топлификација“ заснива 
радни однос на одређено време. 
  Директор предузећа за свој рад одговара 
Надзорном одбору и Скупштини града.

Надлежности директора

Члан 42.
 Директор ЈП „Топлификација“ :

1. представља и заступа предузеће;
2. организује и руководи процесом рада;
3. води пословање предузећа;
4. одговара за законитост рада предузећа;
5. предлаже годишњи програм 

пословања и предузима мере за његово 
спровођење;

6. предлаже финансијске извештаје;
7. извршава одлуке надзорног одбора;
8. врши друге послове утврђене законом 

и статутом предузећа.

Зарада директора
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Члан 43.
 Директор има право на зараду, а може имати 
право на стимулацију у случају кад предузеће 
послује са позитивним пословним резултатима.
 Одлуку о исплати стимулације доноси 
Скупштина града.

Мандат директора

Члан 44.
 Мандат директора престаје истеком периода 
на који је именован, оставком или разрешењем.

Разрешење директора

Члан 45.
 Предлог за разрешење може поднети 
Надзорни одбор предузећа.
 Предлог за разрешење мора бити образложен 
са прецизно наведеним разлозима због којих се 
предлаже разрешење.

Члан 46.
 Скупштина града може разрешити 
директора под условима предвиђеним законом.

Суспензија директора

Члан 47.
 Уколико против директора ступи на снагу 
оптужница за кривична дела против привреде, 
правног саобраћаја или службене дужности, 
Скупштина града доноси решење о суспензији.
 Суспензија траје док се поступак 
правоснажно не оконча.

Вршилац дужности директора

Члан 48.
 Скупштина града именује вршиоца 
дужности директора у следећим случајевима:

1. уколико директору престане мандат 
због истека периода на који је именован, 
због подношења оставке  или у случају 
разрешења пре истека мандата;

2. уколико буде донето решење о 
суспензији директора;

3. у случају смрти или губитка пословне 
способности директора.

 Вршилац дужности може бити именован на 
период који није дужи од шест месеци.
 У нарочито оправданим случајевима 
Скупштина града може донети одлуку о именовању 

вршиоца дужности директора на још један период 
од шест месеци.
 

IХ ПОРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД ВИШЕ 
СИЛЕ 

Поремећаји у пословању

Члан 49.
 У случају поремећаја у пословању ЈП 
„Топлификација“ , Скупштина града, може предузети 
мере прописане законом, ради обезбеђења услова 
за несметано функционисање  ЈП „Топлификација“ 
и обављање делатности од општег интереса, а 
нарочито:

1. промену унутрашње организације ЈП 
„Топлификација“ ;

2. разрешење Надзорног одбора и 
директора и именовање привременог 
органа ЈП „Топлификација“ ;

3. ограничење права појединих делова  ЈП 
„Топлификација“ да иступају у правном 
промету са трећим лицима;

4. ограничење у погледу права 
располагања појединим средствима у 
јавној својини.

Остваривање права на штрајк

Члан 50.
 Штрајк је прекид рада који запослени 
организују ради заштите својих професионалних и 
економских интереса по основу рада.
 У  ЈП „Топлификација“  право на штрајк 
запослени остварују у складу са законом, 
колективним уговором и посебним актом оснивача.
 У случају штрајка запослених ЈП 
„Топлификација“ , мора се обезбедити минимум 
процеса рада у обављању делатности од општег 
интереса.
 Минимум процеса рада посебном одлуком 
утврђује Скупштина града, у складу са законом.

Унутрашња организација

Члан 51.
 Статутом, општим актима и другим актима 
ЈП „Топлификација“ ближе се уређују унутрашња 
организација Јавног предузећа, делокруг органа 
и друга питања од значаја за рад и пословање ЈП 
„Топлификација“ , у складу са законом и овом 
одлуком.
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Радни односи

Члан 52.
 Права, обавезе и одговорности запослених 
из радног односа уређују се колективним уговором  
ЈП „Топлификација“ у складу са законом и актима 
оснивача.
 Колективни уговор ЈП „Топлификација“ 
мора бити сагласан са законом, општим и посебним 
колективним уговором.

Безбедност и здравље запослених на раду

Члан 53.
 Права, обавезе и одговорности у вези са 
безбедношћу и здрављем на раду остварују се у 
складу са законом и прописима донетим на основу 
закона, а ближе се уређују колективним уговором, 
општим актима   ЈП „Топлификација“ или уговором 
о раду.
 

Заштита животне средине

Члан 54.
 ЈП „Топлификација“ је дужно да у обављању 
своје делатности обезбеђује потребне услове 
за заштиту и унапређење животне средине и да 
спречава узроке и отклања штетне последице које 
угрожавају природне и радом створене вредности 
човекове средине.
 Статутом ЈП „Топлификација“  детаљније 
се утврђују активности предузећа ради заштите 
животне средине, сагласно закону и прописима 
оснивача који регулишу област заштите животне 
средине.

Јавност рада предузећа

Члан 55.
 Рад  ЈП „Топлификација“ је јаван.
 За јавност рада ЈП „Топлификација“  
одговоран је директор.

Доступност информација

Члан 56.
 Доступност информација од јавног значаја 
ЈП „Топлификација“ врши у складу са одредбама 
закона који регулише област слободног приступа 
информацијама од јавног значаја.

Пословна тајна

Члан 57.
 Пословном тајном сматрају се исправе и 
подаци утврђени одлуком директора или Надзорног 
одбора  ЈП „Топлификација“ чије би саопштавање 
неовлашћеном лицу било противно пословању  ЈП 
„Топлификација“ и штетило би његовом пословном 
угледу и интересима.

X    СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ

Општи акти

Члан 58.
 Општи акти ЈП „Топлификација“  су Статут 
и други општи акти утврђени законом.
 Статут је основни општи акт ЈП 
„Топлификација“  .
 Други општи акти Јавног предузећа 
морају бити у сагласности са Статутом ЈП 
„Топлификација“.
 Појединични акти које доносе органи 
и овлашћени појединци у ЈП „Топлификација“, 
морају бити у складу са општим актима ЈП 
„Топлификација“.

XI   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 59.
 ЈП „Топлификација“ је дужно да Статут 
усагласи са овом одлуком  у року од 30 дана од дана 
ступања на снагу ове одлуке.
 Остали општи акти надлежни органи ЈП 
„Топлификација“ су дужни да ускладе у року 
од 30 дана од дана ступања на снагу Статута ЈП 
„Топлификација“.

Члан 60.
 Даном ступања на снагу ове одлуке престаје 
да важи Одлукa о оснивању Јавног  предузећа  
„Топлификација“ („Службени гласник града 
Пожаревца “, бр. 3/09 - пречишћен текст).

Члан 61.
 Ова одлука ступа на снагу даном  објављи-
вања у „Службеном гласнику града Пожаревца “.

У Пожаревцу, 20.3.2013. године Број: 01-06-21/8

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
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 На основу члана 20. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), 
члана 4, 5. и 65. став 1. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС“, бр.119/12), члана 2. и 3. 
Закона о комуналним делатностима („Службени 
гласник РС“, бр. 88/11), као и члана 27. став 1. тачка 
6. и 8. Статута града Пожаревца („Службени гласник 
града Пожаревца“, бр. 9/09 – пречишћен текст и 
13/12), у циљу усклађивања Јавног комуналног 
предузећа “Водовод и канализација” Пожаревац са 
Законом о јавним предузећима („Службени гласник 
РС“, бр. 119/12) , Скупштина града Пожаревца, на 
седници одржаној 20.3. 2013. године, донела је 

 ОДЛУКА О ПРОМЕНИ ОДЛУКЕ О 
ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД И 
КАНАЛИЗАЦИЈА“ 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Усклађивање оснивачког акта

Члан 1.
 Овом oдлуком врши се промена Одлуке 
о оснивању Јавног комуналног предузећа 
„Водовод и канализација“ (“Службени гласник 
града Пожаревца”, бр. 3/09 - пречишћен текст и 
13/12), којом је организовано као Јавно комунално 
предузеће „Водовод и канализација“, уписано у 
регистар Агенције за привредне регистре Решењем 
бр. БД. 27774/2005 од 30. јуна 2005.године, у циљу 
усклађивања са Законом о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС“, бр. 119/12).

Циљеви оснивања

Члан 2.
 Јавно комунално предузеће „Водовод и 
канализација“ Пожаревац (у даљем тексту: ЈКП 
„Водовод и канализација“) је основано и послује 
ради обезбеђивања трајног снабдевања водом за 
пиће и пречишћавања и одвођења атмосферских и 
отпадних вода, као делатности од општег интереса и 
уредног задовољавања потреба крајњих корисника 
услуга. 

Предмет одлуке

Члан 3.
 Овом oдлуком, у складу са Законом о јавним 
предузећима, регулисана су права и обавезе оснивача 

и ЈКП „Водовод и канализација“ у обављању 
делатности од општег интереса, а нарочито:

1. назив и седиште оснивача;
2. пословно име и седиште ЈКП „Водовод 

и канализација“;
3. претежна делатност ЈКП „Водовод и 

канализација“;
4. права, обавезе и одговорности оснивача 

према ЈКП „Водовод и канализација“ и 
ЈКП „Водовод и канализација“ према 
оснивачу;

5. услови и начин утврђивања и 
распоређивања добити, односно начину 
покрића губитака и сношењу ризика;

6. условима и начину задуживања ЈКП 
„Водовод и канализација“;

7. заступање ЈКП „Водовод и 
канализација“;

8. износ основног капитала, као и опис, 
врста и вредност неновчаног улога;

9. органи ЈКП „Водовод и канализација“;
10. имовина која се не може отуђити;
11. располагање (отуђење и прибављање) 

стварима у јавној својини која су 
пренета у својину ЈКП „Водовод и 
канализација“ у складу са законом;

12. заштита животне средине;
13. друга питања од значаја за несметано 

обављање делатности за коју се оснива 
ЈКП „Водовод и канализација“.

II ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ

Оснивач јавног предузећа

Члан 4.
 Оснивач ЈКП „Водовод и канализација“ је:
 град Пожаревац, улица Дринска бр. 2, 
матични број 07162634.
 Права оснивача остварује Скупштина 
града.

Правни статус јавног предузећа

Члан 5.
 ЈКП„Водовод и канализација“ има 
статус правног лица, са правима, обавезама и 
одговорностима утврђеним законом.
 ЈКП„Водовод и канализација“ у правном 
промету са трећим лицима има сва овлашћења и 
иступа у своје име и за свој рачун.

Одговорност за обавезе јавног предузећа
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Члан 6.
 ЈКП„Водовод и канализација“ за своје 
обавезе одговара целокупном својом имовином.
 Оснивач не одговара за обавезе ЈКП„Водовод 
и канализација“, осим у случајевима прописаним 
законом.

Заступање и представљање јавног предузећа

Члан 7.
 ЈКП„Водовод и канализација“ заступа и 
представља директор.

III ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ

Пословно име јавног предузећа

Члан 8.
 ЈКП„Водовод и канализација“ послује 
под следећим пословним именом : Јавно 
комунално предузеће „Водовод и канализација“ 
Пожаревац.
 Скраћено пословно име је : ЈКП „Водовод и 
канализација“. 
 О промени пословног имена одлучује 
Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“, уз 
сагласност оснивача.

Седиште јавног предузећа

Члан 9.
 Седиште ЈКП „Водовод и канализација“ је у 
Пожаревцу, улица Југ Богданова бр. 22.
 О промени седишта ЈКП „Водовод и 
канализација“ одлучује Надзорни одбор, уз 
сагласност оснивача.

Печат, штамбиљ и знак јавног предузећа

Члан 10.
 ЈКП „Водовод и канализација“ поседује свој 
печат и штамбиљ са исписаним текстом на српском 
језику и ћириличним писмом.
 Печат је округлог облика и садржи 
пуно пословно име и седиште ЈКП „Водовод и 
канализација“.
 Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи 
пуно пословно име, седиште ЈКП „Водовод и 
канализација“ и место за датум и број.
 ЈКП „Водовод и канализација“ има свој 
знак који садржи назив и седиште ЈКП „Водовод и 
канализација“, а који ће бити дефинисан Статутом 
ЈКП „Водовод и канализација“.

Упис јавног предузећа у регистар

Члан 11.
 ЈКП „Водовод и канализација“се за 
обављање своје делатности од општег интереса, 
утврђене овом одлуком, уписује у регистар у 
складу са законом којим се уређује правни положај 
привредних друштава и поступак регистрације, у 
складу са законом.

Унутрашња организација јавног предузећа

Члан 12.
 ЈКП „Водовод и канализација“ послује као 
јединствена радна целина.
 Актом директора ЈКП „Водовод и 
канализација“, уређује се унутрашња организација 
и систематизација послова.

IV ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Претежна делатност

Члан 13.
 Претежна делатност ЈКП „Водовод и 
канализација“ је:

- 36.00 - Сакупљање, пречишћавање и 
дистрибуција воде.

 Осим наведене претежне делатности, ЈКП 
„Водовод и канализација“ ће се бавити и другим 
делатностима, као што су:

- 37.00 - Уклањање отпадних вода
- 41.00 - Изградња зграда
- 42.00 - Изградња осталих грађевина
- 43.00 - Специјализовани грађевински 

радови
- 71.00 - Архитектонске и инжењерске 

делатности; инжењерско испитивање и 
анализе.

  ЈКП „Водовод и канализација“ може без 
уписа у регистар да врши и друге делатности које 
служе обављању претежне делатности, уколико 
за те делатности испуњава услове предвиђене 
законом.
 О промени делатности ЈКП „Водовод и 
канализација“ , као и о обављању других делатности 
које служе обављању претежне делатности, одлучује 
Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у складу 
са законом.

Услови за обављање делатности као делатности 
од општег интереса
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Члан 14.
 ЈКП „Водовод и канализација“ може да 
отпочне обављање делатности кад надлежни 
државни орган утврди да су испуњени услови за 
обављање те делатности у погледу:

1) техничке опремљености;
2) кадровске оспособљености;
3) безбедности и здравља на раду;
4) заштите и унапређења животне средине 

и
5) других услова прописаних законом.

Оснивање зависних друштава

Члан 15.
 ЈКП „Водовод и канализација“ може да 
оснује зависно друштво капитала за обављање 
делатности из члана 13. ове oдлуке, у складу са 
Законом о привредним друштвима.
 ЈКП „Водовод и канализација“ према 
зависном друштву капитала из става 1. овог члана, 
има права, обавезе и одговорности које има град 
Пожаревац, као оснивач према ЈКП „Водовод и 
канализација“.
 На oдлуку из става 1. овог члана сагласност 
даје Скупштина града.

V ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Основни капитал

Члан 16.
 Основни капитал ЈКП „Водовод и 
канализација“ износи 1.000,00 динара.

- Новчани капитал - уписан: 1.000,00 
динара и уплаћен: 1.000,00 динара.

- Неновчани улог - не постоји. 

Имовина јавног предузећа

Члан 17.
 Имовину ЈКП „Водовод и канализација“ 
чине право својине на покретним и непокретним 
стварима, новчаним средствима и хартијама 
од вредности и друга имовинска права, која су 
пренета у својину ЈКП „Водовод и канализација“ 
, укључујући и право коришћења на стварима у 
јавној својини града Пожаревца. 
 ЈКП „Водовод и канализација“ може 
користити средства у јавној и другим облицима 
својине, у складу са законом, одлуком оснивача 
и посебним уговором којим се регулишу 
међусобни односи, права и обавезе ЈКП „Водовод 

и канализација“ са једне и града Пожаревца, као 
оснивача, са друге стране. 

Непокретна имовина ЈКП „Водовод и 
канализација“ се не може отуђити, односно за њено 
располагање (отуђење и прибављање) је потребна 
сагласност оснивача.

Друга имовина која се не може отуђити 
односно за чије је располагање (отуђење и 
прибављање) потребна сагласност оснивача чине:

1. грађевински објекти са уређајима, 
инсталацијама, опремом, сама 
постројења, уређаји и инсталације 
(цевовод) јавног водовода и фекалне и 
кишне канализације и други објекти, 
опрема и инсталације, који служе за 
производњу, пречишћавање воде за 
пиће и пружање услуга пречишћавања 
и одвођења атмосферских и отпадних 
вода;

2. специјална возила и машине, које 
служе искључиво или претежно 
обављању делатности производње, 
пречишћавању и дистрибуцији воде 
за пиће и пречишћавању и одвођењу 
атмосферских и отпадних вода; 

3. земљиште на коме се налазе грађевински 
објекти са уређајима, инсталацијама и 
опремом, сама постројења, уређаји и 
инсталације (цевовод) јавног водовода, 
фекалне и кишне канализације.

Члан 18.
 Средства у јавној својини могу се улагати у 
капитал ЈКП „Водовод и канализација“, у складу са 
законом и актима Скупштине града.
 По основу улагања средстава из става 1. овог 
члана град Пожаревац стиче уделе у ЈКП „Водовод 
и канализација“, као и права по основу тих удела. 
 Капитал у ЈКП „Водовод и канализација“ 
подељен на уделе уписује се у регистар.

Повећање и смањење оснивачког капитала

Члан 19.
 О повећању или смањењу основног капитала 
ЈКП „Водовод и канализација“ одлучује Скупштина 
града, као оснивач у складу са законом.
 

Средства јавног предузећа

Члан 20.
 ЈКП „Водовод и канализација“, у обављању 
својих делатности, стиче и прибавља средства из 
следећих извора:
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1. продајом производа и услуга;
2. из кредита; 
3. из донација и поклона; 
4. из буџета оснивача и буџета Републике 

Србије и 
5. из осталих извора, у складу са 

законом.

Одређивање цене услуга јавног предузећа

Члан 21.
 Елементи за образовање цена производа и 
услуга ЈКП „Водовод и канализација“ уређују се 
посебном одлуком, коју доноси Надзорни одбор, 
уз сагласност оснивача, у складу са Законом о 
комуналним делатностима ( „Службени гласник 
РС“, бр. 88/11).

Усвајање захтева за измену цена

Члан 22.
 ЈКП „Водовод и канализација“ је обавезно 
да захтев за измену цена производа и услуга укључи 
у свој годишњи програм пословања, у складу са 
чланом 24. ове одлуке.
 Када се значајније промене вредности 
елемената, који су укључени у методологију за 
обрачунавање цена, ЈКП „Водовод и канализација“ 
може и током пословне године да поднесе оснивачу 
детаљно образложен захтев за одобрење измене 
цена комуналних услуга, заједно са изменама 
годишњег програма пословања за ту годину. 
 Измене годишњег програма пословања са 
предлогом за измену цена достављају се Скупштини 
града. 

Унапређење рада и развоја предузећа

Члан 23.
 Унапређење рада и развоја ЈКП „Водовод 
и канализација“ заснива се на дугорочном и 
средњорочном плану рада и развоја.
 Плановима и програмом рада из става 
1. ове oдлуке, утврђују се пословна политика и 
развој ЈКП „Водовод и канализација“, одређују се 
непосредни задаци и утврђују средства и мере за 
њихово извршавање.
 Планови и програми рада ЈКП „Водовод 
и канализација“ морају се заснивати на законима 
којима се уређују одређени односи у делатностима 
којима се бави ЈКП „Водовод и канализација“, 
Стратегији управљања водом и Водопривредном 
основом Републике Србије.

Планови и програми

Члан 24.
 Планови и програми пословања ЈКП 
„Водовод и канализација“ су:

1. план и програм развоја Јавног 
предузећа,

2. финансијски планови и 
3. други планови и годишњи програми 

пословања.
 Планови и годишњи програми пословања 
ЈКП „Водовод и канализација“ достављају се 
Скупштини града најкасније до 1. децембра текуће 
године за наредну годину.
 Планови и годишњи програми пословања 
се сматрају донетим када на њих сагласност да 
Скупштина града.

VI ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
И ОСНИВАЧА

Права оснивача

Члан 25.
 По основу учешћа у основном капиталу 
ЈКП „Водовод и канализација“, град Пожаревац, 
као оснивач има следећа права:

1. право управљања ЈКП „Водовод 
и канализација“ на начин утврђен 
Статутом ЈКП „Водовод и 
канализација“;

2. право на учешће у расподели добити 
ЈКП „Водовод и канализација“;

3. право да буду информисани о пословању 
ЈКП „Водовод и канализација“;

4. право да учествују у расподели 
ликвидационе или стечајне масе, након 
престанка ЈКП „Водовод и канализација“ 
стечајем или ликвидацијом, а по 
измирењу обавеза и 

5. друга права у складу са законом.
 Град Пожаревац као оснивач, прописује, 
уређује и у границама својих обавеза и одговорности 
обезбеђује услове за обављање комуналних 
делатности из члана 13. ове oдлуке.

Обезбеђење општег интереса

Члан 26.
 Ради обезбеђења општег интереса у 
делатности за коју је ЈКП „Водовод и канализација“ 
основано, Скупштина града даје сагласност на:

1. Статут ЈКП „Водовод и канализација“;
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2. давање гаранција, авала, јемства, залога 
и других средстава обезбеђења за 
послове који нису из оквира делатности 
од општег интереса; 

3. располагање (прибављање и отуђење) 
средствима у јавној својини која су 
пренета у својину ЈКП „Водовод и 
канализација“, веће вредности, која 
је у непосредној функији обављања 
делатности од општег интереса; 

4. улагања капитала; 
5. статусне промене; 
6. акт о процени вредности капитала и 

исказивању тог капитала у акцијама, 
као и на програм и одлуку о својинској 
трансформацији и 

7. друге одлуке којима се уређује 
обављање делатности од општег 
интереса у складу са законом и овим 
уговором.

Члан 27.
 Градско веће даје сагласност на:

1. Акт о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних места, 

2. Претходну сагласност на повећање 
броја запослених.

Континуирано и квалитетно пружање услуга

Члан 28.
 ЈКП „Водовод и канализација“ је дужно да 
делатност од општег интереса за коју је основано 
обавља на начин којим се обезбеђује стално, 
континуирано и квалитетно пружање услуга 
крајњим корисницима.

Несметано функционисање постројења и 
опреме

Члан 29.
 ЈКП „Водовод и канализација“ је дужно да 
предузима мере и активности за редовно одржавање 
и несметано функционисање постројења и других 
објеката неопходних за обављање своје делатности, 
у складу са законима и другим прописима којима 
се уређују услови обављања делатности од општег 
интереса због које је основано.

Поремећај у пословању

Члан 30.
 У случају поремећаја у пословању ЈКП 
„Водовод и канализација“, Скупштина града 

предузеће мере којима ће обезбедити услове за 
несметан рад и пословање предузећа у обављању 
делатности од општег интереса, у складу са законом, 
а нарочито :

1. разрешење Надзорног одбора и 
директора;

2. ограничење права огранка ЈКП 
„Водовод и канализација“ да иступа у 
правном промету са трећим лицима; 

3. ограничење у погледу права 
располагања појединим средствима у 
јавној својини;

4. друге мере одређене законом којим 
се уређују услови и начин обављања 
делатности од општег интереса и овом 
oдлуком.

Члан 31.
 У случају поремећаја у пословању ЈКП 
„Водовод и канализација“, Градско веће предузеће 
мере којима ће обезбедити услове за несметан рад 
и пословање предузећа у обављању делатности од 
општег интереса, у складу са законом, а нарочито 
промену унутрашње организације ЈКП „Водовод и 
канализација“.

VII ПОСЛОВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ И 
РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ

Пословање под тржишним условима

Члан 32.
 ЈКП „Водовод и канализација“ послује по 
тржишним условима, у складу са законом.

Пружање услуга корисницима са територије 
других општина

Члан 33.
 У обављању своје претежне делатности, 
ЈКП „Водовод и канализација“ своје производе 
и услуге може испоручивати, односно пружати 
и корисницима са територије других општина 
и градова, под условом да се ни на који начин не 
угрожава стално, континуирано и квалитетно 
снабдевање крајњих корисника са територије града 
Пожаревца.
 Испоруку производа и пружање услуга из 
става 1. овог члана ЈКП „Водовод и канализација“ 
обавља у складу са посебно закљученим 
уговорима.

Расподела добити
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Члан 34.
 Добит ЈКП „Водовод и канализација“, 
утврђена у складу са законом, може се расподелити 
за повећање основног капитала, резерве или за 
друге намене, у складу са законом, актима оснивача 
и овом одлуком.
 Пословни резултат ЈКП „Водовод и 
канализација“ утврђује се у временским периодима, 
на начин и по поступку утврђеним законом.
 Одлуку о распоређивању добити доноси 
Надзорни одбор, уз сагласност Скупштине града.
 ЈКП „Водовод и канализација“ самостално 
у границама прописаним законом, овом одлуком и 
Статутом предузећа, утврђује и распоређује добит 
остварену обављањем делатности за које је основано 
и сноси ризик лошег пословања предузећа.
 Град као оснивач, учествује у добити у 
случају позитивног финансијског пословања и у 
делу добити која се оствари посебним улагањем 
Града у изградњу, проширење, реконструкцију или 
модернизацију објеката, опреме и уређаја, возног 
парка и осталог, првенствено на тај начин што ће 
преко Надзорног одбора и директора предузећа 
обезбедити коришћење тих средстава за намене 
које одреди.

VIII ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Органи јавног предузећа

Члан 35.
 Управљање у ЈКП „Водовод и канализација“ 
је организовано као једнодомно.
 Органи предузећа су:
 1) Надзорни одбор
 2) директор.

1) Надзорни одбор

Састав Надзорног одбора

Члан 36.
 Надзорни одбор има председника и два 
члана. Председника и чланове Надзорног одбора 
именује Скупштина града, на период од четири 
године, под условима, на начин и по поступку 
утврђеним законом.
 Један члан Надзорног одбора именује се 
из реда запослених, на начин и по поступку који је 
утврђен Статутом ЈКП „Водовод и канализација“ .
 Надзорни одбор за свој рад одговара 
Скупштини града Пожаревца.

Услови за чланове Надзорног одбора

Члан 37.
 За председника и чланове Надзорног одбора 
именује се лице које испуњава следеће услове:

1. да је пунолетно и пословно способно;
2. да има стечено високо образовање 

трећег или другог степена, односно 
на основним студијама у трајању од 
најмање четири године;

3. да је стручњак у једној или више 
области из које је делатност од општег 
интереса за чије обављање је оснивано 
јавно предузеће; 

4. најмање три године искуства на 
руководећем положају; 

5. да поседује стручност из области 
финансија, права или корпоративних 
управљања; 

6. да није осуђивано на условну или 
безусловну казну за криминална дела 
против привреде, правног саобраћаја 
или службене дужности, као и да му 
није изречена мера безбедности забране 
обављања претежне делатности јавног 
предузећа.

Мандат чланова Надзорног одбора

Члан 38.
 Мандат председнику и члановима 
Надзорног одбора престаје истеком периода на који 
су именовани, оставком или разрешењем.
 Председник и чланови Надзорног одбора 
разрешавају се пре истека периода на који су 
именовани, уколико:

1. Надзорни одбор не достави оснивачу 
на сагласност годишњи програм 
пословања;

2. оснивач не прихвати финансијски 
извештај јавног предузећа; 

3. пропусте да предузму неопходне мере 
пред надлежним органима у случају 
постојања сумње да одговорно лице 
јавног предузећа делује на штету јавног 
предузећа кршењем директорских 
дужности, несавесним понашањем и 
на други начин.

 Председник и чланови Надзорног одбора 
могу се разрешити пре истека периода на који су 
именовани, уколико предузеће не испуни годишњи 
програм пословања или не оствари кључне 
показатеље учинка.
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 Председник и чланови Надзорног одбора 
којима је престао мандат, дужни су да врше своје 
дужности до именовања новог Надзорног одбора, 
односно именовања новог председника или члана 
Надзорног одбора.

Надлежност Надзорног одбора

Члан 39.
 Надзорни одбор:

1) утврђује пословну стратегију и 
пословне циљеве предузећа и стара се 
о њиховој реализацији;

2) усваја извештај о степену реализације 
програма пословања;

3) доноси годишњи програм пословања, 
уз сагласност оснивача;

4) надзире рад директора:
5) врши унутрашњи надзор над 

пословањем предузећа;
6) успоставља, одобрава и прати 

рачуноводство, унутрашњу контролу, 
финансијске извештаје и политику 
управљања ризицима;

7) утврђује финансијске извештаје 
предузећа и доставља их оснивачу ради 
давања сагласности;

8) доноси статут уз сагласност оснивача;
9) одлучује о статусним променама и 

оснивању других правних субјеката, уз 
сагласност оснивача;

10) доноси одлуку о расподели добити, 
односно начину покрића губитка уз 
сагласност оснивача;

11) даје сагласност директору за 
предузимање послова или радњи у 
складу са законом, статутом и одлуком 
оснивача;

12) закључује уговоре о раду на одређено 
време са директором предузећа;

13) врши друге послове у складу са овим 
законом, Статутом и прописима којима 
се утврђује правни положај привредних 
друштава.

 Надзорни одбор не може пренети право 
одлучивања о питањима из своје надлежности на 
директора или друго лице у предузећу.

Накнада за рад

Члан 40.
 Председник и чланови Надзорног одбора 
имају право на одговарајућу накнаду за рад у 
Надзорном одбору.

 Висину накнаде из става 1. овог члана 
утврђује оснивач на основу извештаја о степену 
реализације програма пословања ЈКП „Водовод и 
канализација“.

2) Директор 

Члан 41.
 Директора предузећа именује Скупштина 
града на период од четири године, а на основу 
спроведеног јавног конкурса.
 На услове за именовање директора 
предузећа, сходно се примењују одредбе Закона о 
раду.
 Директор ЈКП „Водовод и канализација“ 
заснива радни однос на одређено време. 
  Директор предузећа за свој рад одговара 
Надзорном одбору и Скупштини града.

Надлежности директора

Члан 42.
 Директор ЈКП „Водовод и канализација“ :

1. представља и заступа предузеће;
2. организује и руководи процесом рада;
3. води пословање предузећа;
4. одговара за законитост рада предузећа;
5. предлаже годишњи програм 

пословања и предузима мере за његово 
спровођење;

6. предлаже финансијске извештаје;
7. извршава одлуке надзорног одбора;
8. врши друге послове утврђене законом 

и статутом предузећа.

Зарада директора

Члан 43.
 Директор има право на зараду, а може имати 
право на стимулацију у случају кад предузеће 
послује са позитивним пословним резултатима.
 Одлуку о исплати стимулације доноси 
Скупштина града.

Мандат директора

Члан 44.
 Мандат директора престаје истеком периода 
на који је именован, оставком или разрешењем.

Разрешење директора
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Члан 45.
 Предлог за разрешење може поднети 
Надзорни одбор предузећа.
 Предлог за разрешење мора бити образложен 
са прецизно наведеним разлозима због којих се 
предлаже разрешење.

Члан 46.
 Скупштина града може разрешити 
директора под условима предвиђеним законом.

Суспензија директора

Члан 47.
 Уколико против директора ступи на снагу 
оптужница за кривична дела против привреде, 
правног саобраћаја или службене дужности, 
Скупштина града доноси решење о суспензији.
 Суспензија траје док се поступак 
правоснажно не оконча.

Вршилац дужности директора

Члан 48.
 Скупштина града именује вршиоца 
дужности директора у следећим случајевима:

1. уколико директору престане мандат 
због истека периода на који је именован, 
због подношења оставке или у случају 
разрешења пре истека мандата;

2. уколико буде донето решење о 
суспензији директора;

3. у случају смрти или губитка пословне 
способности директора.

 Вршилац дужности може бити именован на 
период који није дужи од шест месеци.
 У нарочито оправданим случајевима 
Скупштина града може донети одлуку о именовању 
вршиоца дужности директора на још један период 
од шест месеци.
 

IХ ПОРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД ВИШЕ 
СИЛЕ 

Поремећаји у пословању

Члан 49.
 У случају поремећаја у пословању ЈКП 
„Водовод и канализација“ , Скупштина града, може 
предузети мере прописане законом, ради обезбеђења 
услова за несметано функционисање ЈКП „Водовод 
и канализација“ и обављање делатности од општег 
интереса, а нарочито:

1. промену унутрашње организације ЈКП 
„Водовод и канализација“ ;

2. разрешење Надзорног одбора и 
директора и именовање привременог 
органа ЈКП „Водовод и канализација“;

3. ограничење права појединих делова 
ЈКП „Водовод и канализација“ да 
иступају у правном промету са трећим 
лицима;

4. ограничење у погледу права 
располагања појединим средствима у 
јавној својини.

Остваривање права на штрајк

Члан 50.
 Штрајк је прекид рада који запослени 
организују ради заштите својих професионалних и 
економских интереса по основу рада.
 У ЈКП „Водовод и канализација“ право на 
штрајк запослени остварују у складу са законом, 
колективним уговором и посебним актом оснивача.
 У случају штрајка запослених ЈКП „Водовод 
и канализација“, мора се обезбедити минимум 
процеса рада у обављању делатности од општег 
интереса.
 Минимум процеса рада посебном одлуком 
утврђује Скупштина града, у складу са законом.

Унутрашња организација

Члан 51.
 Статутом, општим актима и другим актима 
ЈКП „Водовод и канализација“ ближе се уређују 
унутрашња организација Јавног предузећа, 
делокруг органа и друга питања од значаја за рад и 
пословање ЈКП „Водовод и канализација“, у складу 
са законом и овом одлуком.

Радни односи

Члан 52.
 Права, обавезе и одговорности запослених 
из радног односа уређују се колективним уговором 
ЈКП „Водовод и канализација“ у складу са законом 
и актима оснивача.
 Колективни уговор ЈКП „Водовод и 
канализација“ мора бити сагласан са законом, 
општим и посебним колективним уговором.

Безбедност и здравље запослених на раду



20.03.2013.СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦАСтрана 28 - Број 2

Члан 53.
 Права, обавезе и одговорности у вези са 
безбедношћу и здрављем на раду остварују се у 
складу са законом и прописима донетим на основу 
закона, а ближе се уређују колективним уговором, 
општим актима ЈКП „Водовод и канализација“ или 
уговором о раду.
 

Заштита животне средине

Члан 54.
 ЈКП „Водовод и канализација“ је дужно да 
у обављању своје делатности обезбеђује потребне 
услове за заштиту и унапређење животне средине и 
да спречава узроке и отклања штетне последице које 
угрожавају природне и радом створене вредности 
човекове средине.
 Статутом ЈКП „Водовод и канализација“ 
детаљније се утврђују активности предузећа 
ради заштите животне средине, сагласно закону и 
прописима оснивача који регулишу област заштите 
животне средине.

Јавност рада предузећа

Члан 55.
 Рад ЈКП „Водовод и канализација“ је јаван.
 За јавност рада ЈКП „Водовод и 
канализација“ одговоран је директор.

Доступност информација

Члан 56.
 Доступност информација од јавног значаја 
ЈКП „Водовод и канализација“ врши у складу са 
одредбама закона који регулише област слободног 
приступа информацијама од јавног значаја.

Пословна тајна

Члан 57.
 Пословном тајном сматрају се исправе и 
подаци утврђени одлуком директора или Надзорног 
одбора ЈКП „Водовод и канализација“ чије би 
саопштавање неовлашћеном лицу било противно 
пословању ЈКП „Водовод и канализација“ и штетило 
би његовом пословном угледу и интересима.

X СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ

Општи акти

Члан 58.
 Општи акти ЈКП „Водовод и канализација“ 
су Статут и други општи акти утврђени законом.
 Статут је основни општи акт ЈКП „Водовод 
и канализација“ .
 Други општи акти Јавног предузећа морају 
бити у сагласности са Статутом ЈКП „Водовод и 
канализација“ .
 Појединични акти које доносе органи 
и овлашћени појединци у ЈКП „Водовод и 
канализација“, морају бити у складу са општим 
актима ЈКП „Водовод и канализација“ .

XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 59.
 ЈКП „Водовод и канализација“ је дужно да 
Статут усагласи са овом oдлуком у року од 30 дана 
од дана ступања на снагу ове одлуке.
 Остали општи акти надлежни органи ЈКП 
„Водовод и канализација“ су дужни да ускладе у 
року од 30 дана од дана ступања на снагу Статута 
ЈКП „Водовод и канализација“.

Члан 60.
 Даном ступања на снагу ове одлуке престаје 
да важи Одлукa о оснивању Јавног комуналног 
предузећа „Водовод и канализација“ („Службени 
гласник града Пожаревца “, бр. 3/09 - пречишћен 
текст и 13/12).

Члан 61.
 Ова oдлука ступа на снагу даном објављи-
вања у „Службеном гласнику града Пожаревца “.

У Пожаревцу, 20.3.2013. године Број:01-06-21/9

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.

4

 На основу члана 20. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07), 
члана 4, 5. и 65. став 1. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС“, бр. 119/12), члана 2. и 3. 
Закона о комуналним делатностима („Службени 
гласник РС“, бр. 88/11), као и члана 27. став 1. тачка 
6. и 8. Статута града Пожаревца („Службени гласник 
града Пожаревца“, бр. 9/09 – пречишћен текст и 
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13/12), у циљу усклађивања Јавног комуналног 
предузећа „ Комуналне службе“ Пожаревац са 
Законом о јавним предузећима („Службени гласник 
РС“, бр. 119/12), Скупштина града Пожаревца, на 
седници одржаној 20.3.2013. године, донела је 

 ОДЛУКА О ПРОМЕНИ ОДЛУКЕ О 
ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛНЕ СЛУЖБЕ“ 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Усклађивање оснивачког акта

Члан 1.
 Овом oдлуком врши се промена Одлуке о 
оснивању Јавног комуналног предузећа „ Комуналне 
службе“ (“Службени гласник града Пожаревца”, бр. 
3/09 - пречишћен текст), којом је организовано као 
Јавно комунално предузеће „Комуналне службе“, 
уписано у регистар Агенције за привредне регистре 
Решењем бр. БД. 5902/2005 од 21. марта 2005. 
године, у циљу усклађивања са Законом о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“, бр.119/12). 

Циљеви оснивања

Члан 2.
 Јавно комунално предузеће „Комуналне 
службе“ Пожаревац (у даљем тексту: ЈКП 
„Комуналне службе“) је основано и послује ради 
обезбеђивања трајног обављања делатности од 
општег интереса и уредног задовољавања потреба 
крајњих корисника услуга, а посебно : 

1. одржавање чистоће на површинама 
јавне намене, прање асфалтираних, 
бетонских, поплочаних и других 
површина јавне намене, прикупљање 
и одвожење комуналног отпада са тих 
површина, одржавање и пражњење 
посуда за отпатке на површинама јавне 
намене као и одржавање јавних чесми, 
бунара, фонтана, купалишта, плажа и 
тоалета;

2. одржавање јавних зелених површина, 
текуће и инвестиционо одржавање 
и санација зелених рекреативних 
површина и приобаља; 

3. управљање пијацама, комунално 
опремање, одржавање и организација 
делатности на затвореним и отвореним 
просторима, који су намењени за 
обављање промета пољопривредно-
прехрамбених и других производа; 

4. управљање и одржавање гробља и 
објеката, који се налазе у склопу 
гробља (мртвачница, капела и 
крематоријума), сахрањивање или 
кремирање, одржавање пасивних 
гробаља и спомен обележја, као и 
превоз посмртних остатака умрлог од 
места смрти до мртвачнице на гробљу 
или до крематоријума; 

5. димничарске услуге чишћења и 
контроле димоводних и ложних 
објеката и уређаја и вентилационих 
канала и уређаја; 

6. хватање, збрињавање, ветеринарска 
нега и смештај напуштених и 
изгубљених животиња (паса и мачака) 
у прихватилишта за животиње, 
лишавање живота за неизлечиво 
болесне и повређене напуштене и 
изгубљене животиње, контрола и 
смањење популације напуштених 
паса и мачака, нешкодљиво уклањање 
лешева животиња са површина јавне 
намене до објеката за сакупљање, 
прераду или уништавање отпада 
животињског порекла, спровођење 
мера контроле и смањења популације 
штетних организама, глодара и инсеката 
спровођењем мера дезинфекције, 
дезинсекције и дератизације на 
површинама јавне намене.

Предмет одлуке

Члан 3.
 Овом oдлуком, у складу са Законом о 
јавним предузећима, регулисана су права и обавезе 
оснивача и ЈКП „ Комуналне службе“ у обављању 
делатности од општег интереса, а нарочито:

1. назив и седиште оснивача;
2. пословно име и седиште ЈКП 

„Комуналне службе“;
3. претежна делатност ЈКП „Комуналне 

службе“;
4. права, обавезе и одговорности оснивача 

према ЈКП „Комуналне службе“ и ЈКП 
„Комуналне службе“ према оснивачу;

5. услови и начин утврђивања и 
распоређивања добити, односно начину 
покрића губитака и сношењу ризика;

6. условима и начину задуживања ЈКП 
„Комуналне службе“ ;
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7. заступање ЈКП „Комуналне службе“ ;
8. износ основног капитала, као и опис, 

врста и вредност неновчаног улога;
9. органи ЈКП „Комуналне службе“ ;
10. имовина која се не може отуђити;
11. располагање (отуђење и прибављање) 

стварима у јавној својини која су 
пренета у својину ЈКП „Комуналне 
службе“ у складу са законом;

12. заштита животне средине;
13. друга питања од значаја за несметано 

обављање делатности за коју се оснива 
ЈКП „Комуналне службе“ .

II ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ

Оснивач јавног предузећа

Члан 4.
 Оснивач ЈКП „Комуналне службе“ је:
 град Пожаревац, улица Дринска бр. 2, 
матични број 07162634.
 Права оснивача остварује Скупштина 
града.

Правни статус јавног предузећа

Члан 5.
 ЈКП „Комуналне службе“ има статус правног 
лица, са правима, обавезама и одговорностима 
утврђеним законом.
 ЈКП „Комуналне службе“ у правном промету 
са трећим лицима има сва овлашћења и иступа у 
своје име и за свој рачун.

Одговорност за обавезе јавног предузећа

Члан 6.
  ЈКП „Комуналне службе“ за своје обавезе 
одговара целокупном својом имовином.
 Оснивач не одговара за обавезе ЈКП 
„Комуналне службе“, осим у случајевима 
прописаним законом.

Заступање и представљање јавног предузећа

Члан 7.
  ЈКП „Комуналне службе“ заступа и 
представља директор.

III  ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ

Пословно име јавног предузећа

Члан 8.
 ЈКП „Комуналне службе“ послује под 
следећим пословним именом: Јавно комунално 
предузеће „Комуналне службе“ Пожаревац.
 Скраћено пословно име је: ЈКП „Комуналне 
службе“ . 
 О промени пословног имена одлучује 
Надзорни одбор ЈКП „Комуналне службе“, уз 
сагласност оснивача.

Седиште јавног предузећа

Члан 9.
 Седиште ЈКП „Комуналне службе“ је у 
Пожаревцу, улица Југ Богданова бр. 22.
 О промени седишта ЈКП „Комуналне 
службе“ одлучује Надзорни одбор, уз сагласност 
оснивача.

Печат, штамбиљ и знак јавног предузећа

Члан 10.
 ЈКП „Комуналне службе“ поседује свој 
печат и штамбиљ са исписаним текстом на српском 
језику и ћириличним писмом.
 Печат је округлог облика и садржи пуно 
пословно име и седиште ЈКП „Комуналне службе“.
 Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи 
пуно пословно име, седиште ЈКП „Комуналне 
службе“ и место за датум и број.
 ЈКП „Комуналне службе“ има свој знак који 
садржи назив и седиште ЈКП „Комуналне службе“, 
а који ће бити дефинисан Статутом ЈКП „Комуналне 
службе“ .

Упис јавног предузећа у регистар

Члан 11.
 ЈКП „Комуналне службе“ се за обављање 
своје делатности од општег интереса, утврђене овом 
одлуком, уписује у регистар у складу са законом 
којим се уређује правни положај привредних 
друштава и поступак регистрације, у складу са 
законом.

Унутрашња организација јавног предузећа

Члан 12.
 ЈКП „Комуналне службе“ послује као 
јединствена радна целина.
 Актом директора ЈКП „Комуналне 
службе“ уређује се унутрашња организација и 
систематизација послова.
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IV ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Претежна делатност

Члан 13.
 Претежна делатност ЈКП “Комуналне 
службе” је:

- 38.11 – скупљање отпада који није 
опасан.

Осим наведене претежне делатности, ЈКП 
“Комуналне службе” ће се бавити и другим 
делатностима, као што су:

- 03.10 – гајење садног материјала
- 38.12 – третман и одлагање отпада који 

није опасан
- 38.22 – поновна употреба разврстаних 

материјала
- 39.00 – санација, рекултивација и друге 

услуге у области управљања отпадом
- 46.77 – трговина на велико отпацима и 

остацима 
- 47.78 – остала трговина на мало 

новим производима у специјалним 
продавницама

- 49.39 – остали превоз путника у 
копненом саобраћају

- 68.20 – изнајмљивање властитих или 
изнајмљивање некретнина и управљање 
њима

- 75.00 – ветеринарска делатност
- 81.22 – услуге осталог чишћења зграде 

и опреме
- 81.29 – услуге осталог чишћења
- 81.30 – услуге уређења и одржавање 

околине
- 93.03 – погребна и сродна делатност
- 96.09 – остале не поменуте личне 

услужне делатности
- 93.29 – остале забавне и рекреативне 

делатности.
 ЈКП “Комуналне службе” може без уписа 
у регистар да врши и друге делатности које служе 
обављању претежне делатности, уколико за те 
делатности испуњава услове предвиђене законом.
 О промени делатности ЈКП “Комуналне 
службе”, као и о обављању других делатности које 
служе обављању претежне делатности, одлучује 
Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у складу 
са законом.

Услови за обављање делатности као делатности 
од општег интереса

Члан 14.
 ЈКП “Комуналне службе” може да отпочне 
обављање делатности кад надлежни државни орган 
утврди да су испуњени услови за обављање те 
делатности у погледу:

1) техничке опремљености;
2) кадровске оспособљености;
3) безбедности и здравља на раду;
4) заштите и унапређења животне средине 

и
5) других услова прописаних законом.

Оснивање зависних друштава

Члан 15.
 ЈКП “Комуналне службе” може да оснује 
зависно друштво капитала за обављање делатности 
из члана 13. ове oдлуке, у складу са Законом о 
привредним друштвима.
 ЈКП “Комуналне службе” према зависном 
друштву капитала из става 1. овог члана, има права, 
обавезе и одговорности које има град Пожаревац, 
као оснивач према ЈКП “Комуналне службе” .
 На oдлуку из става 1. овог члана сагласност 
даје Скупштина града.

V ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Основни капитал

Члан 16.
 Основни капитал ЈКП “Комуналне службе” 
износи 1.000,00 динара.

1) Новчани капитал - уписан: 1.000,00 
динара и уплаћен: 1.000,00 динара.

2) Неновчани улог - не постоји. 

Имовина јавног предузећа

Члан 17.
 Имовину ЈКП “Комуналне службе” чине 
право својине на покретним и непокретним 
стварима, новчаним средствима и хартијама од 
вредности и друга имовинска права, која су пренета 
у својину ЈКП “Комуналне службе”, укључујући 
и право коришћења на стварима у јавној својини 
града Пожаревца. 
 ЈКП “Комуналне службе” може користити 
средства у јавној и другим облицима својине, у 
складу са законом, одлуком оснивача и посебним 
уговором којим се регулишу међусобни односи, 
права и обавезе ЈКП “Комуналне службе” са једне и 
града Пожаревца, као оснивача, са друге стране. 
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Непокретна имовина ЈКП “Комуналне 
службе” се не може отуђити, односно за њено 
располагање (отуђење и прибављање) је потребна 
сагласност оснивача.

Друга имовина која се не може отуђити 
односно за чије је располагање (отуђење и 
прибављање) потребна сагласност оснивача чине:

1) грађевински објекти са уређајима, 
инсталацијама, опремом;

2) специјална возила и машине које 
служе искључиво или претежно за 
обављање делатности одстрањења 
отпадака и смећа и одржавање чистоће 
у градовима и насељима на подручју 
града Пожаревца; 

3) земљиште на коме се налазе грађевински 
објекти са инсталацијом и опремом за 
вршење делатности предузећа.

 
Члан 18.

 Средства у јавној својини могу се улагати 
у капитал ЈКП “Комуналне службе” у складу са 
законом и актима Скупштине града.
 По основу улагања средстава из става 1. 
овог члана град Пожаревац стиче уделе у ЈКП 
“Комуналне службе”, као и права по основу тих 
удела.
 Капитал у ЈКП “Комуналне службе” 
подељен на уделе уписује се у регистар.

Повећање и смањење оснивачког капитала

Члан 19.
 О повећању или смањењу основног капитала 
ЈКП “Комуналне службе” одлучује Скупштина 
града, као оснивач у складу са законом.
 

Средства јавног предузећа

Члан 20.
 ЈКП “Комуналне службе”, у обављању 
својих делатности, стиче и прибавља средства из 
следећих извора:

1) продајом производа и услуга;
2) из кредита; 
3) из донација и поклона; 
4) из буџета оснивача и буџета Републике 

Србије и 
5) из осталих извора, у складу са 

законом.

Одређивање цене услуга јавног предузећа

Члан 21.
 Елементи за образовање цена производа 
и услуга ЈКП “Комуналне службе” уређују се 
посебном одлуком, коју доноси Надзорни одбор, 
уз сагласност оснивача, у складу са Законом о 
комуналним делатностима ( „Службени гласник 
РС“, бр. 88/11).
 

Усвајање захтева за измену цена

Члан 22.
 ЈКП “Комуналне службе” је обавезно да 
захтев за измену цена производа и услуга укључи 
у свој годишњи програм пословања, у складу са 
чланом 24. ове oдлуке.
 Када се значајније промене вредности 
елемената, који су укључени у методологију за 
обрачунавање цена, ЈКП “Комуналне службе” 
може и током пословне године да поднесе оснивачу 
детаљно образложен захтев за одобрење измене 
цена комуналних услуга, заједно са изменама 
годишњег програма пословања.
 Измене годишњег програма пословања са 
предлогом за измену цена достављају се Скупштини 
града. 

Унапређење рада и развоја предузећа

Члан 23.
 Унапређење рада и развоја ЈКП “Комуналне 
службе” заснива се на дугорочном и средњорочном 
плану рада и развоја.
 Плановима и програмом рада из става 1. 
ове oдлуке, утврђују се пословна политика и развој 
ЈКП “Комуналне службе”, одређују се непосредни 
задаци и утврђују средства и мере за њихово 
извршавање.
 Планови и програми рада ЈКП “Комуналне 
службе” морају се заснивати на законима којима 
се уређују одређени односи у делатностима којима 
се бави ЈКП “Комуналне службе” и Стратегији 
управљања отпадом.

Планови и програми

Члан 24.
 Планови и програми пословања ЈКП 
„Комуналне службе“ су:

1) план и програм развоја Јавног 
предузећа,

2) финансијски планови и 
3) други планови и годишњи програми 

пословања.
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 Планови и годишњи програми пословања 
ЈКП „Комуналне службе“ достављају се Скупштини 
града најкасније до 1. децембра текуће године за 
наредну годину.
 Планови и годишњи програми пословања 
се сматрају донетим када на њих сагласност да 
Скупштина града.

VI ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
И ОСНИВАЧА

Права оснивача

Члан 25.
 По основу учешћа у основном капиталу ЈКП 
“Комуналне службе”, град Пожаревац, као оснивач 
има следећа права:

1) право управљања ЈКП “Комуналне 
службе” на начин утврђен Статутом 
ЈКП “Комуналне службе”;

2) право на учешће у расподели добити 
ЈКП “Комуналне службе”;

3) право да буду информисани о пословању 
ЈКП “Комуналне службе”; 

4) право да учествују у расподели 
ликвидационе или стечајне масе, након 
престанка ЈКП “Комуналне службе” 
стечајем или ликвидацијом, а по 
измирењу обавеза и 

5) друга права у складу са законом.
 Град Пожаревац као оснивач, прописује, 
уређује и у границама својих обавеза и одговорности 
обезбеђује услове за обављање комуналних 
делатности из члана 13. ове oдлуке.

Обезбеђење општег интереса

Члан 26.
 Ради обезбеђења општег интереса у 
делатности за коју је ЈКП “Комуналне службе” 
основано, Скупштина града даје сагласност на:

1) Статут ЈКП “Комуналне службе”;
2) давање гаранција, авала, јемства, залога 

и других средстава обезбеђења за 
послове који нису из оквира делатности 
од општег интереса; 

3) располагање (прибављање и отуђење) 
средствима у јавној својини која су 
пренета у својину ЈКП “Комуналне 
службе”, веће вредности, која је 
у непосредној функији обављања 
делатности од општег интереса; 

4) улагања капитала;

5) статусне промене;
6) акт о процени вредности капитала и 

исказивању тог капитала у акцијама, 
као и на програм и одлуку о својинској 
трансформацији и 

7) друге одлуке којима се уређује 
обављање делатности од општег 
интереса у складу са законом и овим 
уговором.

Члан 27.
 Градско веће даје сагласност на:

1) Акт о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних места

2) Претходну сагласност на повећање 
броја запослених.

Континуирано и квалитетно пружање услуга

Члан 28.
 ЈКП “Комуналне службе” је дужно да 
делатност од општег интереса за коју је основано 
обавља на начин којим се обезбеђује стално, 
континуирано и квалитетно пружање услуга 
крајњим корисницима.

Несметано функционисање постројења и 
опреме

Члан 29.
 ЈКП “Комуналне службе” је дужно да 
предузима мере и активности за редовно одржавање 
и несметано функционисање постројења и других 
објеката неопходних за обављање своје делатности, 
у складу са законима и другим прописима којима 
се уређују услови обављања делатности од општег 
интереса због које је основано.

Поремећај у пословању

Члан 30.
 У случају поремећаја у пословању ЈКП 
“Комуналне службе”, Скупштина града предузеће 
мере којима ће обезбедити услове за несметан рад 
и пословање предузећа у обављању делатности од 
општег интереса, у складу са законом, а нарочито :

1) разрешење Надзорног одбора и 
директора;

2) ограничење права огранка ЈКП 
“Комуналне службе” да иступа у 
правном промету са трећим лицима; 

3) ограничење у погледу права 
располагања појединим средствима у 
јавној својини; 
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4) друге мере одређене законом којим 
се уређују услови и начин обављања 
делатности од општег интереса и овом 
одлуком.

Члан 31.
 У случају поремећаја у пословању ЈКП 
“Комуналне службе”, Градско веће предузеће мере 
којима ће обезбедити услове за несметан рад и 
пословање предузећа у обављању делатности од 
општег интереса, у складу са законом, а нарочито 
промену унутрашње организације ЈКП “Комуналне 
службе” .

VII ПОСЛОВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ И 
РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ

Пословање под тржишним условима

Члан 32.
 ЈКП “Комуналне службе” послује по 
тржишним условима, у складу са законом.

Пружање услуга корисницима са територије 
других општина.

Члан 33.
 У обављању своје претежне делатности, ЈКП 
“Комуналне службе” своје производе и услуге може 
испоручивати, односно пружати и корисницима 
са територије других општина и градова, под 
условом да се ни на који начин не угрожава стално, 
континуирано и квалитетно снабдевање крајњих 
корисника са територије града Пожаревца.
 Испоруку производа и пружање услуга из 
става 1. овог члана ЈКП “Комуналне службе”обавља 
у складу са посебно закљученим уговорима.

Расподела добити

Члан 34.
 Добит ЈКП “Комуналне службе”, утврђена 
у складу са законом, може се расподелити за 
повећање основног капитала, резерве или за друге 
намене, у складу са законом, актима оснивача и 
овом oдлуком.
 Пословни резултат ЈКП “Комуналне 
службе” утврђује се у временским периодима, на 
начин и по поступку утврђеним законом.
 Одлуку о распоређивању добити доноси 
Надзорни одбор, уз сагласност Скупштине града.
  ЈКП “Комуналне службе” самостално у 
границама прописаним законом, овом одлуком и 

Статутом предузећа, утврђује и распоређује добит 
остварену обављањем делатности за које је основано 
и сноси ризик лошег пословања предузећа.
 Град као оснивач, учествује у добити у 
случају позитивног финансијског пословања и у 
делу добити која се оствари посебним улагањем 
Града у изградњу, проширење, реконструкцију или 
модернизацију објеката, опреме и уређаја, возног 
парка и осталог, првенствено на тај начин што ће 
преко Надзорног одбора и директора предузећа 
обезбедити коришћење тих средстава за намене 
које одреди.

VIII ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Органи јавног предузећа

Члан 35.
 Управљање у ЈКП “Комуналне службе” је 
организовано као једнодомно.
 Органи предузећа су:
 1) Надзорни одбор
 2) директор.

1) Надзорни одбор

Састав Надзорног одбора

Члан 36.
 Надзорни одбор има председника и два 
члана. Председнике и чланове Надзорног одбора 
именује Скупштина града, на период од четири 
године, под условима, на начин и по поступку 
утврђеним законом.
 Један члан Надзорног одбора именује се 
из реда запослених, на начин и по поступку који је 
утврђен Статутом ЈКП “Комуналне службе” .
 Надзорни одбор за свој рад одговара 
Скупштини града Пожаревца.

Услови за чланове Надзорног одбора

Члан 37.
 За председника и чланове Надзорног одбора 
именује се лице које испуњава следеће услове:

1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање 

трећег или другог степена, односно 
на основним студијама у трајању од 
најмање четири године; 

3) да је стручњак у једној или више 
области из које је делатност од општег 
интереса за чије обављање је оснивано 
јавно предузеће;
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4) најмање три године искуства на 
руководећем положају;

5) да поседује стручност из области 
финансија, права или корпоративних 
управљања;

6) да није осуђивано на условну или 
безусловну казну за криминална дела 
против привреде, правног саобраћаја 
или службене дужности, као и да му 
није изречена мера безбедности забране 
обављања претежне делатности јавног 
предузећа.

Мандат чланова Надзорног одбора

Члан 38.
 Мандат председнику и члановима 
Надзорног одбора престаје истеком периода на који 
су именовани, оставком или разрешењем.
 Председник и чланови Надзорног одбора 
разрешавају се пре истека периода на који су 
именовани, уколико:

1) Надзорни одбор не достави оснивачу 
на сагласност годишњи програм 
пословања;

2) оснивач не прихвати финансијски 
извештај јавног предузећа;

3) пропусте да предузму неопходне мере 
пред надлежним органима у случају 
постојања сумње да одговорно лице 
јавног предузећа делује на штету јавног 
предузећа кршењем директорских 
дужности, несавесним понашањем и 
на други начин.

 Председник и чланови Надзорног одбора 
могу се разрешити пре истека периода на који су 
именовани, уколико предузеће не испуни годишњи 
програм пословања или не оствари кључне 
показатеље учинка.
 Председник и чланови Надзорног одбора 
којима је престао мандат, дужни су да врше своје 
дужности до именовања новог Надзорног одбора, 
односно именовања новог председника или члана 
Надзорног одбора.

Надлежност Надзорног одбора

Члан 39.
 Надзорни одбор:

1) утврђује пословну стратегију и пословне 
циљеве предузећа и стара се о њиховој 
реализацији;

2) усваја извештај о степену реализације 
програма пословања;

3) доноси годишњи програм пословања, 
уз сагласност оснивача;

4) надзире рад директора:
5) врши унутрашњи надзор над 

пословањем предузећа;
6) успоставља, одобрава и прати 

рачуноводство, унутрашњу контролу, 
финансијске извештаје и политику 
управљања ризицима;

7) утврђује финансијске извештаје 
предузећа и доставља их оснивачу ради 
давања сагласности;

8) доноси статут уз сагласност оснивача;
9) одлучује о статусним променама и 

оснивању других правних субјеката, уз 
сагласност оснивача;

10) доноси одлуку о расподели добити, 
односно начину покрића губитка уз 
сагласност оснивача;

11) даје сагласност директору за 
предузимање послова или радњи у 
складу са законом, статутом и одлуком 
оснивача;

12) закључује уговоре о раду на одређено 
време са директором предузећа;

13) врши друге послове у складу са овим 
законом, Статутом и прописима којима 
се утврђује правни положај привредних 
друштава.

 Надзорни одбор не може пренети право 
одлучивања о питањима из своје надлежности на 
директора или друго лице у предузећу.

Накнада за рад

Члан 40.
 Председник и чланови Надзорног одбора 
имају право на одговарајућу накнаду за рад у 
Надзорном одбору.
 Висину накнаде из става 1. овог члана 
утврђује оснивач на основу извештаја о степену 
реализације програма пословања ЈКП „Комуналне 
службе“.

2) Директор 

Члан 41.
 Директора предузећа именује Скупштина 
града на период од четири године, а на основу 
спроведеног јавног конкурса.
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 На услове за именовање директора 
предузећа, сходно се примењују одредбе Закона о 
раду.
 Директор ЈКП “Комуналне службе” заснива 
радни однос на одређено време. 
  Директор предузећа за свој рад одговара 
Надзорном одбору и Скупштини града.

Надлежности директора

Члан 42.
 Директор ЈКП “Комуналне службе”:

1) представља и заступа предузеће;
2) организује и руководи процесом рада;
3) води пословање предузећа;
4) одговара за законитост рада предузећа;
5) предлаже годишњи програм пословања и 

предузима мере за његово спровођење;
6) предлаже финансијске извештаје;
7) извршава одлуке надзорног одбора;
8) врши друге послове утврђене законом и 

статутом предузећа.

Зарада директора

Члан 43.
 Директор има право на зараду, а може имати 
право на стимулацију у случају кад предузеће 
послује са позитивним пословним резултатима.
 Одлуку о исплати стимулације доноси 
Скупштина града.

Мандат директора

Члан 44.
 Мандат директора престаје истеком периода 
на који је именован, оставком или разрешењем.

Разрешење директора

Члан 45.
 Предлог за разрешење може поднети 
Надзорни одбор предузећа.
 Предлог за разрешење мора бити образложен 
са прецизно наведеним разлозима због којих се 
предлаже разрешење.

Члан 46.
 Скупштина града може разрешити 
директора под условима предвиђеним законом.

Суспензија директора

Члан 47.
 Уколико против директора ступи на снагу 
оптужница за кривична дела против привреде, 
правног саобраћаја или службене дужности, 
Скупштина града доноси решење о суспензији.
 Суспензија траје док се поступак 
правоснажно не оконча.

Вршилац дужности директора

Члан 48.
 Скупштина града именује вршиоца 
дужности директора у следећим случајевима:

1) уколико директору престане мандат 
због истека периода на који је именован, 
због подношења оставке или у случају 
разрешења пре истека мандата;

2) уколико буде донето решење о 
суспензији директора;

3) у случају смрти или губитка пословне 
способности директора.

 Вршилац дужности може бити именован на 
период који није дужи од шест месеци.
 У нарочито оправданим случајевима 
Скупштина града може донети одлуку о именовању 
вршиоца дужности директора на још један период 
од шест месеци.

IХ ПОРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД ВИШЕ 
СИЛЕ 

Поремећаји у пословању

Члан 49.
 У случају поремећаја у пословању 
ЈКП “Комуналне службе” , Скупштина града, 
може предузети мере прописане законом, ради 
обезбеђења услова за несметано функционисање 
ЈКП “Комуналне службе” и обављање делатности 
од општег интереса, а нарочито:

1) промену унутрашње организације ЈКП 
“Комуналне службе”;

2) разрешење Надзорног одбора и 
директора и именовање привременог 
органа ЈКП “Комуналне службе”;

3) ограничење права појединих делова 
ЈКП “Комуналне службе”да иступају у 
правном промету са трећим лицима;

4) ограничење у погледу права 
располагања појединим средствима у 
јавној својини.

Остваривање права на штрајк
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Члан 50.
 Штрајк је прекид рада који запослени 
организују ради заштите својих професионалних и 
економских интереса по основу рада.
 У ЈКП “Комуналне службе” право на 
штрајк запослени остварују у складу са законом, 
колективним уговором и посебним актом оснивача.
 У случају штрајка запослених ЈКП 
“Комуналне службе”, мора се обезбедити минимум 
процеса рада у обављању делатности од општег 
интереса.
 Минимум процеса рада посебном одлуком 
утврђује Скупштина града, у складу са законом.

Унутрашња организација

Члан 51.
 Статутом, општим актима и другим 
актима ЈКП “Комуналне службе” ближе се уређују 
унутрашња организација Јавног предузећа, 
делокруг органа и друга питања од значаја за рад 
и пословање ЈКП “Комуналне службе”, у складу са 
законом и овом oдлуком.

Радни односи

Члан 52.
 Права, обавезе и одговорности запослених 
из радног односа уређују се колективним уговором 
ЈКП “Комуналне службе” у складу са законом и 
актима оснивача.
 Колективни уговор ЈКП “Комуналне 
службе” мора бити сагласан са законом, општим и 
посебним колективним уговором.

Безбедност и здравље запослених на раду

Члан 53.
 Права, обавезе и одговорности у вези са 
безбедношћу и здрављем на раду остварују се у 
складу са законом и прописима донетим на основу 
закона, а ближе се уређују колективним уговором, 
општим актима ЈКП “Комуналне службе” или 
уговором о раду.

Заштита животне средине

Члан 54.
 ЈКП “Комуналне службе” је дужно да у 
обављању своје делатности обезбеђује потребне 
услове за заштиту и унапређење животне средине и 
да спречава узроке и отклања штетне последице које 
угрожавају природне и радом створене вредности 
човекове средине.

 Статутом ЈКП “Комуналне службе” 
детаљније се утврђују активности предузећа 
ради заштите животне средине, сагласно закону и 
прописима оснивача који регулишу област заштите 
животне средине.

Јавност рада предузећа

Члан 55.
 Рад ЈКП “Комуналне службе” је јаван.
 За јавност рада ЈКП “Комуналне 
службе”одговоран је директор.

Доступност информација

Члан 56.
 Доступност информација од јавног значаја 
ЈКП “Комуналне службе” врши у складу са 
одредбама закона који регулише област слободног 
приступа информацијама од јавног значаја.

Пословна тајна

Члан 57.
 Пословном тајном сматрају се исправе 
и подаци утврђени одлуком директора или 
Надзорног одбора ЈКП “Комуналне службе” чије би 
саопштавање неовлашћеном лицу било противно 
пословању ЈКП “Комуналне службе” и штетило би 
његовом пословном угледу и интересима.

X СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ

Општи акти

Члан 58.
 Општи акти ЈКП “Комуналне службе” су 
Статут и други општи акти утврђени законом.
 Статут је основни општи акт ЈКП 
“Комуналне службе”.
 Други општи акти Јавног предузећа морају 
бити у сагласности са Статутом ЈКП “Комуналне 
службе”.
 Појединични акти које доносе органи и 
овлашћени појединци у ЈКП “Комуналне службе”, 
морају бити у складу са општим актима ЈКП 
“Комуналне службе” .

XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 59.
 ЈКП “Комуналне службе” је дужно да Статут 
усагласи са овом одлуком у року од 30 дана од дана 
ступања на снагу ове oдлуке.
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 Остали општи акти надлежни органи ЈКП 
“Комуналне службе” су дужни да ускладе у року 
од 30 дана од дана ступања на снагу Статута ЈКП 
“Комуналне службе” .

Члан 60.
 Даном ступања на снагу ове oдлуке престаје 
да важи Одлукa о оснивању ЈКП “Комуналне 
службе” („Службени гласник града Пожаревца “, 
бр. 3/09 - пречишћен текст).

Члан 61.
 Ова oдлука ступа на снагу даном објављи-
вања у „Службеном гласнику града Пожаревца “ .

У Пожаревцу, 20.3. 2013. године Број: 01-06-21/10

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.

5

 На основу члана 20. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07), 
члана 4, 5. и 65. став 1. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС“, бр. 119/12), члана 2. и 3. 
Закона о комуналним делатностима („Службени 
гласник РС“, бр. 88/11), као и члана 27. став 1. тачка 
6. и 8. Статута града Пожаревца („Службени гласник 
града Пожаревца“, бр. 9/09 – пречишћен текст и 
13/12), у циљу усклађивања Јавног комуналног 
предузећа „Паркинг сервис“ Пожаревац са Законом 
о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 
119/12), Скупштина града Пожаревца, на седници 
одржаној 20.3. 2013. године, донела је 

 ОДЛУКА О ПРОМЕНИ ОДЛУКЕ О 
ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ СЕРВИС“ 
ПОЖАРЕВАЦ 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Усклађивање оснивачког акта

Члан 1.
 Овом oдлуком врши се промени Одлуке о 
оснивању Јавног комуналног предузећа „Паркинг 
сервис“ Пожаревац (“Службени гласник града 
Пожаревца”, бр. 3/09 - пречишћен текст), којом 

је организовано као Јавно комунално предузеће 
„Паркинг сервис“ Пожаревац , уписано у регистар 
Агенције за привредне регистре Решењем бр. 
БД. 130023/2006 од 26. јула 2006. године, у циљу 
усклађивања са Законом о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС“, бр. 119/12).

Циљеви оснивања

Члан 2.
 Јавно комунално предузеће „Паркинг 
сервис“ Пожаревац ( у даљем тексту: ЈКП „Паркинг 
сервис“) је основано и послује ради обезбеђивања 
трајног обављања делатности од општег интереса 
и уредног задовољавања потреба крајњих 
корисника услуга, а посебно за управљање јавним 
паркиралиштима.

Предмет одлуке

Члан 3.
 Овом oдлуком, у складу са Законом о 
јавним предузећима, регулисана су права и обавезе 
оснивача и ЈКП „Паркинг сервис“ у обављању 
делатности од општег интереса, а нарочито:

1. назив и седиште оснивача;
2. пословно име и седиште ЈКП „Паркинг 

сервис“;
3. претежна делатност ЈКП „Паркинг 

сервис“;
4. права, обавезе и одговорности оснивача 

према ЈКП „Паркинг сервис“ и ЈКП 
„Паркинг сервис“ према оснивачу;

5. услови и начин утврђивања и 
распоређивања добити, односно начину 
покрића губитака и сношењу ризика;

6. условима и начину задуживања ЈКП 
„Паркинг сервис“;

7. заступање ЈКП „Паркинг сервис“;
8. износ основног капитала, као и опис, 

врста и вредност неновчаног улога;
9. органи ЈКП „Паркинг сервис“;
10. имовина која се не може отуђити;
11. располагање (отуђење и прибављање) 

стварима у јавној својини која су 
пренета у својину ЈКП „Паркинг 
сервис“ у складу са законом;

12. заштита животне средине;
13. друга питања од значаја за несметано 

обављање делатности за коју се оснива 
ЈКП „Паркинг сервис“;

II ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ
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Оснивач јавног предузећа

Члан 4.
 Оснивач ЈКП „Паркинг сервис“ је:
 град Пожаревац, улица Дринска бр. 2, 
матични број 07162634.
 Права оснивача остварује Скупштина 
града.

Правни статус јавног предузећа

Члан 5.
 ЈКП „Паркинг сервис“ има статус правног 
лица, са правима, обавезама и одговорностима 
утврђеним законом.
 ЈКП „Паркинг сервис“ у правном промету 
са трећим лицима има сва овлашћења и иступа у 
своје име и за свој рачун.

Одговорност за обавезе јавног предузећа

Члан 6.
 ЈКП „Паркинг сервис“ за своје обавезе 
одговара целокупном својом имовином.
 Оснивач не одговара за обавезе ЈКП 
„Паркинг сервис“, осим у случајевима прописаним 
законом.

Заступање и представљање јавног предузећа

Члан 7.
  ЈКП „Паркинг сервис“ заступа и представља 
директор.

III ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ

Пословно име јавног предузећа

Члан 8.
 ЈКП „Паркинг сервис“ послује под следећим 
пословним именом: Јавно комунално предузеће 
„Паркинг сервис“ Пожаревац.
 Скраћено пословно име је: ЈКП „Паркинг 
сервис“.
 О промени пословног имена одлучује 
Надзорни одбор ЈКП „Паркинг сервис“, уз 
сагласност оснивача.

Седиште јавног предузећа

Члан 9.
 Седиште ЈКП „Паркинг сервис“ је у 
Пожаревцу, улица Вељка Дугошевића бр. 24.

 О промени седишта ЈКП „Паркинг сервис“ 
одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача.

Печат, штамбиљ и знак јавног предузећа

Члан 10.
 ЈКП „Паркинг сервис“ поседује свој печат и 
штамбиљ са исписаним текстом на српском језику 
и ћириличним писмом.
 Печат је округлог облика и садржи пуно 
пословно име и седиште ЈКП „Паркинг сервис“
 Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи 
пуно пословно име, седиште ЈКП „Паркинг сервис“ 
и место за датум и број.
 ЈКП „Паркинг сервис“ има свој знак који 
садржи назив и седиште ЈКП „Паркинг сервис“, а 
који ће бити дефинисан Статутом ЈКП „Паркинг 
сервис“.

Упис јавног предузећа у регистар

Члан 11.
 ЈКП „Паркинг сервис“ се за обављање своје 
делатности од општег интереса, утврђене овом 
oдлуком, уписује у регистар у складу са законом 
којим се уређује правни положај привредних 
друштава и поступак регистрације, у складу са 
законом.

Унутрашња организација јавног предузећа

Члан 12.
 ЈКП „Паркинг сервис“ послује као 
јединствена радна целина.
 Актом директора ЈКП „Паркинг 
сервис“ уређује се унутрашња организација и 
систематизација послова.

IV ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Претежна делатност

Члан 13.
 Делатност ЈКП „Паркинг сервис“ је:

- 52.21 – услужне делатности у копненом 
саобраћају.

 ЈКП „Паркинг сервис“ може без уписа у 
регистар да врши и друге делатности које служе 
обављању претежне делатности, уколико за те 
делатности испуњава услове предвиђене законом.
 О промени делатности ЈКП „Паркинг 
сервис“, као и о обављању других делатности које 
служе обављању претежне делатности, одлучује 
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Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у складу 
са законом.

Услови за обављање делатности као делатности 
од општег интереса

Члан 14.
 ЈКП „Паркинг сервис“ може да отпочне 
обављање делатности кад надлежни државни орган 
утврди да су испуњени услови за обављање те 
делатности у погледу:

1. техничке опремљености;
2. кадровске оспособљености;
3. безбедности и здравља на раду;
4. заштите и унапређења животне средине 

и
5. других услова прописаних законом.

Оснивање зависних друштава

Члан 15.
 ЈКП „Паркинг сервис“ може да оснује 
зависно друштво капитала за обављање делатности 
из члана 13. ове oдлуке, у складу са Законом о 
привредним друштвима.
 ЈКП „Паркинг сервис“ према зависном 
друштву капитала из става 1. овог члана, има права, 
обавезе и одговорности које има град Пожаревац, 
као оснивач према ЈКП „Паркинг сервис“ .
 На oдлуку из става 1. овог члана сагласност 
даје Скупштина града.

V  ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Основни капитал

Члан 16.
 Основни капитал ЈКП „Паркинг сервис“ 
износи 1.000,00 динара.

- Новчани капитал - уписан: 1.000,00 
динара и уплаћен: 1.000,00 динара.

- Неновчани улог - не постоји. 

Имовина јавног предузећа

Члан 17.
 Имовину ЈКП „Паркинг сервис“‘ чине право 
својине на покретним и непокретним стварима, 
новчаним средствима и хартијама од вредности и 
друга имовинска права, која су пренета у својину ЈКП 
„Паркинг сервис“, укључујући и право коришћења 
на стварима у јавној својини града Пожаревца. 

 ЈКП „Паркинг сервис“ може користити 
средства у јавној и другим облицима својине, у 
складу са законом, одлуком оснивача и посебним 
уговором којим се регулишу међусобни односи, 
права и обавезе ЈКП „Паркинг сервис“ са једне и 
града Пожаревца, као оснивача, са друге стране. 

Непокретна имовина ЈКП „Паркинг сервис“ 
се не може отуђити, односно за њено располагање 
(отуђење и прибављање) је потребна сагласност 
оснивача.
 

Члан 18.
 Средства у јавној својини могу се улагати у 
капитал ЈКП „Паркинг сервис“ у складу са законом 
и актима Скупштине града.
 По основу улагања средстава из става 1. овог 
члана град Пожаревац стиче уделе у ЈКП „Паркинг 
сервис“, као и права по основу тих удела. 
 Капитал у ЈКП „Паркинг сервис“ подељен 
на уделе уписује се у регистар.

Повећање и смањење оснивачког капитала

Члан 19.
 О повећању или смањењу основног капитала 
ЈКП „Паркинг сервис“ одлучује Скупштина града, 
као оснивач у складу са законом. 

Средства јавног предузећа

Члан 20.
 ЈКП „Паркинг сервис“ у обављању својих 
делатности, стиче и прибавља средства из следећих 
извора:

1. продајом производа и услуга;
2. из кредита; 
3. из донација и поклона; 
4. из буџета оснивача и буџета Републике 

Србије и 
5. из осталих извора, у складу са 

законом.

Одређивање цене услуга јавног предузећа

Члан 21.
 Елементи за образовање цена производа и 
услуга ЈКП „Паркинг сервис“ уређују се посебном 
одлуком, коју доноси Надзорни одбор, уз сагласност 
оснивача, у складу са Законом о комуналним 
делатностима ( „Службени гласник РС“, бр. 88/11).
 

Усвајање захтева за измену цена
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Члан 22.
 ЈКП „Паркинг сервис“ је обавезно да захтев 
за измену цена производа и услуга укључи у свој 
годишњи програм пословања, у складу са чланом 
24. ове oдлуке.
 Када се значајније промене вредности 
елемената, који су укључени у методологију за 
обрачунавање цена, ЈКП „Паркинг сервис“ може 
и током пословне године да поднесе оснивачу 
детаљно образложен захтев за одобрење измене 
цена комуналних услуга, заједно са изменама 
годишњег програма пословања.
 Измене годишњег програма пословања са 
предлогом за измену цена достављају се Скупштини 
града. 

Унапређење рада и развоја предузећа

Члан 23.
 Унапређење рада и развоја ЈКП „Паркинг 
сервис“ заснива се на дугорочном и средњорочном 
плану рада и развоја.
 Плановима и програмом рада из става 1. ове 
oдлуке, утврђују се пословна политика и развој ЈКП 
„Паркинг сервис“, одређују се непосредни задаци и 
утврђују средства и мере за њихово извршавање.
 Планови и програми рада ЈКП „Паркинг 
сервис“ морају се заснивати на законима којима се 
уређују одређени односи у делатностима којима се 
бави ЈКП „Паркинг сервис“.

Планови и програми

Члан 24.
 Планови и програми пословања ЈКП 
„Паркинг сервис“ су:

1. план и програм развоја Јавног 
предузећа,

2. финансијски планови и 
3. други планови и годишњи програми 

пословања.
 Планови и годишњи програми пословања 
ЈКП „Паркинг сервис“ достављају се Скупштини 
града најкасније до 1. децембра текуће године за 
наредну годину.
 Планови и годишњи програми пословања 
се сматрају донетим када на њих сагласност да 
Скупштина града.

VI  ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
И ОСНИВАЧА

Права оснивача

Члан 25.
 По основу учешћа у основном капиталу ЈКП 
„Паркинг сервис“ град Пожаревац, као оснивач има 
следећа права:

1. право управљања ЈКП „Паркинг 
сервис“ на начин утврђен Статутом 
ЈКП „Паркинг сервис“;

2. право на учешће у расподели добити 
ЈКП „Паркинг сервис“;

3. право да буду информисани о пословању 
ЈКП „Паркинг сервис“; 

4. право да учествују у расподели 
ликвидационе или стечајне масе, након 
престанка ЈКП „Паркинг сервис“ 
стечајем или ликвидацијом, а по 
измирењу обавеза и 

5. друга права у складу са законом.
 Град Пожаревац као оснивач, прописује, 
уређује и у границама својих обавеза и одговорности 
обезбеђује услове за обављање комуналних 
делатности из члана 13. ове oдлуке.

Обезбеђење општег интереса

Члан 26.
 Ради обезбеђења општег интереса у 
делатности за коју је ЈКП „Паркинг сервис“ 
основано, Скупштина града даје сагласност на:

1. Статут ЈКП „Паркинг сервис“;
2. давање гаранција, авала, јемства, залога 

и других средстава обезбеђења за 
послове који нису из оквира делатности 
од општег интереса; 

3. располагање (прибављање и отуђење) 
средствима у јавној својини која су 
пренета у својину ЈКП „Паркинг сервис“ 
веће вредности, која је у непосредној 
функији обављања делатности од 
општег интереса; 

4. улагања капитала;
5. статусне промене;
6. акт о процени вредности капитала и 

исказивању тог капитала у акцијама, 
као и на програм и одлуку о својинској 
трансформацији и 

7. друге одлуке којима се уређује 
обављање делатности од општег 
интереса у складу са законом и овим 
уговором.

Члан 27.
 Градско веће даје сагласност на:

1. Акт о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних места
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2. Претходну сагласност на повећање 
броја запослених.

Континуирано и квалитетно пружање услуга

Члан 28.
 ЈКП „Паркинг сервис“ је дужно да делатност 
од општег интереса за коју је основано обавља на 
начин којим се обезбеђује стално, континуирано и 
квалитетно пружање услуга крајњим корисницима.

Несметано функционисање постројења и 
опреме

Члан 29.
 ЈКП „Паркинг сервис“ је дужно да 
предузима мере и активности за редовно одржавање 
и несметано функционисање постројења и других 
објеката неопходних за обављање своје делатности, 
у складу са законима и другим прописима којима 
се уређују услови обављања делатности од општег 
интереса због које је основано.

Поремећај у пословању

Члан 30.
 У случају поремећаја у пословању ЈКП 
„Паркинг сервис“, Скупштина града предузеће 
мере којима ће обезбедити услове за несметан рад 
и пословање предузећа у обављању делатности од 
општег интереса, у складу са законом, а нарочито :

1. разрешење Надзорног одбора и 
директора;

2. ограничење права огранка ЈКП 
„Паркинг сервис“ да иступа у правном 
промету са трећим лицима; 

3. ограничење у погледу права 
располагања појединим средствима у 
јавној својини; 

4. друге мере одређене законом којим 
се уређују услови и начин обављања 
делатности од општег интереса и овом 
одлуком.

Члан 31.
 У случају поремећаја у пословању ЈКП 
„Паркинг сервис“, Градско веће предузеће мере 
којима ће обезбедити услове за несметан рад и 
пословање предузећа у обављању делатности од 
општег интереса, у складу са законом, а нарочито 
промену унутрашње организације ЈКП „Паркинг 
сервис“.

VII  ПОСЛОВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ И 
РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ

Пословање под тржишним условима

Члан 32.
 ЈКП „Паркинг сервис“ послује по тржишним 
условима, у складу са законом.

Пружање услуга корисницима са територије 
других општина.

Члан 33.
 У обављању своје претежне делатности, ЈКП 
„Паркинг сервис“ своје производе и услуге може 
испоручивати, односно пружати и корисницима 
са територије других општина и градова, под 
условом да се ни на који начин не угрожава стално, 
континуирано и квалитетно снабдевање крајњих 
корисника са територије града Пожаревца.
 Испоруку производа и пружање услуга из 
става 1. овог члана ЈКП „Паркинг сервис“ обавља у 
складу са посебно закљученим уговорима.

Расподела добити

Члан 34.
 Добит ЈКП „Паркинг сервис“, утврђена 
у складу са законом, може се расподелити за 
повећање основног капитала, резерве или за друге 
намене, у складу са законом, актима оснивача и 
овом одлуком.
 Пословни резултат ЈКП „Паркинг сервис“ 
утврђује се у временским периодима, на начин и по 
поступку утврђеним законом.
 Одлуку о распоређивању добити доноси 
Надзорни одбор, уз сагласност Скупштине града.
 ЈКП „Паркинг сервис“ самостално у 
границама прописаним законом, овом одлуком и 
Статутом предузећа, утврђује и распоређује добит 
остварену обављањем делатности за које је основано 
и сноси ризик лошег пословања предузећа.
 Град као оснивач, учествује у добити у 
случају позитивног финансијског пословања и у 
делу добити која се оствари посебним улагањем 
Града у изградњу, проширење, реконструкцију или 
модернизацију објеката, опреме и уређаја, возног 
парка и осталог, првенствено на тај начин што ће 
преко Надзорног одбора и директора предузећа 
обезбедити коришћење тих средстава за намене 
које одреди.

VIII  ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
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Органи јавног предузећа

Члан 35.
 Управљање у ЈКП „Паркинг сервис“ је 
организовано као једнодомно.
 Органи предузећа су:

1. Надзорни одбор
2. директор.

1) Надзорни одбор

Састав Надзорног одбора

Члан 36.
 Надзорни одбор има председника и два 
члана. Председника и чланове Надзорног одбора 
именује Скупштина града, на период од четири 
године, под условима, на начин и по поступку 
утврђеним законом.
 Један члан Надзорног одбора именује се 
из реда запослених, на начин и по поступку који је 
утврђен Статутом ЈКП „Паркинг сервис“.
 Надзорни одбор за свој рад одговара 
Скупштини града Пожаревца.

Услови за чланове Надзорног одбора

Члан 37.
 За председника и чланове Надзорног одбора 
именује се лице које испуњава следеће услове:

1. да је пунолетно и пословно способно;
2. да има стечено високо образовање 

трећег или другог степена, односно 
на основним студијама у трајању од 
најмање четири године; 

3. да је стручњак у једној или више 
области из које је делатност од општег 
интереса за чије обављање је оснивано 
јавно предузеће;

4. најмање три године искуства на 
руководећем положају;

5. да поседује стручност из области 
финансија, права или корпоративних 
управљања;

6. да није осуђивано на условну или 
безусловну казну за криминална дела 
против привреде, правног саобраћаја 
или службене дужности, као и да му 
није изречена мера безбедности забране 
обављања претежне делатности јавног 
предузећа.

Мандат чланова Надзорног одбора

Члан 38.
 Мандат председнику и члановима 
Надзорног одбора престаје истеком периода на који 
су именовани, оставком или разрешењем.
 Председник и чланови Надзорног одбора 
разрешавају се пре истека периода на који су 
именовани, уколико:

1. Надзорни одбор не достави оснивачу 
на сагласност годишњи програм 
пословања;

2. оснивач не прихвати финансијски 
извештај јавног предузећа;

3. пропусте да предузму неопходне мере 
пред надлежним органима у случају 
постојања сумње да одговорно лице 
јавног предузећа делује на штету јавног 
предузећа кршењем директорских 
дужности, несавесним понашањем и 
на други начин.

 Председник и чланови Надзорног одбора 
могу се разрешити пре истека периода на који су 
именовани, уколико предузеће не испуни годишњи 
програм пословања или не оствари кључне 
показатеље учинка.
 Председник и чланови Надзорног одбора 
којима је престао мандат, дужни су да врше своје 
дужности до именовања новог Надзорног одбора, 
односно именовања новог председника или члана 
Надзорног одбора.

Надлежност Надзорног одбора

Члан 39.
 Надзорни одбор:

1. утврђује пословну стратегију и 
пословне циљеве предузећа и стара се 
о њиховој реализацији;

2. усваја извештај о степену реализације 
програма пословања;

3. доноси годишњи програм пословања, 
уз сагласност оснивача;

4. надзире рад директора:
5. врши унутрашњи надзор над 

пословањем предузећа;
6. успоставља, одобрава и прати 

рачуноводство, унутрашњу контролу, 
финансијске извештаје и политику 
управљања ризицима;

7. утврђује финансијске извештаје 
предузећа и доставља их оснивачу ради 
давања сагласности;

8. доноси статут уз сагласност оснивача;
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9. одлучује о статусним променама и 
оснивању других правних субјеката, уз 
сагласност оснивача;

10. доноси одлуку о расподели добити, 
односно начину покрића губитка уз 
сагласност оснивача;

11. даје сагласност директору за 
предузимање послова или радњи у 
складу са законом, статутом и одлуком 
оснивача;

12. закључује уговоре о раду на одређено 
време са директором предузећа;

13. врши друге послове у складу са овим 
законом, Статутом и прописима којима 
се утврђује правни положај привредних 
друштава.

 Надзорни одбор не може пренети право 
одлучивања о питањима из своје надлежности на 
директора или друго лице у предузећу.

Накнада за рад

Члан 40.
 Председник и чланови Надзорног одбора 
имају право на одговарајућу накнаду за рад у 
Надзорном одбору.
 Висину накнаде из става 1. овог члана 
утврђује оснивач на основу извештаја о степену 
реализације програма пословања ЈКП „Паркинг 
сервис“.

2) Директор 

Члан 41.
 Директора предузећа именује Скупштина 
града на период од четири године, а на основу 
спроведеног јавног конкурса.
 На услове за именовање директора 
предузећа, сходно се примењују одредбе Закона о 
раду.
 Директор ЈКП „Паркинг сервис“ заснива 
радни однос на одређено време. 
  Директор предузећа за свој рад одговара 
Надзорном одбору и Скупштини града.

Надлежности директора

Члан 42.
 Директор ЈКП „Паркинг сервис“:

1. представља и заступа предузеће;
2. организује и руководи процесом рада;
3. води пословање предузећа;
4. одговара за законитост рада предузећа;

5. предлаже годишњи програм 
пословања и предузима мере за његово 
спровођење;

6. предлаже финансијске извештаје;
7. извршава одлуке надзорног одбора;
8. врши друге послове утврђене законом 

и статутом предузећа.

Зарада директора

Члан 43.
 Директор има право на зараду, а може имати 
право на стимулацију у случају кад предузеће 
послује са позитивним пословним резултатима.
 Одлуку о исплати стимулације доноси 
Скупштина града.

Мандат директора

Члан 44.
 Мандат директора престаје истеком периода 
на који је именован, оставком или разрешењем.

Разрешење директора

Члан 45.
 Предлог за разрешење може поднети 
Надзорни одбор предузећа.
 Предлог за разрешење мора бити образложен 
са прецизно наведеним разлозима због којих се 
предлаже разрешење.

Члан 46.
 Скупштина града може разрешити 
директора под условима предвиђеним законом.

Суспензија директора

Члан 47.
 Уколико против директора ступи на снагу 
оптужница за кривична дела против привреде, 
правног саобраћаја или службене дужности, 
Скупштина града доноси решење о суспензији.
 Суспензија траје док се поступак 
правоснажно не оконча.

Вршилац дужности директора

Члан 48.
 Скупштина града именује вршиоца 
дужности директора у следећим случајевима:

1. уколико директору престане мандат 
због истека периода на који је именован, 
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због подношења оставке или у случају 
разрешења пре истека мандата;

2. уколико буде донето решење о 
суспензији директора;

3. у случају смрти или губитка пословне 
способности директора.

 Вршилац дужности може бити именован на 
период који није дужи од шест месеци.
 У нарочито оправданим случајевима 
Скупштина града може донети одлуку о именовању 
вршиоца дужности директора на још један период 
од шест месеци.
 

IХ ПОРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД ВИШЕ 
СИЛЕ 

Поремећаји у пословању

Члан 49.
 У случају поремећаја у пословању ЈКП 
„Паркинг сервис“, Скупштина града, може предузети 
мере прописане законом, ради обезбеђења услова за 
несметано функционисање ЈКП „Паркинг сервис“ 
и обављање делатности од општег интереса, а 
нарочито:

1. промену унутрашње организације ЈКП 
„Паркинг сервис“;

2. разрешење Надзорног одбора и 
директора и именовање привременог 
органа ЈКП „Паркинг сервис“;

3. ограничење права појединих делова 
ЈКП „Паркинг сервис“ да иступају у 
правном промету са трећим лицима;

4. ограничење у погледу права 
располагања појединим средствима у 
јавној својини.

Остваривање права на штрајк

Члан 50.
 Штрајк је прекид рада који запослени 
организују ради заштите својих професионалних и 
економских интереса по основу рада.
 У ЈКП „Паркинг сервис“ право на 
штрајк запослени остварују у складу са законом, 
колективним уговором и посебним актом оснивача.
 У случају штрајка запослених ЈКП „Паркинг 
сервис“, мора се обезбедити минимум процеса рада 
у обављању делатности од општег интереса.
 Минимум процеса рада посебном одлуком 
утврђује Скупштина града, у складу са законом.

Унутрашња организација

Члан 51.
 Статутом, општим актима и другим актима 
ЈКП „Паркинг сервис“ ближе се уређују унутрашња 
организација Јавног предузећа, делокруг органа и 
друга питања од значаја за рад и пословање ЈКП 
„Паркинг сервис“, у складу са законом и овом 
одлуком.

Радни односи

Члан 52.
 Права, обавезе и одговорности запослених 
из радног односа уређују се колективним уговором 
ЈКП „Паркинг сервис“у складу са законом и актима 
оснивача.
 Колективни уговор ЈКП „Паркинг сервис“ 
мора бити сагласан са законом, општим и посебним 
колективним уговором.

Безбедност и здравље запослених на раду

Члан 53.
 Права, обавезе и одговорности у вези са 
безбедношћу и здрављем на раду остварују се у 
складу са законом и прописима донетим на основу 
закона, а ближе се уређују колективним уговором, 
општим актима ЈКП „Паркинг сервис“ или уговором 
о раду.

Заштита животне средине

Члан 54.
 ЈКП „Паркинг сервис“ је дужно да у 
обављању своје делатности обезбеђује потребне 
услове за заштиту и унапређење животне средине и 
да спречава узроке и отклања штетне последице које 
угрожавају природне и радом створене вредности 
човекове средине.
 Статутом ЈКП „Паркинг сервис“ детаљније 
се утврђују активности предузећа ради заштите 
животне средине, сагласно закону и прописима 
оснивача који регулишу област заштите животне 
средине.

Јавност рада предузећа

Члан 55.
 Рад ЈКП „Паркинг сервис“ је јаван.
 За јавност рада ЈКП „Паркинг сервис“ 
одговоран је директор.

Доступност информација



20.03.2013.СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦАСтрана 46 - Број 2

Члан 56.
 Доступност информација од јавног значаја 
ЈКП „Паркинг сервис“ врши у складу са одредбама 
закона који регулише област слободног приступа 
информацијама од јавног значаја.

Пословна тајна

Члан 57.
 Пословном тајном сматрају се исправе и 
подаци утврђени одлуком директора или Надзорног 
одбора ЈКП „Паркинг сервис“ чије би саопштавање 
неовлашћеном лицу било противно пословању ЈКП 
„Паркинг сервис“ и штетило би његовом пословном 
угледу и интересима.

X СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ

Општи акти

Члан 58.
 Општи акти ЈКП „Паркинг сервис“ су 
Статут и други општи акти утврђени законом.
 Статут је основни општи акт ЈКП „Паркинг 
сервис“.
 Други општи акти Јавног предузећа морају 
бити у сагласности са Статутом ЈКП „Паркинг 
сервис“.
 Појединични акти које доносе органи и 
овлашћени појединци у ЈКП „Паркинг сервис“, 
морају бити у складу са општим актима ЈКП 
„Паркинг сервис“.

XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 59.
 ЈКП „Паркинг сервис“ је дужно да Статут 
усагласи са овом одлуком у року од 30 дана од дана 
ступања на снагу ове одлуке.
 Остали општи акти надлежни органи ЈКП 
„Паркинг сервис“ су дужни да ускладе у року од 
30 дана од дана ступања на снагу Статута ЈКП 
„Паркинг сервис“.

Члан 60.
 Даном ступања на снагу ове одлуке престаје 
да важи Одлукa о оснивању ЈКП „Паркинг сервис“ 
(„Службени гласник града Пожаревца “, бр. 3/09 - 
пречишћен текст).

Члан 61.
 Ова Одлука ступа на снагу даном 
објављивања у „Службеном гласнику града 
Пожаревца “.

У Пожаревцу, 20.3. 2013. године Број: 01-06-21/11

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.

6

На основу члана 20. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број 
129/07), члана 2. 4, 5. и 65. став 1. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“, бр.119/12), 
члана 2. и 3. Закона о комуналним делатностима 
(„Службени гласник РС“, бр. 88/11), као и члана 
27. став 1. тачка 6. и 8. Статута града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 9/09 
– пречишћен текст и 13/12), у циљу усклађивања 
Јавног предузећа „Љубичево“ у Пожаревцу са 
Законом о јавним предузећима („Службени гласник 
РС“, бр. 119/12), Скупштина града Пожаревца, на 
седници одржаној 20.3. 2013. године, донела је 

 ОДЛУКА О ПРОМЕНИ ОДЛУКЕ О 
ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„ЉУБИЧЕВО“ У ПОЖАРЕВЦУ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Усклађивање оснивачког акта

Члан 1.
 Овом oдлуком врши се промена Одлуке 
о оснивању Јавног предузећа „Љубичево“ у 
Пожаревцу (“Службени гласник града Пожаревца”, 
бр. 3/09 - пречишћен текст), којом је организовано 
као Јавно предузеће „Љубичево“, уписано у регистар 
Агенције за привредне регистре Решењем бр. БД. 
23740 од 11. априла 2005. године и Закључком 
бр. 4839/2008 од 22. јануара 2008. године, у циљу 
усклађивања са Законом о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС“, бр. 119/12).

Циљеви оснивања

Члан 2.
 Јавно предузeће „Љубичево“ (у даљем 
тексту: ЈП „Љубичево“) је основано и послује ради 
коришћења, управљања, заштите и унапређивања 
добара од општег интереса.

Предмет одлуке
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Члан 3.
 Овом oдлуком, у складу са Законом о 
јавним предузећима, регулисана су права и обавезе 
оснивача и ЈП „Љубичево“ у обављању делатности 
од општег интереса, а нарочито:

1. назив и седиште оснивача;
2. пословно име и седиште ЈП 

„Љубичево“;
3. претежна делатност ЈП „Љубичево“ ;
4. права, обавезе и одговорности оснивача 

према ЈП „Љубичево“ и ЈП „Љубичево“ 
према оснивачу;

5. услови и начин утврђивања и 
распоређивања добити, односно начину 
покрића губитака и сношењу ризика;

6. условима и начину задуживања ЈП 
„Љубичево“;

7. заступање ЈП „Љубичево“ ;
8. износ основног капитала, као и опис, 

врста и вредност неновчаног улога;
9. органи ЈП „Љубичево“ ;
10. имовина која се не може отуђити;
11. располагање (отуђење и прибављање) 

стварима у јавној својини која су 
пренета у својину ЈП „Љубичево“ у 
складу са законом;

12. заштита животне средине;
13. друга питања од значаја за несметано 

обављање делатности за коју се оснива 
ЈП „Љубичево“.

II ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ

Оснивач јавног предузећа

Члан 4.
 Оснивач ЈП „Љубичево“ је:
 град Пожаревац, улица Дринска бр. 2, 
матични број 07162634.
 Права оснивача остварује Скупштина 
града.

Правни статус јавног предузећа

Члан 5.
 ЈП „Љубичево“ има статус правног лица, са 
правима, обавезама и одговорностима утврђеним 
законом.
 ЈП „Љубичево“ у правном промету са 
трећим лицима има сва овлашћења и иступа у своје 
име и за свој рачун.

Одговорност за обавезе јавног предузећа

Члан 6.
 ЈП „Љубичево“ за своје обавезе одговара 
целокупном својом имовином.
 Оснивач не одговара за обавезе ЈП 
„Љубичево“, осим у случајевима прописаним 
законом.

Заступање и представљање јавног предузећа

Члан 7.
 ЈП „Љубичево“ заступа и представља 
директор.

III  ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ

Пословно име јавног предузећа

Члан 8.
 ЈП „Љубичево“ послује под следећим 
пословним именом: Јавно предузеће „Љубичево“ 
у Пожаревцу. 
 Скраћено пословно име је: ЈП „Љубичево“. 
 О промени пословног имена одлучује 
Надзорни одбор ЈП „Љубичево“, уз сагласност 
оснивача.

Седиште јавног предузећа

Члан 9.
 Седиште ЈП „Љубичево“ је у Љубичеву.
 О промени седишта ЈП „Љубичево“ одлучује 
Надзорни одбор, уз сагласност оснивача.

Печат, штамбиљ и знак јавног предузећа

Члан 10.
 ЈП „Љубичево“ поседује свој печат и 
штамбиљ са исписаним текстом на српском језику 
и ћириличним писмом.
 Печат је округлог облика и садржи пуно 
пословно име и седиште ЈП „Љубичево“ .
 Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи 
пуно пословно име, седиште ЈП „Љубичево“ и 
место за датум и број.
 ЈП „Љубичево“ има свој знак који садржи 
назив и седиште ЈП „Љубичево“, а који ће бити 
дефинисан Статутом ЈП „Љубичево“.

Упис јавног предузећа у регистар

Члан 11.
 ЈП „Љубичево“ се за обављање своје 
делатности од општег интереса, утврђене овом 



20.03.2013.СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦАСтрана 48 - Број 2

одлуком, уписује у регистар у складу са законом 
којим се уређује правни положај привредних 
друштава и поступак регистрације, у складу са 
законом.

Унутрашња организација јавног предузећа

Члан 12.
 ЈП „Љубичево“ послује као јединствена 
радна целина.
 Актом директора ЈП „Љубичево“ уређује 
се унутрашња организација и систематизација 
послова.

IV  ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Претежна делатност

Члан 13.
 Претежна делатност ЈП „Љубичево“ је:

− 91.03 – заштита и одржавање 
непокретних културних добара, 
културно-историјских локација, 
зграда и сличних туристичких 
споменика.

 Осим наведене претежне делатности, ЈП 
„Љубичево“ ће се бавити и другим делатностима, 
као што су:

− 01.11 – гајење жита (осим пиринча), 
легуминоза и уљарица

− 01.13 – гајење поврћа, бостана, 
коренских и кртоластих биљака

− 01.19 – гајење осталих једногодишњих 
и двогодишњих биљака

− 01.41 – гајење музних крава
− 01.42 – гајење других говеда и бивола
− 01.43 – узгој коња и других копитара
− 01.45 – узгој оваца и коза
− 01.46 – узгој свиња
− 01.50 – мешовита пољопривредна 

производња
− 01.61 – услужне делатности у гајењу 

усева и засада
− 01.62 – помоћне делатности у узгоју 

животиња
− 03.12 – слатководни риболов
− 03.22 – слатководне аквакултуре
− 10.61 – производња млинских 

производа
− 47.11 – трговина на мало у 

неспецијализованим продавницама, 
претежно храном, пићем и дуваном

− 47.19 – остала трговина на мало у 
неспецијализованим продавницама

− 47.21 – трговина на мало воћем 
и поврћем у специјализованим 
продавницама

− 47.22 – трговина на мало 
месом и производима од меса у 
специјализованим продавницама

− 55.10 – хотели и сличан смештај
− 55.20 – одмаралиша и слични објекти 

за краћи боравак
− 55.30 – делатност кампова, ауто кампова, 

и кампова за туристичке приколице
− 56.10 – делатност ресторана и покретних 

угоститељских објеката
− 56.30 – услуге припремања и 

послуживања пића
− 79.11 – делатност путничких агенција
− 81.30 – услуге уређења и одржавања 

околине
− 93.11 – делатност спортских објеката
− 93.12 – делатност спортских клубова
− 93.19 – остале спортске активности.

 ЈП „Љубичево“ може без уписа у регистар 
да врши и друге делатности које служе обављању 
претежне делатности, уколико за те делатности 
испуњава услове предвиђене законом.
 О промени делатности ЈП „Љубичево“, као и 
о обављању других делатности које служе обављању 
претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз 
сагласност оснивача, у складу са законом.

Услови за обављање делатности као делатности 
од општег интереса

Члан 14.
  ЈП „Љубичево“ може да отпочне обављање 
делатности кад надлежни државни орган утврди да 
су испуњени услови за обављање те делатности у 
погледу:

1. техничке опремљености;
2. кадровске оспособљености;
3. безбедности и здравља на раду;
4. заштите и унапређења животне средине 

и
5. других услова прописаних законом.

Оснивање зависних друштава

Члан 15.
 ЈП „Љубичево“ може да оснује зависно 
друштво капитала за обављање делатности из члана 
13. ове одлуке, у складу са Законом о привредним 
друштвима.
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 ЈП „Љубичево“ према зависном друштву 
капитала из става 1. овог члана, има права, обавезе и 
одговорности које има град Пожаревац, као оснивач 
према ЈП „Љубичево“ .
 На одлуку из става 1. овог члана сагласност 
даје Скупштина града.

V  ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Основни капитал

Члан 16.
 Основни капитал ЈП „Љубичево“ износи 
1.000,00 динара.

− Новчани капитал - уписан: 1.000,00 
динара и уплаћен: 1.000,00 динара.

− Неновчани улог - не постоји. 

Имовина јавног предузећа

Члан 17.
 Имовину ЈП „Љубичево“ чине право 
својине на покретним и непокретним стварима, 
новчаним средствима и хартијама од вредности и 
друга имовинска права, која су пренета у својину 
ЈП „Љубичево“ , укључујући и право коришћења на 
стварима у јавној својини града Пожаревца.. 
 ЈП „Љубичево“ може користити средства 
у јавној и другим облицима својине, у складу са 
законом, одлуком оснивача и посебним уговором 
којим се регулишу међусобни односи, права и 
обавезе ЈП „Љубичево“ са једне и града Пожаревца, 
као оснивача, са друге стране. 

Непокретна имовина ЈП „Љубичево“ се 
не може отуђити, односно за њено располагање 
(отуђење и прибављање) је потребна сагласност 
оснивача.

Члан 18.
 Средства у јавној својини могу се улагати 
у капитал ЈП „Љубичево“ , у складу са законом и 
актима Скупштине града.
 По основу улагања средстава из става 
1. овог члана град Пожаревац стиче уделе у ЈП 
„Љубичево“, као и права по основу тих удела. 
 Капитал у ЈП „Љубичево“ подељен на уделе 
уписује се у регистар.

Повећање и смањење оснивачког капитала

Члан 19.
 О повећању или смањењу основног капитала 
ЈП „Љубичево“ одлучује Скупштина града, као 
оснивач у складу са законом.

Средства јавног предузећа

Члан 20.
 ЈП „Љубичево“, у обављању својих 
делатности, стиче и прибавља средства из следећих 
извора:

1. продајом услуга;
2. из кредита; 
3. из донација и поклона; 
4. из буџета оснивача и буџета Републике 

Србије и
5. из осталих извора, у складу са 

законом.

Одређивање цене услуга јавног предузећа

Члан 21.
 Елементи за образовање цена услуга ЈП 
„Љубичево“ уређују се посебном одлуком, коју 
доноси Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, 
у складу са Законом о комуналним делатностима ( 
„Службени гласник РС“, бр. 88/11).
  

Усвајање захтева за измену цена

Члан 22.
 ЈП „Љубичево“ је обавезно да захтев за 
измену цена услуга укључи у свој годишњи програм 
пословања, у складу са чланом 24. ове одлуке.
 Када се значајније промене вредности 
елемената, који су укључени у методологију за 
обрачунавање цена, ЈП „Љубичево“ може и током 
пословне године да поднесе оснивачу детаљно 
образложен захтев за одобрење измене цена услуга, 
заједно са изменама годишњег програма пословања 
за ту годину. 
 Измене годишњег програма пословања са 
предлогом за измену цена достављају се Скупштини 
града. 

Унапређење рада и развоја предузећа

Члан 23.
 Унапређење рада и развоја ЈП „Љубичево“ 
заснива се на дугорочном и средњорочном плану 
рада и развоја.
 Плановима и програмом рада из става 1. 
ове одлуке, утврђују се пословна политика и развој 
ЈП „Љубичево“ , одређују се непосредни задаци и 
утврђују средства и мере за њихово извршавање.
 Планови и програми рада ЈП „Љубичево“ 
морају се заснивати на законима којима се уређују 
одређени односи у делатностима којима се бави ЈП 
„Љубичево“.
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Планови и програми

Члан 24.
 Планови и програми пословања ЈП 
„Љубичево“ су:

1. план и програм развоја Јавног 
предузећа,

2. финансијски планови и 
3. други планови и годишњи програми 

пословања.
 Планови и годишњи програми пословања 
ЈП „Љубичево“ достављају се Скупштини града 
најкасније до 1. децембра текуће године за наредну 
годину.
 Планови и годишњи програми пословања 
се сматрају донетим када на њих сагласност да 
Скупштина града.

VI  ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
И ОСНИВАЧА

Права оснивача

Члан 25.
 По основу учешћа у основном капиталу 
ЈП „Љубичево“, град Пожаревац, као оснивач има 
следећа права:

1. право управљања ЈП „Љубичево“ на 
начин утврђен Статутом ЈП „Љубичево“ 
,

2. право на учешће у расподели добити 
ЈП „Љубичево“;

3. право да буду информисани о пословању 
ЈП „Љубичево“;

4. право да учествују у расподели 
ликвидационе или стечајне масе, након 
престанка ЈП „Љубичево“ стечајем или 
ликвидацијом, а по измирењу обавеза 
и 

5. друга права у складу са законом.
 Град Пожаревац као оснивач, прописује, 
уређује и у границама својих обавеза и одговорности 
обезбеђује услове за обављање делатности из члана 
13. ове одлуке.

Обезбеђење општег интереса

Члан 26.
 Ради обезбеђења општег интереса у 
делатности за коју је ЈП „Љубичево“ основано, 
Скупштина града даје сагласност на:

1. Статут ЈП „Љубичево“;

2. давање гаранција, авала, јемства, залога 
и других средстава обезбеђења за 
послове који нису из оквира делатности 
од општег интереса; 

3. располагање (прибављање и отуђење) 
средствима у јавној својини која су 
пренета у својину ЈП „Љубичево“, 
веће вредности, која је у непосредној 
функији обављања делатности од 
општег интереса; 

4. улагања капитала; 
5. статусне промене; 
6. акт о процени вредности капитала и 

исказивању тог капитала у акцијама, 
као и на програм и одлуку о својинској 
трансформацији и 

7. друге одлуке којима се уређује 
обављање делатности од општег 
интереса у складу са законом и овим 
уговором.

Члан 27.
 Градско веће даје сагласност на:

1. Акт о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних места, 

2. Претходну сагласност на повећање 
броја запослених.

Континуирано и квалитетно пружање услуга

Члан 28.
 ЈП „Љубичево“ је дужно да делатност од 
општег интереса за коју је основано обавља на 
начин којим се обезбеђује стално, континуирано и 
квалитетно пружање услуга крајњим корисницима.

Несметано функционисање постројења и 
опреме

Члан 29.
 ЈП „Љубичево“ је дужно да предузима мере 
и активности за редовно одржавање и несметано 
функционисање постројења и других објеката 
неопходних за обављање своје делатности, у складу 
са законима и другим прописима којима се уређују 
услови обављања делатности од општег интереса 
због које је основано.

Поремећај у пословању

Члан 30.
 У случају поремећаја у пословању ЈП 
„Љубичево“, Скупштина града предузеће мере 
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којима ће обезбедити услове за несметан рад и 
пословање предузећа у обављању делатности од 
општег интереса, у складу са законом, а нарочито:

1. разрешење Надзорног одбора и 
директора;

2. ограничење права огранка ЈП 
„Љубичево“ да иступа у правном 
промету са трећим лицима; 

3. ограничење у погледу права 
располагања појединим средствима у 
јавној својини;

4. друге мере одређене законом којим 
се уређују услови и начин обављања 
делатности од општег интереса и овом 
одлуком.

Члан 31.
 У случају поремећаја у пословању ЈП 
„Љубичево“, Градско веће предузеће мере којима 
ће обезбедити услове за несметан рад и пословање 
предузећа у обављању делатности од општег 
интереса, у складу са законом, а нарочито промену 
унутрашње организације ЈП „Љубичево“.

VII  ПОСЛОВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ И 
РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ

Пословање под тржишним условима

Члан 32.
 ЈП „Љубичево“ послује по тржишним 
условима, у складу са законом.

Пружање услуга корисницима са територије 
других општина

Члан 33.
 У обављању своје претежне делатности, 
ЈП „Љубичево“ своје услуге може испоручивати, 
односно пружати и корисницима са територије 
других општина и градова, под условом да се ни 
на који начин не угрожава стално, континуирано 
и квалитетно снабдевање крајњих корисника са 
територије града Пожаревца.
 Пружање услуга из става 1. овог члана ЈП 
„Љубичево“ обавља у складу са посебно закљученим 
уговорима.

Расподела добити

Члан 34.
 Добит ЈП „Љубичево“, утврђена у складу са 
законом, може се расподелити за повећање основног 

капитала, резерве или за друге намене, у складу са 
законом, актима оснивача и овом одлуком.
 Пословни резултат ЈП „Љубичево“ утврђује 
се у временским периодима, на начин и по поступку 
утврђеним законом.
 Одлуку о распоређивању добити доноси 
Надзорни одбор, уз сагласност Скупштине града.
 ЈП „Љубичево“ самостално у границама 
прописаним законом, овом одлуком и Статутом 
предузећа, утврђује и распоређује добит остварену 
обављањем делатности за које је основано и сноси 
ризик лошег пословања предузећа.
 Град као оснивач, учествује у добити у 
случају позитивног финансијског пословања и у 
делу добити која се оствари посебним улагањем 
Града у изградњу, проширење, реконструкцију или 
модернизацију објеката, опреме и уређаја, возног 
парка и осталог, првенствено на тај начин што ће 
преко Надзорног одбора и директора предузећа 
обезбедити коришћење тих средстава за намене 
које одреди.

VIII  ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Органи јавног предузећа

Члан 35.
 Управљање у ЈП „Љубичево“ је организовано 
као једнодомно.
 Органи предузећа су:

1. Надзорни одбор
2. директор.

1) Надзорни одбор

Састав Надзорног одбора

Члан 36.
 Надзорни одбор има председника и два 
члана. Председника и чланове Надзорног одбора 
именује Скупштина града, на период од четири 
године, под условима, на начин и по поступку 
утврђеним законом.
 Један члан Надзорног одбора именује се 
из реда запослених, на начин и по поступку који је 
утврђен Статутом ЈП „Љубичево“.
 Надзорни одбор за свој рад одговара 
Скупштини града Пожаревца.

Услови за чланове Надзорног одбора

Члан 37.
 За председника и чланове Надзорног одбора 
именује се лице које испуњава следеће услове:
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1. да је пунолетно и пословно способно;
2. да има стечено високо образовање 

трећег или другог степена, односно 
на основним студијама у трајању од 
најмање четири године;

3. да је стручњак у једној или више 
области из које је делатност од општег 
интереса за чије обављање је оснивано 
јавно предузеће; 

4. најмање три године искуства на 
руководећем положају; 

5. да поседује стручност из области 
финансија, права или корпоративних 
управљања; 

6. да није осуђивано на условну или 
безусловну казну за криминална дела 
против привреде, правног саобраћаја 
или службене дужности, као и да му 
није изречена мера безбедности забране 
обављања претежне делатности јавног 
предузећа.

Мандат чланова Надзорног одбора

Члан 38.
 Мандат председнику и члановима 
Надзорног одбора престаје истеком периода на који 
су именовани, оставком или разрешењем.
 Председник и чланови Надзорног одбора 
разрешавају се пре истека периода на који су 
именовани, уколико:

1. Надзорни одбор не достави оснивачу 
на сагласност годишњи програм 
пословања;

2. оснивач не прихвати финансијски 
извештај јавног предузећа; 

3. пропусте да предузму неопходне мере 
пред надлежним органима у случају 
постојања сумње да одговорно лице 
јавног предузећа делује на штету јавног 
предузећа кршењем директорских 
дужности, несавесним понашањем и 
на други начин.

 Председник и чланови Надзорног одбора 
могу се разрешити пре истека периода на који су 
именовани, уколико предузеће не испуни годишњи 
програм пословања или не оствари кључне 
показатеље учинка.
 Председник и чланови Надзорног одбора 
којима је престао мандат, дужни су да врше своје 
дужности до именовања новог Надзорног одбора, 
односно именовања новог председника или члана 
Надзорног одбора.

Надлежност Надзорног одбора

Члан 39.
 Надзорни одбор:

1. утврђује пословну стратегију и 
пословне циљеве предузећа и стара се 
о њиховој реализацији;

2. усваја извештај о степену реализације 
програма пословања;

3. доноси годишњи програм пословања, 
уз сагласност оснивача;

4. надзире рад директора:
5. врши унутрашњи надзор над 

пословањем предузећа;
6. успоставља, одобрава и прати 

рачуноводство, унутрашњу контролу, 
финансијске извештаје и политику 
управљања ризицима;

7. утврђује финансијске извештаје 
предузећа и доставља их оснивачу ради 
давања сагласности;

8. доноси статут уз сагласност оснивача;
9. одлучује о статусним променама и 

оснивању других правних субјеката, уз 
сагласност оснивача;

10. доноси одлуку о расподели добити, 
односно начину покрића губитка уз 
сагласност оснивача;

11. даје сагласност директору за 
предузимање послова или радњи у 
складу са законом, статутом и одлуком 
оснивача;

12. закључује уговоре о раду на одређено 
време са директором предузећа;

13. врши друге послове у складу са овим 
законом, Статутом и прописима којима 
се утврђује правни положај привредних 
друштава.

 Надзорни одбор не може пренети право 
одлучивања о питањима из своје надлежности на 
директора или друго лице у предузећу.

Накнада за рад

Члан 40.
 Председник и чланови Надзорног одбора 
имају право на одговарајућу накнаду за рад у 
Надзорном одбору.
 Висину накнаде из става 1. овог члана 
утврђује оснивач на основу извештаја о степену 
реализације програма пословања ЈП „Љубичево“.

2) Директор 
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Члан 41.
 Директора предузећа именује Скупштина 
града на период од четири године, а на основу 
спроведеног јавног конкурса.
 На услове за именовање директора 
предузећа, сходно се примењују одредбе Закона о 
раду.
 Директор ЈП „Љубичево“ заснива радни 
однос на одређено време. 
 Директор предузећа за свој рад одговара 
Надзорном одбору и Скупштини града.

Надлежности директора

Члан 42.
 Директор ЈП „Љубичево“ :

1. представља и заступа предузеће;
2. организује и руководи процесом рада;
3. води пословање предузећа;
4. одговара за законитост рада предузећа;
5. предлаже годишњи програм 

пословања и предузима мере за његово 
спровођење;

6. предлаже финансијске извештаје;
7. извршава одлуке надзорног одбора;
8. врши друге послове утврђене законом 

и статутом предузећа.

Зарада директора

Члан 43.
 Директор има право на зараду, а може имати 
право на стимулацију у случају кад предузеће 
послује са позитивним пословним резултатима.
 Одлуку о исплати стимулације доноси 
Скупштина града.

Мандат директора

Члан 44.
 Мандат директора престаје истеком периода 
на који је именован, оставком или разрешењем.

Разрешење директора

Члан 45.
 Предлог за разрешење може поднети 
Надзорни одбор предузећа.
 Предлог за разрешење мора бити образложен 
са прецизно наведеним разлозима због којих се 
предлаже разрешење.

Члан 46.
 Скупштина града може разрешити 
директора под условима предвиђеним законом.

Суспензија директора

Члан 47.
 Уколико против директора ступи на снагу 
оптужница за кривична дела против привреде, 
правног саобраћаја или службене дужности, 
Скупштина града доноси решење о суспензији.
 Суспензија траје док се поступак 
правоснажно не оконча.

Вршилац дужности директора

Члан 48.
 Скупштина града именује вршиоца 
дужности директора у следећим случајевима:

1. уколико директору престане мандат 
због истека периода на који је именован, 
због подношења оставке или у случају 
разрешења пре истека мандата;

2. уколико буде донето решење о 
суспензији директора;

3. у случају смрти или губитка пословне 
способности директора.

 Вршилац дужности може бити именован на 
период који није дужи од шест месеци.
 У нарочито оправданим случајевима 
Скупштина града може донети одлуку о именовању 
вршиоца дужности директора на још један период 
од шест месеци.

IХ ПОРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД ВИШЕ 
СИЛЕ 

Поремећаји у пословању

Члан 49.
 У случају поремећаја у пословању ЈП 
„Љубичево“, Скупштина града, може предузети 
мере прописане законом, ради обезбеђења услова 
за несметано функционисање ЈП „Љубичево“ 
и обављање делатности од општег интереса, а 
нарочито:

1. промену унутрашње организације ЈП 
„Љубичево“;

2. разрешење Надзорног одбора и 
директора и именовање привременог 
органа ЈП „Љубичево“;

3. ограничење права појединих делова 
П „Љубичево“ да иступају у правном 
промету са трећим лицима;
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4. ограничење у погледу права 
располагања појединим средствима у 
јавној својини.

Остваривање права на штрајк

Члан 50.
 Штрајк је прекид рада који запослени 
организују ради заштите својих професионалних и 
економских интереса по основу рада.
 У ЈП „Љубичево“ право на штрајк запослени 
остварују у складу са законом, колективним 
уговором и посебним актом оснивача.
 У случају штрајка запослених ЈП 
„Љубичево“, мора се обезбедити минимум процеса 
рада у обављању делатности од општег интереса.
 Минимум процеса рада посебном одлуком 
утврђује Скупштина града, у складу са законом.

Унутрашња организација

Члан 51.
 Статутом, општим актима и другим актима 
ЈП „Љубичево“ ближе се уређују унутрашња 
организација Јавног предузећа, делокруг органа 
и друга питања од значаја за рад и пословање ЈП 
„Љубичево“ , у складу са законом и овом одлуком.

Радни односи

Члан 52.
 Права, обавезе и одговорности запослених 
из радног односа уређују се колективним уговором 
ЈП „Љубичево“ у складу са законом и актима 
оснивача.
 Колективни уговор ЈП „Љубичево“ мора 
бити сагласан са законом, општим и посебним 
колективним уговором.

Безбедност и здравље запослених на раду

Члан 53.
 Права, обавезе и одговорности у вези са 
безбедношћу и здрављем на раду остварују се у 
складу са законом и прописима донетим на основу 
закона, а ближе се уређују колективним уговором, 
општим актима ЈП „Љубичево“ или уговором о 
раду.

Заштита животне средине

Члан 54.
 ЈП „Љубичево“ је дужно да у обављању 
своје делатности обезбеђује потребне услове 

за заштиту и унапређење животне средине и да 
спречава узроке и отклања штетне последице које 
угрожавају природне и радом створене вредности 
човекове средине.
 Статутом ЈП „Љубичево“ детаљније се 
утврђују активности предузећа ради заштите 
животне средине, сагласно закону и прописима 
оснивача који регулишу област заштите животне 
средине.

Јавност рада предузећа

Члан 55.
 Рад ЈП „Љубичево“ је јаван.
 За јавност рада ЈП „Љубичево“ одговоран је 
директор.

Доступност информација

Члан 56.
 Доступност информација од јавног значаја 
ЈП „Љубичево“ врши у складу са одредбама 
закона који регулише област слободног приступа 
информацијама од јавног значаја.

Пословна тајна

Члан 57.
 Пословном тајном сматрају се исправе и 
подаци утврђени одлуком директора или Надзорног 
одбора ЈП „Љубичево“ чије би саопштавање 
неовлашћеном лицу било противно пословању 
ЈП „Љубичево“ и штетило би његовом пословном 
угледу и интересима.

X СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ

Општи акти

Члан 58.
 Општи акти ЈП „Љубичево“ су Статут и 
други општи акти утврђени законом.
 Статут је основни општи акт ЈП 
„Љубичево“.
 Други општи акти Јавног предузећа морају 
бити у сагласности са Статутом ЈП „Љубичево“ .
 Појединични акти које доносе органи и 
овлашћени појединци у ЈП „Љубичево“, морају 
бити у складу са општим актима ЈП „Љубичево“.

XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
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Члан 59.
 ЈП „Љубичево“ је дужно да Статут усагласи 
са овом одлуком у року од 30 дана од дана ступања 
на снагу ове одлуке.
 Остали општи акти надлежни органи ЈП 
„Љубичево“ су дужни да ускладе у року од 30 дана 
од дана ступања на снагу Статута ЈП „Љубичево“. 

Члан 60.
 Даном ступања на снагу ове одлуке престаје 
да важи Одлукa о оснивању Јавног предузећа 
„Љубичево“ у Пожаревцу („Службени гласник 
града Пожаревца “, бр. 3/09 - пречишћен текст).

Члан 61.
 Ова одлука ступа на снагу даном објављи-
вања у „Службеном гласнику града Пожаревца “ .

У Пожаревцу, 20.3. 2013. године Број: 01-06-21/12

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.

7

На основу члана 20. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07), 
члана 2. 4, 5. и 65-. став 1. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС”, бр.119/12), члана 2. став 
5. Закона о комуналним делатностима („Службени 
гласник РС”, бр. 88/11), као и члана 27. став 1. 
тачка 6. и 8. Статута града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца”, бр. 9/09 - пречишћен 
текст и 13/12), у циљу усклађивања Јавног радио-
дифузног предузећа „Радио Пожаревац” са Законом 
о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 
119/12), Скупштина града Пожаревца, на седници 
одржаној 20.3. 2013. године, донела је

ОДЛУКА О ПРОМЕНИ ОДЛУКЕ О 
ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ РАДИО-ДИФУЗНОГ 

ПРЕДУЗЕЂА „РАДИО ПОЖАРЕВАЦ”

1 ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Усклађивање оснивачког акта

Члан 1.
Овом одлуком врши се промена Одлуке 

о оснивању Јавног радио-дифузног предузећа 

„Радио Пожаревац” (“Службени гласник града 
Пожаревца”, бр. 3/09 - пречишћен текст), којом 
је организовано као Јавно радио-дифузно предузеће 
„Радио Пожаревац”, уписано у регистар Агенције за 
привредне регистре Решењем бр. БД. 114912/2006 
од 10. априла 2006. године, у циљу усклађивања са 
Законом о јавним предузећима („Службени гласник 
РС”, бр. 119/12).

Циљеви оснивања

Члан 2.
Јавно радио-дифузно предузће „Радио 

Пожаревац” (у даљем тексту: ЈРДП „Радио Пожаревац”) 
је основано и послује ради емитовања радио 
програма, у коме се слободно објављују идеје, 
информације и мишљења о појавама, догађајима и 
околностима о којима јавност има оправдани интерес 
да зна, осим када је другачије одређено законом.

Одредба из става 1. овог члана примењује 
се без обзира на начин на који је набављена 
информација.

Члан 3.
Град као оснивач одговаран је за укупну 

програмску оријентацију и уређивачку политику 
јавног предузећа.

Члан 4.
ЈРДП „Радио Пожаревац” има одговорне 

уреднике. Главни уредник радио програма има 
својство одговорног уредника тог програма.

Главног и одговорног уредника ЈРДП „Радио 
Пожаревац” именује и разрешава Скупштина града 
Пожаревца.

ЈРДП „Радио Пожаревац” може имати и 
одговорног уредника за поједина издања, рубрику 
односно програмску целину.

Одговорни уредник за поједина издања, 
рубрику односно програмску целину одговара за 
садржај који уређује.
Одговорни уредник не може бити лице које ужива 
имунитет од одговорности.

За одговорног уредника може бити именовано 
лице које има пребивалиште на територији Републике 
Србије.

Члан 5.
Новинар и одговорни уредник дужни су да 

пре објављивања информације, која садржи податке 
о одређеном догађају, изјави или личности са тачним 
провереним околностима, провере њено порекло, 
истинитост и потпуност.
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Новинар и одговорни уредник радио 
програма дужни су да туђе информације, идеје 
имишљења пренесу и објаве веродостојно и 
потпуно, а уколико је информација пренета из 
другог јавног гласила, уз навођење гласила из кога је 
информација пренета.

Члан 6.
Новинару не може престати радни однос, 

умањити се зарада, ни погоршати положај у 
редакцији због истините тврдње објављене у јавном 
гласилу у коме је запослен, или због одбијања да 
изврши налог, којим би кршио правна и етичка правила 
новинарске професије, или због одбијања да изврши 
налог, који противречи уређивачкој концепцији јавног 
гласила, као ни због мишљења, које је ван јавног 
гласила изражено као лични став.

Члан 7.
Новинар није дужан да открије податке у вези 

са извором информације, осим ако се подаци односе 
на кривично дело односно учиниоца кривичног 
дела, за које је запрећена казна затвора најмање пет 
година.

Члан 8.
Новинари могу слободно организовати своја 

професионална удружења у складу са посебним 
законом, којим се уређује удружење грађана,

Предмет одлуке

Члан 9.
Овом одлуком, у складу са Законом о јавним 

предузећима, регулисана су права и обавезе оснивача 
и ЈРДП „Радио Пожаревац” у обављању делатности 
од општег интереса, а нарочито:

1. назив и седиште оснивача;
2. пословно име и седиште ЈРДП „Радио 

Пожаревац”;
3. претежна делатност ЈРДП „Радио 

Пожаревац”;
4. права, обавезе и одговорности 

оснивача према ЈРДП „Радио 
Пожаревац” и ЈРДП „Радио 
Пожаревац” према оснивачу;

5. услови и начин утврђивања и 
распоређивања добити, односно 
начину покрића губитака и 
сношењу ризика;

6. условима и начину задуживања ЈРДП 
„Радио Пожаревац”;

7. заступање ЈРДП „Радио Пожаревац”;

8. износ основног капитала, као и опис, 
врста и вредност неновчаног улога;

9. органи ЈРДП „Радио Пожаревац”;
10. имовина која се не може отуђити;
11. располагање (отуђење и 

прибављање) стварима у јавној 
својини која су пренета у својину 
ЈРДП „Радио Пожаревац” у складу са 
законом;

12. заштита животне средине;
13. друга питања од значаја за 

несметано обављање делатности 
за коју се оснива ЈРДП „Радио 
Пожаревац”.

II ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ

Оснивач јавног предузећа

Члан 10.
Оснивач ЈРДП „Радио Пожаревац” је:
град Пожаревац, улица Дринска бр. 2, матични 

број 07162634.
Права оснивача остварује Скупштина града.

Правни статус јавног предузећа

Члан 11.
ЈРДП „Радио Пожаревац” има статус правног 

лица, са правима, обавезама и одговорностима
утврђеним законом.

ЈРДП „Радио Пожаревац” у правном промету 
са трећим лицима има сва овлашћења и иступа у своје 
име и за свој рачун.

Одговорност за обавезе јавног предузећа

Члан 12.
ЈРДП „Радио Пожаревац” за своје обавезе 

одговара целокупном својом имовином. Оснивач 
не одговара за обавезе ЈРДП „Радио Пожаревац”, 
осим у случајевима прописаним законом.

Заступање и представљање јавног предузећа

Члан 13.
ЈРДП „Радио Пожаревац” заступа и 

представља директор.

III ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ

Пословно име јавног предузећа
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Члан 14.
ЈРДП „Радио Пожаревац” послује под 

следећим пословним именом: Јавно радио-дифузно 
предузеће „Радио Пожаревац” Пожаревац.

Скраћено пословно име је: ЈРДП „Радио 
Пожаревац”.

О промени пословног имена одлучује 
Надзорни одбор ЈРДП „Радио Пожаревац”, уз 
сагласност оснивача.

Седиште јавног предузећа

Члан 15.
Седиште ЈРДП „Радио Пожаревац” је у 

Пожаревцу, улица Таковкса бр.5. О промени 
седишта ЈРДП „Радио Пожаревац” одлучује 
Надзорни одбор, уз сагласност оснивача.

Печат, штамбиљ и знак јавног предузећа

Члан 16.
ЈРДП „Радио Пожаревац” поседује свој 

печат и штамбиљ са исписаним текстом на српском 
језику и ћириличним писмом.
Печат је округлог облика и садржи пуно пословно 
име и седиште ЈРДП „Радио Пожаревац.

Штамбиљ је правоугаоног облика и 
садржи пуно пословно име, седиште ЈРДП „Радио 
Пожаревац” и место за датум и број.

ЈРДП „Радио Пожаревац” има свој знак 
који садржи назив и седиште ЈРДП „Радио 
Пожаревац”, а који ће бити дефинисан Статутом 
ЈРДП „Радио Пожаревац”.

Упис јавног предузећа у регистар

Члан 17.
ЈРДП „Радио Пожаревац” се за обављање 

своје делатности од општег интереса, утврђене овом 
одлуком, уписује у регистар у складу са законом 
којим се уређује правни положај привредних 
друштава и поступак регистрације, у складу са 
законом.

Унутрашња организација јавног предузећа

Члан 18.
ЈРДП „Радио Пожаревац” послује као 

јединствена радна целина.
Актом директора ЈРДП „Радио 

Пожаревац” уређује се унутрашња организација 
и систематизација послова.

IV ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЂА

Претежна делатност

Члан 19.
 Претежна делатност ЈРДП „Радио Пожаревац” 
је:

- 60.10 - емитовање радио-програма.
Осим наведене претежне делатности, 

ЈРДП „Радио Пожаревац” ће се бавити и другим 
делатностима, као што су:

- 59.20 - снимање и ииздавање звучних 
записа и музике

- 60.20 - производња и емитовање 
телевизијског програма

- 61.20 - бежичне телекомуникације
- 73.12 - медијско представљање
- 73.20 - истраживање тржишта и 

испитивање јавног мњења.
ЈРДП „Радио Пожаревац” може без уписа 

у регистар да врши и друге делатности које служе 
обављању претежне делатности, уколико за те 
делатности испуњава услове предвиђене законом.

О промени делатности ЈРДП „Радио 
Пожаревац”, као и о обављању других делатности 
које служе обављању претежне делатности, одлучује 
Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у складу са 
законом.

Услови за обављање делатности као делатности 
од општег интереса

Члан 20.
ЈРДП „Радио Пожаревац” може да отпочне 

обављање делатности кад надлежни државни орган 
утврди да су испуњени услови за обављање те 
делатности у погледу:

1. техничке опремљености;
2. кадровске оспособљености;
3. безбедности и здравља на раду;
4. заштите и унапређења животне средине 

и
5. других услова прописаних законом.

Оснивање зависних друштава

Члан 21.
ЈРДП „Радио Пожаревац” може да оснује 

зависно друштво капитала за обављање делатности 
из члана 19. ове одлуке, у складу са Законом о 
привредним друштвима.

ЈРДП „Радио Пожаревац” према зависном 
друштву капитала из става 1. овог члана, има права, 
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обавезе и одговорности које има град Пожаревац, као 
оснивач према ЈРДП „Радио Пожаревац”.

На Одлуку из става 1. овог члана сагласност 
даје Скупштина града.

V ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Основни капитал

Члан 22.
Основни капитал ЈРДП „Радио Пожаревац” 

износи 1.000,00 динара.
- Новчани капитал - уписан: 1.000,00 

динара и уплаћен: 1.000,00 динара.
- Неновчани улог - не постоји.

Имовина јавног предузећа

Члан 23.
Имовину ЈРДП „Радио Пожаревац” чине 

право својине на покретним и непокретним стварима, 
новчаним средствима и хартијама од вредности и 
друга имовинска права, која су пренета у својину 
ЈРДП „Радио Пожаревац”, укључујући и право 
коришћења на стварима у јавној својини града 
Пожаревца..

ЈРДП „Радио Пожаревац” може користити 
средства у јавној и другим облицима својине, у 
складу са законом, одлуком оснивача и посебним 
уговором којим се регулишу међусобни односи, 
права и обавезе ЈРДП „Радио Пожаревац” са једне и 
града Пожаревца, као оснивача, са друге стране.

Непокретна имовина ЈРДП „Радио 
Пожаревац” се не може отуђити, односно за њено 
располагање (отуђење и прибављање) је потребна 
сагласност оснивача.

Члан 24.
Средства у јавној својини могу се улагати 

у капитал ЈРДП „Радио Пожаревац”, у складу са 
законом и актима Скупштине града.

По основу улагања средстава из става 1. овог 
члана град Пожаревац стиче уделе у ЈРДП „Радио 
Пожаревац”, као и права по основу тих удела.

Капитал у ЈРДП „Радио Пожаревац” подељен 
на уделе уписује се у регистар.

Повећање и смањење оснивачког капитала

Члан 25.
О повећању или смањењу основног капитала 

ЈРДП „Радио Пожаревац” одлучује Скупштина града, 
као оснивач у складу са законом.

Средства јавног предузећа

Члан 26.
ЈРДП „Радио Пожаревац”, у обављању својих 

делатности, стиче и прибавља средства из следећих 
извора:

1. продајом услуга;
2. из кредита;
3. из донација и поклона;
4. из буџета оснивача и буџета Републике 

Србије и
5. из осталих извора, у складу са законом.

Одређивање цене услуга јавног предузећа

Члан 27.
Елементи за образовање цена услуга ЈРДП 

„Радио Пожаревац” уређују се посебном одлуком, коју 
доноси Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, 
у складу са Законом о комуналним делатностама ( 
„Службени гласник РС”, бр. 88/11).

Усвајање захгева за измену цена

Члан 28.
ЈРДП „Радио Пожаревац” је обавезно да захтев 

за измену цена услуга укључи у свој годишњи програм 
пословања, у складу са чланом 30. ове одлуке.

Када се значајније промене вредности 
елемената, који су укључени у методологију за 
обрачунавање цена, ЈРДП „Радио Пожаревац” може и 
током пословне године да поднесе оснивачу детаљно 
образложен захтев за одобрење измене цена услуга, 
заједно са изменама годишњег програма пословања за 
ту годину.

Измене годишњег програма пословања са 
предлогом за измену цена достављају се Скупштини 
града.

Унапређење рада и развоја предузећа

Члан 29.
Унапређење рада и развоја ЈРДП „Радио 

Пожаревац” заснива се на дуторочном и 
средњорочном плану рада и развоја.

Плановима и програмом рада из става 1. ове 
одлуке, утврђују се пословна политика и развој ЈРДП 
„Радио Пожаревац”, одређују се непосредни задаци 
и утврђују средства и мере за њихово извршавање.

Планови и програми рада ЈРДП „Радио 
Пожаревац” морају се заснивати на законима којима 
се уређују одређени односи у делатностима којима се 
бави ЈРДП „Радио Пожаревац”.
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Планови и програми

Члан 30.
 Планови и програми пословања ЈРДП „Радио 
Пожаревац” су:

1. план и програм развоја Јавног 
предузећа,

2. финансијски планови и
3. други планови и годишњи програми 

пословања.
Планови и годишњи програми пословања 

ЈРДП „Радио Пожаревац” достављају се Скупштини 
града најкасније до 1. децембра текуће године за 
наредну годину. 4

Планови и годишњи програми пословања 
се сматрају донетим када на њих сагласност да 
Скупштина града.

VI ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
И ОСНИВАЧА

Права оснивача

Члан 31.
По основу учешћа у основном капиталу 

ЈРДП „Радио Пожаревац”, град Пожаревац, као 
оснивач има следећа права:

1. право управљања ЈРДП 
„Радио Пожаревац” на начин 
утврђен Статутом ЈРДП „Радио 
Пожаревац”,

2. право на учешће у расподели добити 
ЈРДП „Радио Пожаревац”;

3. право да буду информисани о пословању 
ЈРДП „Радио Пожаревац”;

4. право да учествују у расподели 
ликвидационе или стечајне 
масе, након престанка ЈРДП 
„Радио Пожаревац” стечајем или 
ликвидацијом, а по измирењу обавеза и

5. друга права у складу са законом.
Град Пожаревац као оснивач, прописује, 

уређује и у границама својих обавеза и одговорности 
обезбеђује услове за обављање делатности из члана 
19. ове одлуке.

Обезбеђење општег интереса

Члан 32.
Ради обезбеђења општег интереса у 

делатности за коју је ЈРДП „Радио Пожаревац” 
основано, Скупштина града даје сагласност на:

1. Статут ЈРДП „Радио Пожаревац”;

2. давање гаранција, авала, јемства, 
залога и других средстава 
обезбеђења за послове који нису 
из оквира делатности од општег 
интереса;

3. располагање (прибављање и 
отуђење) средствима у јавној 
својини која су пренета у својину 
ЈРДП „Радио Пожаревац”, 
веће вредности, која је у 
непосредној функији обављања 
делатности од општег интереса;

4. улагања капитала;
5. статусне промене;
6. акт о процени вредности капитала 

и исказивању тог капитала у 
акцијама, као и на програм и 
одлуку о својинској трансформацији и

7. друге одлуке којима се уређује 
обављање делатности од општег 
интереса у складу са законом 
и овим уговором.

Члан 33.
Градско веће даје сагласност на:
1. Акт о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних места,
2. Претходну сагласност на повећање броја 

запослених.

Континуирано и квалитетно пружање услуга

Члан 34.
ЈРДП „Радио Пожаревац” је дужно да 

делатаост од општег интереса за коју је основано 
обавља на начин којим се обезбеђује стално, 
континуирано и квалитетно пружање услуга крајњим 
корисницима.

Несметано функционисање постројења и опреме

Члан 35.
ЈРДП „Радио Пожаревац” је дужно да 

предузима мере и активности за редовно одржавање 
и несметано функционисање постројења и других 
објеката неопходних за обављање своје делатности, у 
складу са законима и другим прописима којима се 
уређују услови обављања делатности од општег 
интереса због које је основано.

Поремећај у пословању
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Члан 36.
У случају поремећаја у пословању ЈРДП 

„Радио Пожаревац”, Скупштина града предузеће 
мере којима ће обезбедити услове за несметан рад 
и пословање предузећа у обављању делатности од 
општег интереса, у складу са законом, а нарочито :

1. разрешење Надзорног одбора и 
директора;

2. ограничење права огранка ЈРДП 
„Радио Пожаревац” да иступа 
у правном промету са трећим 
лицима;

3. ограничење у погледу права 
располагања појединим средствима у 
јавној својини;

4. друге мере одређене законом којим 
се уређују услови и начин обављања 
делатности од општег интереса и овом 
одлуком.

Члан 37.
У случају поремећаја у пословању ЈРДП 

„Радио Пожаревац”, Градско веће предузеће мере 
којима ће обезбедити услове за несметан рад и 
пословање предузећа у обављању делатности од 
општег интереса, у складу са законом, а нарочито 
промену унутрашње организације ЈРДП „Радио 
Пожаревац”.

VII ПОСЛОВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ И 
РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ

Пословање под тржишним условима

Члан 38.
ЈРДП „Радио Пожаревац” послује по 

тржишним условима, у складу са законом.

Пружање услуга корисницима са територије 
других општина

Члан 39.
У обављању своје претежне делатности, 

ЈРДП „Радио Пожаревац” своје услуге може 
испоручивати, односно пружати и корисницима 
са територије других општина и градова, под 
условом да се ни на који начин не угрожава стално, 
континуирано и квалитетно снабдевање крајњих 
корисника са територије града Пожаревца.

Пружање услуга из става 1. овог члана ЈРДП 
„Радио Пожаревац” обавља у складу са посебно 
закљученим уговорима.

Расподела добити

Члан 40.
Добит ЈРДП „Радио Пожаревац”, утврђена 

у складу са законом, може се расподелити за 
повећање основног капитала, резерве или за друге 
намене, у складу са законом, актима оснивача и 
овом одлуком.

Пословни резултат ЈРДП „Радио Пожаревац” 
утврђује се у временским периодима, на начин и по 
поступку утврђеним законом.
Одлуку о распоређивању добити доноси Надзорни 
одбор, уз сагласност Скупштине града.

ЈРДП „Радио Пожаревац” самостално у 
границама прописаним законом, овом одлуком 
и Статутом предузећа, утврђује и распоређује 
добит остварену обављањем делатности за 
које је основано и сноси ризик лошег пословања 
предузећа.

Град као оснивач, учествује у добити у 
случају позитивног финансијског пословања и у 
делу добити која се оствари посебним улагањем 
Града у изградњу, проширење, реконструкцију или 
модернизацију објеката, опреме и уређаја, возног 
парка и осталог, првенствено на тај начин што ће 
преко Надзорног одбора и директора предузећа 
обезбедити коришћење тих средстава за намене 
које одреди.

VIII ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Органи јавног предузећа

Члан 41.
Управљање у ЈРДП „Радио Пожаревац” је 

организовано као једнодомно. Органи предузећа су:
1. Надзорни одбор
2. директор.

1) Надзорни одбор

Састав Надзорног одбора

Члан 42.
Надзорни одбор има председника и два 

члана. Председника и чланове Надзорног одбора 
ЈЈменује Скупштина града, на период од четири 
године, под условима, на начин и по поступку 
утврђеним законом.

Један члан Надзорног одбора именује се 
из реда запослених, на начин и по поступку који је 
утврђен Статутом ЈРДП „Радио Пожаревац”.
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 Надзорни одбор за свој рад одговара 
Скупштини града Пожаревца.

Услови за чланове Надзорног одбора

Члан 43.
 За председника и чланове Надзорног одбора 
именује се лице које испуњава следеће услове:

1. да је пунолетно и пословно способно;
2. да има стечено високо образовање 

трећег или другог степена, 
односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године;

3. да је стручњак у једној или више 
области из које је делатност 
од општег интереса за чије 
обављање је оснивано јавно предузеће;

4. најмање три године искуства на 
руководећем положају;

5. да поседује стручност из области 
финансија, права или корпоративних 
управљања;

6. да није осуђивано на условну 
или безусловну казну за 
криминална дела против привреде, 
правног саобраћаја или службене 
дужности, као и да му није 
изречена мера безбедности 
забране обављања претежне делатности 
јавног предузећа.

Мандат чланова Надзорног одбора

Члан 44.
Мандат председнику и члановима Надзорног 

одбора престаје истеком периода на који су именовани, 
оставком или разрешењем.

Председник и чланови Надзорног одбора 
разрешавају се пре истека периода на који су 
именовани, уколико:

1. Надзорни одбор не достави оснивачу 
на сагласност годишњи програм 
пословања;

2. оснивач не прихвати финансијски 
извештај јавног предузећа;

3. пропусте да предузму неопходне 
мере пред надлежним органима 
у случају постојања сумње 
да одговорно лице јавног 
предузећа делује на штету јавног 
предузећа кршењем директорских 
дужности, несавесним понашањем и на 
други начин.

Председник и чланови Надзорног одбора 
могу се разрешити пре истека периода на који су 
именовани, уколико предузеће не испуни годишњи 
програм пословања или не оствари кључне 
показатеље учинка.

Председник и чланови Надзорног одбора 
којима је престао мандат, дужни су да врше своје 
дужности до именовања новог Надзорног одбора, 
односно именовања новог председника или члана 
Надзорног одбора.

Надлежност Надзорног одбора

Члан 45.
Надзорни одбор:

1. утврђује пословну стратегију и 
пословне циљеве предузећа и стара 
се о њиховој реализацији;

2. усваја извештај о степену реализације 
програма пословања;

3. доноси годишњи програм пословања, уз 
сагласност оснивача;

4. надзире рад директора:
5. врши унутрашњи надзор над посло-

вањем предузећа;
6. успоставља, одобрава и прати 

рачуноводство, унутрашњу контролу, 
финансијске извештаје и политику 
управљања ризицима;

7. утврђује финансијске извештаје 
предузећа и доставља их оснивачу ради 
давања сагласности;

8. доноси статут уз сагласност оснивача;
9. одлучује о статусним променама и 

оснивању других правних субјеката, 
уз сагласност оснивача;

10. доноси одлуку о расподели добити, 
односно начину покрића губитка уз 
сагласност оснивача

11. даје сагласност директору за 
предузимање послова или радњи у 
складу са законом, статутом и одлуком 
оснивача;

12. закључује уговоре о раду на одређено 
време са директором предузећа;

13. врши друге послове у складу 
са овим законом, Статутом и 
прописима којима се утврђује 
правни положај привредних друштава.
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Надзорни одбор не може пренети право 
одлучивања о питањима из своје надлежности на 
директора или друго лице у предузећу.

Накнада за рад

Члан 46.
Председник и чланови Надзорног одбора 

имају право на одговарајућу накнаду за рад у 
Надзорном одбору.

Висину накнаде из става 1. овог члана 
утврђује оснивач на основу извештаја о степену 
реализације програма пословања  ЈРДП „Радио 
Пожаревац”.

2) Директор

Члан 47.
Директора предузећа именује Скупштина 

града на период од четири године, а на основу 
спроведеног јавног конкурса.

На услове за именовање директора предузећа, 
сходно се примењују одредбе Закона о раду. Директор 
ЈРДП „Радио Пожаревац” заснива радни однос на 
одређено време. Директор предузећа за свој рад 
одговара Надзорном одбору и Скупштини града.

Надлежности директора

Члан 48.
 Директор ЈРДП „Радио Пожаревац” :

1. представља и заступа предузеће;
2. организује и руководи процесом рада;
3. води пословање предузећа;
4. одговара за законитост рада предузећа;
5. предлаже годишњи програм пословања и 

предузима мере за његово спровођење;
6. предлаже финансијске извештаје;
7. извршава одлуке надзорног одбора;
8. врши друге послове утврђене законом и 

статугом предузећа.

Зарада директора

Члан 49.
Директор има право на зараду, а може имати 

право на стимулацију у случају кад предузеће послује 
са позитивним пословним резултатима.
Одлуку о исплати стимулације доноси Скупштина 
града.

Мандат директора

Члан 50.
Мандат директора престаје истеком периода 

на који је именован, оставком или разрешењем.

Разрешење директора

Члан 51.
Предлог за разрешење може поднети Надзорни 

одбор предузећа.
Предлог за разрешење мора бити образложен 

са прецизно наведеним разлозима због којих се 
предлаже разрешење.

Члан 52.
Скупштина града може разрешити директора 

под условима предвиђеним законом.

Суспензија директора

Члан 53.
Уколико против директора ступи на снагу 

оптужница за кривична дела против привреде, 
правног саобраћаја или службене дужности, 
Скупштина града доноси решење о суспензији. 
Суспензија траје док се поступак правоснажно не 
оконча.

Вршилац дужности директора

Члан 54.
Скупштина града именује вршиоца дужности 

директора у следећим случајевима:
1. уколико директору престане 

мандат због истека периода 
на који је именован, због 
подношења оставке или у случају 
разрешења пре истека мандата;

2. уколико буде донето решење о суспензији 
директора;

3. у случају смрти или губитка пословне 
способности директора.

Вршилац дужности може бити именован на 
период који није дужи од шест месеци. У нарочито 
оправданим случајевима Скупштина града може 
донети одлуку о именовању вршиоца дужности 
директора на још један период од шест месеци.

IX ПОРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД ВИШЕ 
СИЛЕ

Поремећаји у пословању
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Члан 55.
У случају поремећаја у пословању ЈРДП 

„Радио Пожаревац”, Скупштина града, може 
предузети мере прописане законом, ради обезбеђења 
услова за несметано функционисање ЈРДП „Радио 
Пожаревац” и обављање делатности од општег 
интереса, а нарочито:

1. промену унутрашње организације ЈРДП 
„Радио Пожаревац”;

2. разрешење Надзорног одбора 
и директора и именовање 
привременог органа ЈРДП „Радио 
Пожаревац”;

3. ограничење права појединих 
делова ЈРДП „Радио Пожаревац” 
да иступају у правном промету 
са трећим лицима;

4. ограничење у погледу права располагања 
појединим средствима у јавној својини.

Остваривање права на штрајк

Члан 56.
Штрајк је прекид рада који запослени 

организују ради заштите својих професионалних и 
економских интереса по основу рада.

У ЈРДП „Радио Пожаревац” право на 
штрајк запослени остварују у складу са законом, 
колективним уговором и посебним актом оснивача.

У случају штрајка запослених ЈРДП „Радио 
Пожаревац”, мора се обезбедити минимум процеса 
рада у обављању делатности од општег интереса.

Минимум процеса рада посебном одлуком 
утврђује Скупштина града, у складу са законом.

Унутрашња организација

Члан 57.
Статутом, општим актима и другим 

актима ЈРДП „Радио Пожаревац” ближе се уређују 
унутрашња организација Јавног предузећа, делокруг 
органа и друга питања од значаја за рад и пословање 
ЈРДП „Радио Пожаревац”, у складу са законом и овом 
одлуком.

Радни односи

Члан 58.
Права, обавезе и одговорности запослених из 

радног односа уређују се колективним уговором ЈРДП 
„Радио Пожаревац” у складу са законом и актима 
оснивача.

Колективни уговор ЈРДП „Радио Пожаревац” 
мора бити сагласан са законом, општим и посебним 
колективним уговором.

Безбедност и здравље запослених на раду

Члан 59.
Права, обавезе и одговорности у вези са 

безбедношћу и здрављем на раду остварују се у 
складу са законом и прописима донетим на основу 
закона, а ближе се уређују колективним уговором, 
општим актима ЈРДП „Радио Пожаревац” или 
уговором о раду.

Заштита животне средине

Члан 60.
ЈРДП „Радио Пожаревац” је дужно да у 

обављању своје делатности обезбеђује потребне 
услове за заштиту и унапређење животне средине и 
да спречава узроке и отклања штетне последице које 
угрожавају природне и радом створене вредности 
човекове средине.

Статутом ЈРДП „Радио Пожаревац” детаљније 
се утврђују активности предузећа ради заштите 
животне средине, сагласно закону и прописима 
оснивача који регулишу област заштите животне 
средине.

Јавност рада предузећа

Члан 61.
Рад ЈРДП „Радио Пожаревац” је јаван.
За јавност рада ЈРДП „Радио Пожаревац” 

одговоран је директор.

Доступност информација

Члан 61.
Доступност информација од јавног значаја 

ЈРДП „Радио Пожаревац” врши у складу са 
одредбама закона који регулише област слободног 
приступа информацијама од јавног значаја.

Пословна тајна

Члан 62.
Пословном тајном сматрају се исправе и 

подаци утврђени одлуком директора или Надзорног 
одбора ЈРДП „Радио Пожаревац” чије би саопштавање 
неовлашћеном лицу било противно пословању ЈРДП 
„Радио Пожаревац” и штетило би његовом пословном 
угледу и интересима.
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X СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ

Општи акти

Члан 63.
Општи акти ЈРДП „Радио Пожаревац” су 

Статут и други општи акти утврђени законом. Статут 
је основни општи акт ЈРДП „Радио Пожаревац”.

Други општи акти Јавног предузећа морају 
бити у сагласности са Статутом ЈРДП „Радио 
Пожаревац”.

Појединични акти које доносе органи и 
овлашћени појединци у ЈРДП „Радио Пожаревац”, 
морају бити у складу са општим актима ЈРДП „Радио 
Пожаревац”. 

XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 64.
ЈРДП „Радио Пожаревац” је дужно да 

Статут усагласи са овом одлуком у року од 30 дана 
од дана ступања на снагу ове одлуке.

Остали општи акти надлежни органи ЈРДП 
„Радио Пожаревац” су дужни да ускладе у року од 
30 дана од дана ступања на снагу Статута ЈРДП 
„Радио Пожаревац”.

Члан 65.
Даном ступања на снагу ове одлуке 

престаје да важи Одлука о оснивању Јавног 
радио-дифузног предузећа „Радио Пожаревац” 
(„Службени гласник града Пожаревца “, бр. 3/09 - 
пречишћен текст).

Члан 66.
Ова одлука ступа на снагу даном објављи-

вања у „Службеном гласнику града Пожаревца “.

У Пожаревцу, 20.3. 2013. године Број: 01-06-21/13

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.

8

На основу члана 32. став 1. тачка 1) Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
бр. 129/07) и на основу члана 27. став 1. тачка 1) 
Статута града Пожаревца („Службени гласник 
града Пожаревца“, бр. 9/09-пречишћен текст и 

13/12), Скупштина града Пожаревца, на седници од 
20.3.2013. године, донела је 

СТАТУТАРНУ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА 
СТАТУТА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

Члан 1.
У Статуту града Пожаревца („Службени 

гласник града Пожаревца“, бр. 9/09-пречишћен 
текст и 13/12) у члану 85. став 1. број: „9“ замењује 
се бројем: „10“. 

Члан 2. 
 Ова статутарна одлука ступа на снагу 
даном објављивања у „Службеном гласнику града 
Пожаревца“. 

У Пожаревцу, 20.3.2013. године Број: 01-06-21/1

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Жарко Пивац, дипл. економиста, с.р.

9

На основу члана 8. и 72. Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник РС”, бр. 129/07) 
и на основу члана 27. став 1. тачка 6), а у вези са 
тачком 120. Статута града Пожаревца (“Службени 
гласник града Пожаревца”, бр. 9/09-пречишћен 
текст и 13/12), Скупштина града Пожаревца, на 
седници од 20.3.2013. године, донела је 

О Д Л У К У 
о допуни Одлуке о месним заједницама 

Члан 1. 
 У Одлуци о месним заједницама („Службени 
гласник града Пожаревца“, бр. 8/10-пречишћен 
текст) у члану 61, после речи: „за рад председника, 
чланова, секретара и њихових заменика Комисије“ 
додају се речи: „за рад бирачких одбора“. 

Члан 2. 
Ова одлука ступа на снагу наредног дана 

од дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Пожаревца“. 

У Пожаревцу, 20.3..2013. године Број: 01-06-21/14

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
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ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.

10

На основу члана 35. став 7. Закона о 
планирању и изградњи („Службени гласник РС“, 
бр. 72/09, 81/09-исправка, 24/11 и 121/12) и члана 
27. став 1. тачка 5) Статута града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 
9/09– пречишћен текст и 13/12), Скупштина града 
Пожаревца, на седници одржаној 20.03.2013. одине, 
донела је 

ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ „БЛОК СИНЂЕЛИЋЕВЕ И ЈУГ 
БОГДАНОВЕ УЛИЦЕ“ У ПОЖАРЕВЦУ

Члан 1.
Овом одлуком доноси се План детаљне 

регулације „Блок Синђелићеве и Југ Богданове 
улице“ 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 у постојећем 
урбаном ткиву у складу са Генералним планом 
Пожаревца, рационално коришћење земљишта, 
унапређења грађевинског фонда, побољшање 
квалитета становања и пословања, очување 
амбијенталне целине, као и дефинисање регулације 
јавних саобраћајних површина.

Члан 4.
 Планско подручје обухвата следеће 
катастарске парцеле:
 Целе катастарске парцеле: 1329, 1331, 
1403/1, 1403/2, 1404/1, 1404/2, 1404/3, 1405/1, 
1405/2, 1406, 1347, 1328, 1327, 1326, 1325, 1324, 
1323, 1398/1, 1402, 1401, 1400, 1399, 1314, 1315/1, 
1315/2, 1316, 1317, 1318, 1320, 1321, 1397, 1396, 
1395, 1394/1, 1394/2, 1346, 1214/2, 1214/3, 1214/1, 
1215, 1216, 1213/2, 1212, 1211, 1210, 1208, 1207/2, 
1207/1, 1204/2, 1204/1, 1393, 815/1, 815/2, 814/1, 
814/2, 813/1, 813/2, 812, 1213/1, 1217/1, 1217/2, 
1209/4, 1209/3, 1209/2, 1209/1, 1206, 1205, 1203, 
1202/1, 1202/2, 934, 933, 932, 927, 926, 925, 924, 928, 
931, 930/1, 930/2, 930/3, 929, 913, 914, 915, 916, 917, 

918/1, 918/2, 919, 920, 921/1, 921/2, 811/1, 811/2, 
811/3, 811/4, 810/1, 810/2, 810/3, 810/4, 809/1, 809/2, 
807/1, 807/2, 806/1, 806/2, 806/3, 805, 804/1, 804/2, 
803, 802/1, 802/2, 801, 800/1, 800/2, 820, 1000, све 
КО Пожаревац
  Делови катастарских парцела: 465, 817, 
821, 1348/1, 1349, 1408, 1470, 1470/1, 1378/1, 1390, 
1391, 1392/1, 1392/2, 790, 791, 792/1, 793/1, 794, 
1282/1, 1281/1, 1280, 1279, 1278, 1277, 1276, 937/2, 
983/1, 1469, 1407/1, 1284, 1285,1283/1, све КО 
Пожаревац.
 Укупна површина обухвата Плана износи 
8,12 ha.

Члан 5.
 Саставни део ове одлуке су:

КЊИГА 1: ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛА-
ЦИЈЕ “БЛОК СИНЂЕЛИЋЕВЕ И ЈУГ 
БОГДАНОВЕ УЛИЦЕ” У ПОЖАРЕВЦУ 

− ТЕКСТУАЛНИ ДЕО
1. ОПШТИ ДЕО
2. ПОСТОЈЕЋИ НАЧИН 

КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА
3. КОНЦЕПЦИЈА ПЛАНА
4. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
5. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
6. СМЕРНИЦЕ ЗА ДАЉУ 

РАЗРАДУ И СПРОВОЂЕЊЕ

− ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ПЛАНА

− ФОТО ДОКУМЕНТАЦИЈА

 КЊИГА 2: ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛА-
ЦИЈЕ “БЛОК СИНЂЕЛИЋЕВЕ И ЈУГ 
БОГДАНОВЕ УЛИЦЕ” У ПОЖАРЕВЦУ 
 
 ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 - КОНЦЕПТ ПЛАНА

ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА

Члан 6.
Саставни део ове одлуке је решење 

Одељење за урбанизам и грађевинске послове 
Градске управе града Пожаревца број 04-350-
247/2012 ОД 13.06.2012. године о неприступању 
изради Извештаја о стратешкој процени утицаја на 
животну средину Плана детаљне регулације „Блок 
Синђелићеве и Југ Богданове улице“ у Пожаревцу.
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Члан 7.
 Један примерак Плана чува се трајно у архиви 
Градске управе града Пожаревца, а један примерка 
се налази у Одељењу за урбанизам и грађевинске 
послове Градске управе града Пожаревца.

Члан 8.
Након доношења, текстуални део Плана 

објављује се у „Службеном гласнику града 
Пожаревца“. 

План се у целости објављује и у електронском 
облику и доступан је јавности путем интернета.

 Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Пожаревца “.

У Пожаревцу, 20.03.2013. године Број: 01-06-21/15
 

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Бане Спасовић, дипл.правник, с.р.
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��� ������ ����� �� ���������� ��������� ������������ ����� � ���������
��������� ��������� �� ����������� ���������� ������ ��������� � ���������
����������� ��������� ��������.

1.2. ������ � ������� �����

1.2.1. ������ �����

������ ����� �� ������ ����� ������� ���������� '' ���� ����������� � ���
��������� �����'' � ���������, ������ �� �:

�� ������ � ��������� � �������� ("��. ��. ��", ��. 72/09 � 81/09- ��������, 64/10 
– �� � 24/11); 

�� ������ � ������ ����� ������� ���������� '' ���� ����������� � ���
��������� �����'' � ��������� (''��. ������� ����� ��������� , ��.7/2009);

�� ������ � ������ ������ � ������ ����� ������� ���������� '' ����
����������� � ��� ��������� �����'' � ��������� (''��. ������� �����
���������, ��.10 �� 19.11.2010.) 

�� ���������� � ��������, ������ � �������� ������ �������� ���������� (''��.
������� ��'', ��. 31/10 , 69/10 , 16/11 ). 

1.2.2. ������� �����

(�������� ������ ��.2 ''����� �� ���������� ����� ��������� 2025'' � ��������
''�������������'')

������� ����� �� ������ ����� ������� ���������� �� ��������� ���� ���������
2025 (''��. ������� ������� ���������'' ��.2/2007).

��������� ����������� �� ������� ����� ����

����� ���������� ����� ��������� 2025 (''��. ������� ������� ���������'' ��.
2/2007), �� ����� ���� ���������� �������� ��������� �� �� ������������ ��������,
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��������� ( �������� ���� � ������������ ���������), � ����� �� ����� ������,
����� ������� � ��������� � ������ ��������.

������� ��������� ����������

������ ��� � ���� ���� �������� ������ - � ���� ���������� ������ ����� �����
����������� ����� �������� �������� �������� �� ��������� ����������, ��� ����� �
������ ��������� ��������� ��������� ������������ ������ �� ����� �������
��������-����������� � ������������� ��������� ��������� ������ ���������.
���� ������ � ���������� ��� ���� �� ��������� � ���� ���� �������� ������ �������
������ ���� �� ����� ��������������, ��������� ��� �������������� ������.
����������� ������������ �������, ������� �� ��������� � ��������������
������������ �� �� ������� ����������� ���������� ����������. � ������ ��� ����
���������� ����������-������� ����������, ������, ���������.

�.3. ������������ ��������� �� �������� �������� ��
��������� �� ����������� ������������

�.3.1. ������������ ��������� �� �������� �������� ��
��������� �� ����������� ������������ � ���������� ����
�����

������:
- �������-���������� ����������:

- ����� ����, ����� �����, �������� ������, ����-
�������, �����-�������,

- ��������-����������� ����������:
- �����, ��������������� ������ ������� ������,
�������� ������� �������� ������, ��������
������� ���������, �����, ������������� ������,
�������� ������� �� ���������

- ���������� ����������:
  - ������, ������, ��������� � ����� ������������

�������

�������:
- ��������� �������� ������� ………..…………....      500 �2
- ��������� ������ ������� ……………………..…          12 �

������ ��� ������ ������������ "�"
- ���������� ������ ��� ������ ������������ "�"

�� ������� ��������:
- �� 600 �2 ……………………………..              3,0 
- ����� 600 �2 ……………………..                     3,5 

������ ������������ ������� �������    � � 1.15 

������ ��� ������ ���������� "�"
- �� 600 �2 …………………………..                  60% 
- ����� 600 �2 ……………………...                   50% 

������ ���������� ������� �������    � � 1.15 

������ ��������
- ��������� �������� ������ ��������

�� ������� ……………………………………………           20%
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�������� ����������:
- ���������� ��������� �������� ........………… �+4+��
      (�+6 �� �������� ���������� �������� �����

�������� �� 3.7.������� ������� ��������� ��.2)
- ���������� ������ ������� ………………………          24,0 �
- ��������� �������� �������� …………………….. �
- ���������� ������ �������� �������� .…………           5,0 �

������������ ����������:
- ��������� ��������� ����������� ������ ������� ��

����������� ������ ������� ………………..… 0 � ��   5,0 �
- ��������� ��������� ������� �� ������ �������

������� ………………………………….………… …         4,0 �
- ��������� ��������� ������� �� ������

�������� �������� ……………………………………         8,0 �
- ��������� ��������� ��� �������

�� ������� ……..…………………………………..              8,0 �
- ��������� ��������� ������� �� �����

       ������� ������� …………………………………..             6,0 �
    

  - �� ��������� ������� ������������� ���������

���������
��� ������ �������� �������� � ����� ��� ������� ��������, ��� � ��� �����
���������� ���� �� �� ���������� ������������ � ���� �� �������� ���������
������. ������� � ������ ���� �� �������� ��������� � ������������� ��������
���� �������� ����� ���� �� �������� �� ������� �������.

�.2. ������������ ��������� �� �������, ������ � ������� �� ����������
������� ������� ������������

�.2.1. ������������ ��������� �� �������, ������ � ������� ��
������������� ��������������� ���������� � ���������� ���� �����,
������, ��������, ���������� , ������������ ����������, ������ ��
�������� � ���������� ���� �����, ������������, ��������� � ���������
���������� ��� ��������� ���� �����

������� �� ������������� ��������������� ���������� � ���������� ���� �����,
����������, ������ �� �������� � ���������� ���� �����, ������������, ��������� �
��������� ���������� ��� ��������� ���� �����
- ��������� �������� �������
- �� �������� ������� �������………….... 350 �2
- �� ������ ������� ……………………….. 400 �2
- �� ������� � ���� ………………………... 250 �2
- ��������� ������ ������� ………………………… 
- �� �������� ������� �������………….... 12 �
- �� ������ ������� ……………………….. 20 �
- �� ������� � ���� ………………………... 6 �
������ ��� ������ ������������ "�":
- ���������� ������ ��� ������ ������������ "�"
�� ���� ����� ��� ������ …………..……………… 0,6 
- ���������� ������ ��� ������ ������������ "�"
�� ������� ……………………………..……………… 0,8 
- ���������� ������ ��� ������ ������������ "�"
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�� ��������� �� ������������� ���������� …… 1,5 
������ ������������ ������� ������� � � 1.15 
����� ���� ��������� � ����������
- ����� ��������� : �������� ……..…………….. �� 90% : 10% 
������ �������� �� 10% : 90% 
- ��������� �������� ������ ��������
�� ������� …………………………………………… 30% 
������ ��� ������ ���������� "�"
- ���������� ������ ��� ������ ���������� "�"
�� ���� ����� ��� ������ …………………………….. 40% 
- ���������� ������ ��� ������ ���������� "�"
�� ������� ………………..…………………………….. 50% 
- ���������� ������ ��� ������ ���������� "�"
�� ��������� �� ������������� ���������� …….. 60% 
������ ���������� ������� ������� � � 1.15 
�������� ����������:
- ���������� ��������� �������� ......……………��+�+2+��
- ���������� ������ ��������
- �� ���� ������� ………………………… 15,0 �
- �� ���� …………………………………… 12,0 �
- ��������� �������� ������� ……………………….. �

�� ���������� ������ �������� ��������
- �� ���� ������� ………………………… 5,0 �
- �� ���� �����.…………………………… 4,0 �
������������ ����������:
- ��������� ����������� ������ ������� ��
����������� ������ �������
- 0,0 � �� 5,0 � (�������� �� 10,0 �)
- �� ��������� ������� ���� ��������� ����������� ������
- ��������� ��������� ������� �� ������ ������� �������
- ��������������� ������� ………… 2,0 �
- ������ ������� ……………………….. 4,0 �
- �� ��������� ������� ���� ��������� ���������
- ��������� ������� �� ������ �������� ��������
- ��������������� ������� …………… 4,0 �
- ������ ������� ……………………….. 5,0 �
- �� ��������� ������� ���� ��������� ���������
- ��������� ��������� ��� �������
�� ������� ……..………………………………….. 4,0 �
- ��������� ��������� ������� �� �����
������� ������� ………………………………….. 6,0 �
- ��������� ��������� ������� �� ����������
������� ………………………… … .. 1 �, � �� ���� �� 10,0 �

B.3.2. ������������ ��������� �� �������, ������ � ������� ��
�������������� ���������� � ���������� ���� �����,
��������, �����������, �������� � ����������� ���������

�������:
- ��������� �������� �������

- �� ��������������� �������…………....      600 �2
- �� ������� � ���� ………………………..         500 �2
- �� ������� � ������������� �����
   (������ ���� ��������)      ....   2.000 �2
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������ ��� ������ ������������ "�":
- ���������� ������ ��� ������ ������������ "�"

�� ���� ����� ��� ������ …………..………………                2,6
- ���������� ������ ��� ������ ������������ "�"

�� ������� ……………………………..………………               3,0 
- ���������� ������ ��� ������ ������������ "�"

�� ��������� �� ������������� ���������� ……                3,2 
������ ������������ ������� �������      � � 1.15 
����� ���� ��������� � ����������

����� ��������� : �������� ……..…………….. �� 90% : 10%
�� 10% : 90% 

������ ��������
- ��������� �������� ������ ��������

�� ������� ……………………………………………                    20%

������ ��� ������ ���������� "�"
- ���������� ������ ��� ������ ���������� "�"

       �� ���� ����� ��� ������ ……………………………..             50%
- ���������� ������ ��� ������ ���������� "�"

�� ������� ………………..……………………………..              55%
- ���������� ������ ��� ������ ���������� "�"

�� ��������� �� ������������� ���������� ……..               65%
������ ���������� ������� �������     � � 1.15 

�������� ����������:
- ���������� ��������� �������� ........………… �+4+��
      (�+6 �� �������� ���������� �������� �����

�������� �� 3.7.������� ������� ��������� ��.2)
- ���������� ������ ��������

- �� ���� ���� ����� �����………………          22,0 �
- �� ���� �����…………………………….             23,2 �

- ��������� �������� ������� ……………………….. �
- ���������� ������ �������� ��������

- �� ���� ������� …………………………               5,0 �
- �� ���� �����.……………………………               4,0 �

������������ ����������:
- ��������� ����������� ������ ������� ��

����������� ������ �������
-   0,0 � ��  5,0 � (�������� �� 10,0 �)

   -  �� ��������� ������� ���� ��������� ����������� ������

- ��������� ������� �� ������ ������� �������
- �� �������� ������� �������…1/2 � ����� �������
- �� ������� � ���� ………………………..               4.0 �
- �� ������� � ������������� �����…...              4,0 �

   -  �� ��������� ������� ���� ��������� ���������

- ��������� ������� �� ������ �������� ��������
- ��������������� ������� ……1/2 � ����� �������
- ������ ������� ………………………..                  5,0 �
- � ���������� ���� …………………..                   4,0 �

   -  �� ��������� ������� ���� ��������� ���������
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- ��������� ��������� ��� �������
�� ������� ……..…………………………………..                    4,0 �

- ��������� ��������� ������� �� �����
       ������� ������� …………………………………..                    6,0 �

- ��������� ��������� ������� �� ����������
       ������� …………………………………..  1 �, � �� ���� �� 10,0 �

       ***������� ������ ������ �� �� �������� �������������� ���������
�������� � ������ ��������� ������� �� ��������� ��������� �� ���������
��������� ������ „�“, ��� �� ������ ��������� ���������� �� �+2+��.
��� ������� ��������� ��������, ������ �������� �� ����������� ��������
����������, �� ���������� ������� �� ������ �������� (������ �������� � ������
������ ����������).

����� ������, ����� ������� � ���������

������� ������� �� ����� ������

�� �������� ��������� �������� ������ ������ �������� �� ��������� �������
����������� � ���������:
����� ��������:
��������� ��x 270 ����
���� 6-8 �2/������
�������� 20-25 �2/������
��������� �+1
������� ����� 1�� /100�2 ����
����������� �� ���������� ��������� ��� ����������� �������� � �������� ��

������ ������� ���� � ���������� � �� ���������� ��������� ����������
���� ���� ����������� ������ ��� ������� ��: ������� ��� �� ������ ���������
������� ����;

�� ������� ��������� �� ���������� ������ ��� ������� ���������� ���� �� ���� �
������ �� ������ ����; ������� ����� �� �������� ������� ������� ���� ��
������� ������; � ��� ������� ���� ������� ������� � ������� ������������
���������� ������ � ������ ����� �������� ������;

������������� �� �������� �� ������ ������� ���� �� ����� ������ ���� �
������������� ��������� �� ������� �� ����� ������ ������� � ����������
������� ���� �� ���������;

��� �����, ������� ����������� ���������� ��������� ������ ����������

������� �����:
��������� 24 ������� (��� 720����)
���� 6,5-7,5 �2/�������
�������� 20-25 �2/ �������
��������� �+2
������� ����� �� 10% ���������� ����������� �� ���� ����������, ���������� �� 25 
���� �� �������.

������ �����:
���� 10-12�2/ ������� � �����

�������� 15-30�2/ ������� � �����
��������� �+3
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������� ����� 1�� /100�2 ����

���� / ������
����������:
���� 14-18�2/ ��������
�������� 35-40�2/ ��������

�������� ����������� �������:
���� 0,003-0,09 �2/���������
�������� 0.05-0,12 �2/���������
��������� �+2 (�+3)
������� ����� �� 20-25% ����������

1.3. ���� ������� �����

(������ ������� ����� ��� �� � ���� ��������� ��������� �����)

������� ����� �������� ��� ���������� ������� ��������� ���������� �� �������
������ ��. ���������, ����� ������ (���������� �����),  ��. ����������� (����������
�����),  �� ����� ������ ��. ��������� (���������� �����), ��. ���� ������, ��
������� ������ ��. ����������� (���������� �����), �� ������� ������ ��. ���
��������� (���������� �����).

������ ���� �������� ������� ������ ��� 6,35 ha.  ������ ����� �������� �������
������ ��� 7,7 ha. �������� ���������� ������ ������ ��� 8,12 ha. 

����� ������������ ������� � ������ ������� �����
(�������� ������ ��.0.1. "������ �������� �� �������� ����� – ��������� �����"
� 1: 500) 

� ������ ������� ����� ������ �� ������� ����������� ������� : 
�.�. ��������� �=1:500

���� ����������� �������:

1329,1331,1403/1,1403/2, 1404/1, 1404/2, 1404/3, 1405/1, 1405/2, 1406, 1347, 1328, 
1327,1326,1325, 1324, 1323, 1398/1, 1402, 1401, 1400, 1399, 1314, 1315/1, 1315/2, 1316, 
1317, 1318, 1320, 1321, 1397, 1396, 1395, 1394/1, 1394/2, 1346, 1214/2, 1214/3, 1214/1, 
1215, 1216, 1213/2, 1212, 1211, 1210, 1208, 1207/2, 1207/1, 1204/2, 1204/1, 1393, 815/1, 
815/2, 814/1, 814/2, 813/1, 813/2, 812, 1213/1, 1217/1, 1217/2, 1209/4, 1209/3, 1209/2, 
1209/1, 1206, 1205, 1203, 1202/1, 1202/2, 934, 933, 932, 927, 926, 925, 924, 928, 931, 
930/1, 930/2, 930/3, 929, 913, 914, 915, 916, 917, 918/1, 918/2, 919, 920, 921/1, 921/2, 
811/1, 811/2, 811/3, 811/4, 810/1, 810/2, 810/3, 810/4, 809/1, 809/2, 807/1, 807/2, 806/1, 
806/2, 806/3, 805, 804/1, 804/2, 803, 802/1, 802/2, 801, 800/1, 800/2, 820, 1000. 

������ ������������ �������:

465, 817, 821, 1348/1, 1349, 1408, 1470, 1470/1, 1378/1, 1390, 1391, 1392/1, 1392/2, 790, 
791, 792/1, 793/1, 794, 1282/1, 1281/1, 1280, 1279, 1278, 1277, 1276, 937/2, 983/1, 1469, 
1407/1, 1284, 1285,1283/1. 

� ������� ��������� ��������� ������� ������������ ������� � �������� ����� �
��������� ��������� ��� ������� ���� ����� ���� ������� �������� � ���������
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��������� ������������� �����: 01 – ��������� ����������� - ����������� �������
�� �������� �����, � 1: 1000. 

1.4. ������� �� ������ �����

��������� ���� �� ����� �� �������� ���������:
�� �������������� ����������� ����������� ���� 1:500- ���������� ���������

�����, ������ �� �������� �������������, ���������

��� ��������� ����� ��������� ��������

2.1. ��������� ������ ��������

������� ������ �������� ���������� ����� �� ��������� ���������� ������:
�������������� ��������� ����� ����������, ������������� ��������� � ������
��������� ������� � ��������� � ��������� �������� ���������, ��� �� ����������
����������� ��������� � ������������� ����� �������������� ��������� �
��������������� ���������.
� ���������� �������� �����, ���� � ������� �������� ������ ��� �������������
������ �������, ��������� ������ ������� - �������������� ��������� �� �������
�������� ������������� � �������� ����������, � ������� �� ���������� ����������
�-�+1+��.
��������� ������� � ����� ������� – ����������� �������, �� ���������� � ������
�������� (��� 0.9%) �� �������� ������������ �������� � ������ ����������. �������
�� �������� � ��������� � ������������� ������, ���������� �� �+2+��, �+3+��, �
�+4+��, ������ �� ��������. � ���������� �������� �������� �� ��������
������������ � ������� ����������.
�������� �� �������� �������������� � ����� �������� ���������, ����������
��������� ���� ��� � ������������ � ������������� ������ ���. � �������
�������� �������, �������� �� �������� ������������ �������� ���� ���� ���� �� ��,
��� �����, ������� �������� ���������� � ���� ���� �����.

������ ������� – ������������� ����� �� �������, ���� ���� � ���������� �������.

������ ��������, �� ������ � ����� 1., ������� �� ������ ��������, �����������
������� � ����� ����� ��������. ������ �� ���������� ��������� ��������� �������
��������� ��������, ����������� ������ �������. ���������� �. ��������
��������� �� ��������� 568 �2, ���� 230 �2.

������ ��������� � ����������� ���� �� ����� ������������ � ��� ����� �����������
�� ����� ���������� �����. ��������� ��������� ������������ ����� ���� ����
������� ����������� ������ ��������� � �������, ��� �� ����� ������� �������
������������ ������� ��� ��� ���� "�������". ������ ���������� ������� ���
������������� ��������� �� ������ (������ 1. – ������������ ��������� � �������
���������� �����). ������� ������� ���� � ���������� ���������� � �� ����������
�������� ����������� ������ �������.

� ������������� ������, �������� �������� �� ����� ����� ��������� ��������
���������� �������� � ������, ��� �� ���������� �������� ������ � ��������
��������. ����� ��������� �����, �� ���������� ����� �� ������ ���� ������ ������.

����� �������� �������� �� ������ � ����� 1., ������� �� ����� ��������. ����������
�+��. �������� ��������� �� ��������� 260 �2, ���� 480 �2.
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������� ����� �� ������ � ����� 2., ���������� ������� ������ ������� ����� ��
����� �������� ������. ������� �� ������ ��������. ���������� � � ��+�+��.
�������� ��������� �� ��������� 950�2, ���� 1083�2.

���������� ����� �� ������ � ����� 4.  �������� ���������� ��������� �� ���������
2934 m2, ���� 3.430 m2. ���� �������, �����, ��� ����� �� 600. 

���������� ������������ ������ �� ���������� ���������� ����� ���� ��������������
� �������� �� ������������ ����� ����� ���� �� ������ �� ��������� �������, ��� �
���������� ������� ������ ����� ���������� ������ �����. ��������� ������� �
������������ ����� �� �������� � ���� �������. ����������� ������ ����� �� ����
��� ������� �������� ��������� ��������� �� ������ ������� �������������
���������.

������ 1. – ������������ ��������� � ������� ���������� �����

2.2. ����������� ��������

�� ����������� �������� � ������ ������� ���� ����� ������� ����������, �������
�������� ����� ���� ����� ������ ������ �� ���������� ��������, ��� ����������
����� ���� ������������� �� ����� ���������� ���������� ������ ������������
��������. �������� ������� ���� �� ������ ������ ����� ��� ���������� �������
������ ��������� ����������� �������.

�������� ����� ����� ������� ���������� �������� �� �������� ������� : 
������������, ������ ���������, ��� ���������� � ���� ������. ������ �������
����� ����� ������ �� ������� �����: ���������, ����������� � ����� ����� ������.
��� ����� �� �� ���������� �������� �� ������ - ������, ������ � ������� � ���
���� ����� �� �� ����� ��������. ����� ���� ����� �� ��������� ���� �� �������
�������� ����� ���������. �������� �� � ���������� ������� ����� ��� � ���
�������� ��� ���������� ����� �� ���������. � ���������� �����, �� ���� ���������
������� ���� �� ��������� ������ � ������� �������, �� ������� ����������, � ��
���� �� �������� ���� �� ��������, ���� �� ����������� ��� �������� �������
�������. ������ �������������� ������� ������� ��� �������� � ����������
��������� ���������� ����� �����.

��������� ������ �� �������� � �������� ���������� ����������� � ������� �
��������� ��������, ���� �� ������ ������ � ��������� �� ����� ������ ������� ��
���� �� ������� �� ��������. �� ��� ����� ������ �� ��������� �� ������ �� �������
���� ������� ��������� ���������, ������� ������ ������������ ���� � � ��������
���������� ��������� ����������.
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% % % % % % ��/��
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������ �� ������� �������������� ���������� �����, ��� � �������� ������
���������� ������������� ���� ����� �� �������� ������� ��������, ��� � ��
��������� ��������� ������ ���������� ����������.

���������� ������� ��:
- ��� ��������� �������
- ��������� ��������

��� ���������� �����
���������� ������ ������ ���� ����� ���� �� ������ �� ���������� ������ �
����������� �������, �������� ��������� ������� �������� ��������, ����������
��������� ������������ ����� � ��������� ��������� ���������, ����� �� ����
����������� �������� �������� �������� ������� � ��������:

�� ����������� ������ ������� ������������� ���������� ������������
������� � ��������� ������� �������, ���� �� �� ������� � ����
����������� ����������� � ���������� �����;

�� ��������� �������������� ��������� ����� �� ������� ������������
��������� ���� "�������" �� ������� ������������� ��������� �����
���������� � ������� ���������;

�� ����� �� ��������� ������� ������� ���������� ������� �� ����� �������
������� � ������������ �������� � ��������� ����������� ������ �������,
�� ����������� �������� ������� ������������.

��������� ������ ������� �� � �������� � ������ ������� � � ������������ �����.
������ �� �������� ����, ������������ ������, � ������ ����� �� ������ ���������
��������� ������, � ����� ��������� ������� � ��������� �������� ���� ��
���������� �� ����� ���� ��������.
������ �� �� �������� ������� �������� ������ ��������� ��������.

��� ������� �������

4.1. ������ ��������

1. ����������� ��������:

�� ������ �������������
�� ������� �������������
�� �������� �� ��������� ������

2. �������� ������ ������

- ����� �������� ��������
- ������� �����., ���������� ������� �� ����� �������� ������
- ������ ���������� �����
- ������ ��������.

3. �������� �������� ���������
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��������� ��� ��������� ������ �� ��������� ��������� � ���������� �����
��������� �� � ��� ��������� ������ � �� ���� ���������� �� �������� � ���
���������. �� ��:

-  ''��� �������''
-  ''�����'', ������ �� �������, ''������'' . 
- ���������� ��������, ������������ ������� ''����� ����'', � ��.
- ����������� �����, ������� �����, ��������, �����, �������� � ��.

��������� ������ ���� �������� �� �������� �� ��������� �������� ����������
����������, � ����� �������� �� ���� �����.

4. �������� �������� ���������

������������� ������ � ���� ���� �� ���������. � ������ ��������� ��������, ��� �
��� ������� � ������, ��������� �� �������� ����������� ������������� ��������,
���� ������ ��������� �� ���������� ������ ���������.
������������ �������� ��������� ��: ��������, ���������, �������������, ������,
�������, �������� ������ (�� ��������� ������ ������� ������� ������� � ������ ��
���� � �������� �������), ����������� �������� ���������� �� 30 ����,
��������������� ��������� �������� ���������� �� 50 ��������� � �����,
����������� �������� �� ����� ���������������� ����������, ���� �� ����������,
������ � ��., � ����� ����������� �� �� ����� �������� � ����� �������� �� ����
�����.
�������� �������� �� �������� ���� ������ �� ��������� ����� �����������
���������� ������ ��������� ������ ������ ���������. �������� �� ������ ��
������� �������� ������ �������� � ��: ������ �������� � ����� ���� �����
������� � �������� ���� � �������� ������� ������� �� ��� ��� ���� ������
���������� ��������.
������� �� ���� ������� ��� ���������������, ����� ��� ����������� - ���������
�������.

- ������ �������� � ����� ���� ����� �������
�������� ���� �� ��� ���������� ��������� ���������, � ��: ������� �� ����
�������� � ����������� �����, ����� ������� � ��������� �����, ��� � ������� �
������������ ����� � ��� ������� � ���������� �����. ������� �� �����������
�������� - ��������.
���� ���������� – ��������� ��������, ������ �� ��������� �������� �������� ���
���� �������.

- �������� ���� � �������� ������� ������� �� ��� ��� ���� ������
���������� ��������
�������� ���� �� ��� ���������� ���������, � ��: ��� ������� � ������������ ����� �
����� � ��������, ������� � ���������� �����, ��� ������� � ��� ���������� ����� �
����� � ��������. ������ �� ������� �������� �������� ��� ���� �������, ��
��������� ��������������, ������ ����������� �������� ������ ������� - ����
���������� � ��������� ������� ������� ���� ����������.

- ������ �������
- ������������� ����� – ������� ���� ���� �����������,
������ �� ���� ��������� ������� ������ � ������ �� ���������� ������� �
����������� ��������.
������� ������ �� ���������� �� ������ ������� � ���������� � ��������
����������, � ������ ������� �������������� ��������� �� � ������ ��. 4. – 
������������ ��������� �� �������� ��������.
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� ��������� ��������� ��������� ��������� �� �������� �������� ���������
������������ ������������� ��������� ���� �� ���������� ������� ������� � ��
������� �������� ��������� (�������� �� ����, ����� ������, �������������,
���������, ������������� ������ � ��.). ��� �������� �� ���� �������� �
���������� �������� ������������� ���������, ����� � ���������� �������� �
��������� ��������� � ���������� ������ �2. (����� ������ ��. 2. – ���������
������������ ��������� � �������).
� ��������� ������ ���� ��������� �������� ������������� � ������ �����������
�������� ���� ���� ������������ �� ����������, ������� ���������� ������� �������
� ������� �������� ���������.

��������� ������������ ��������� � ������� - ������ 2 (��������: ���� �� ����
�������������)
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�����

�²� �²� % �²� �²� �²� �²� �²� �²� �²� %

�+3+�� 1202 672 30 3192 2520.0 672.0 0 0 0 0 42 84 56 2.66 

�1 �+4+��  1180 788 30 4415 3532.0 883.0 0 0 0 0 59 118 67 3.74 

�2� �+2+�� 9653 5791.8 30 23167.2 18533.8 4633.4 0 0 0 0 309 618 60 2.40 

�2� �+1+��  3503 1751.5 30 6655.7 5324.6 1331.1 0 0 0 0 89 177 50 1.90 

��� �+1+��  980 588 30 2156 0.0 0.0 0 2156 0 0 0 0 60 2.20 

�� �+1+��  727 232.64 40 606 0.0 0.0 606 0 0 0 0 0 32 0.83 

�1 �+2+�� 1266 759.6 30 3798 1139.4 2658.6 0 0 0 0 19 38 60 3.00 

�2 �+2+�� 1515 909 30 4545 1363.5 3181.5 0 0 0 0 23 45 60 3.00 

�2/���
��

�+2+��
300 253 10 780 0.0 780.0 0 0 0 0 0 0 70 2.60 

1

�2 �+�� 200 200 0 160 0,0 160 0 0 0 0 0 0 100 0,8 

�2�
�+2+��(

��) 13485 8091 30 32364 25891.2 6472.8 0 0 0 0 432 863 60 2.40 

�2� �+1+��  894 447 30 1698.6 1358.9 339.7 0 0 0 0 23 45 50 1.90 

��� �+2 940 596 30 1056 0.0 0.0 0 0 1056 0 0 0 63 1.12 

2

�3 �+2+�� 751 450.6 30 2253 675.9 1577.1 0 0 0 0 11 23 60 3.00 

�+3+�� 926 502 30 2385 1908.0 477.0 0 0 0 0 32 64 54 2.58 

�1 �+4+��  2704 1380 30 7728 6182.4 1545.6 0 0 0 0 103 206 51 2.86 

�2� �+2+��  13079 7847.4 30 31389.6 25111.7 6277.9 0 0 0 0 419 837 60 2.40 

3

� �+2+��  552 331.2 30 1324.8 1059.8 265.0 0 0 0 0 18 35 60 2.40 

�2� �+2+��  4576 2745.6 30 10982.4 8785.9 2196.5 0 0 0 0 146 293 60 2.40 

�2� �+1+��  535 267.5 30 1016.5 813.2 203.3 0 0 0 0 14 27 50 1.90 

��� �+1+�� 2995 2000 30 5700 0.0 0.0 0 0 0 5700 0 0 67 1.90 

4

�4 �+2+��  377 263.9 30 980.2 294.1 686.1 0 0 0 0 5 10 70 2.60 

������ 62140 36467.7 148863 104494.3 34180.7 606 2156 1056 6370 1742 
348

3 58 2.38

�
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������ 3. – �������� ������ ���������� �� �� ��������� 2025. � ����������
����������

��.
�����

��� ������������/������ �� �� ����������
���������

������
����������

(%)

������
������������

�� ��� ���.�� ��� ���.�� ��� ���.�� ���

�+2+�� �+3+��* 65 56 3.2 2.66 ������������
� ���������

��������� �����
������� �1 �+2+�� �+4+��*  65 67 3.2 3.74 

�2� �+2+�� �+2+��  60 60 1.5 2.40 
���������
�������
�������

������������

�������� ����
������� �������

�2� �+2+�� �+1+��  60 50 1.5 1.90 
����� ��������

��������
����� ��������

�������� ��� �+2 �+1+��
_

60
_

2.20
������ ����� ������ ����� �� �+1 �+1+�� _ 32 _ 0.83
����������
����������

��������� �
������ �1 �+2+�� �+2+�� 60 60 3.5 3.00 

����������
����������

��������� �
������ �2 �+2+�� �+2+�� 60 60 3.5 3.00 

����������
����������

��������� �
������ �2/����� �+2+��

�+2+��
60 70 3.5 2.60 

1

����������
����������

��������� �
������ �5 �+2+�� �+��* 60 100 3,5 0.8 

�2� �+2+��
�+2+��

(��) 60 60 1.5 2.40 
���������
�������
�������

������������

�������� ����
������� �������

�2� �+2+�� �+1+��  60 50 1.5 1.90 
������� ����� ������� ����� ��� �+2 �+2 _ 63 _ 1.12

2

����������
����������

��������� �
������ �3 �+2+�� �+2+�� 60 60 3.5 3.00 

�+2+�� �+3+��* 65 54 3.2 2.58 ������������
� ���������

��������� �����
������� �1 �+2+�� �+4+��*  65 51 3.2 2.86 

���������
�������
�������

������������

�������� ����
������� �������

�2� �+2+�� �+2+��  60 60 1.5 2.40 

3

������ �������
������

�������/����������
��� ����� � �+2+�� �+2+��  -  60 1.5 2.40 

�2� �+2+�� �+2+��  60 60 1.5 2.40 
���������
�������
�������

������������

�������� ����
������� �������

�2� �+2+�� �+1+��  60 50 1.5 1.90 

����������
����� ���������� �����

��� �+3 �+1+��
_

67
_

1.90

4

����������
����������

��������� �
������ �4 �+2+�� �+2+��  60 70 3.5 2.60 

* ��������: �������� �����       
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      4.2. ������� ����������� � ��������������

���� ������ �� �������� �������������� ������� ������ ������ ��� �� �� �������
������� ������ ���� ������� ����������� � �� �������� ������� ����� �������
������� ��� ������.

     4.2.1.������� ����� ������

������� ����� ������ ���������� �� ���� ������, � ����� ����� ��������� �������
��. 04 "�������� �� ���������� �� ���������� �����������" � �� ���� ��
������ ���� �����������.

����� ������� ����� ������:

��. ������ ��������
�2

����������� �������

1-1 ����� ����������� 4660,72

���� ��. ��. 1349 � 1000 
������ ��. ��. 821, 913, 938/1, 937/2, 
1216, 1213/1, 1276, 1277, 1278, 1279, 
1280, 1281/1, 1283/1, 1284, 1287, 1289, 
1298/1, 1313/1, 1328, 1346 � 1347 

2-2 ����� ��� ��������� 3848,02

���� ��. ��. 820 
������ ��. ��. 465, 790, 792/1, 793/1, 794, 
803, 804/2, 812, 1347, 1378/1, 1390, 1391, 
1392/1, 1392/2, 1394/1, 1402, 1407/1, 1408, 
1469 � 1470/1

3-3 ����� ����� ������ 2303,23
���� ��. ��. 821 
������ ��. ��. 804/1, 804/2, 805, 806/3, 
811/1, 811/2, 812, 820, 920, 924, 925, 926, 
927 � 1349

4-4 ����� ����������� 2384,56
���� ��. ��. 1346 
������ ��. ��. 812, 813/2, 820, 1214/2, 
1315/1, 1316, 1317, 1318, 1320, 1321, 
1397, 1395, 1396 � 1394/1 

5-5 ����� ��������� 2076,02
���� ��. ��. 1347 
������ ��. ��. 820, 1402, 1398/1, 1327, 
1328, 1329, 1330, 1331, 1403/1, 1403/2, 
1404/1, 1404/3 � 1405/1 

6-6 ����� ���� ������
(���)

2132,95 ������ ��. ��. 820, 1348/1, 1406, 1404/2, 
1331, 1329, 1313/1 � 1349

7-7 ����� ��������
(���)

1246,83 ������ ��. ��. 800/1, 800/2, 801, 817, 820, 
913 � 914 

8-8 ����� ���� 367,11 ������ ��. ��. 809/1, 809/2, 810/2, 810/4, 
811/2, 919 � 920 

�

� ������� ��������� ��������� ������� ������������ ������� � �������� ����� �
��������� �������, ���� ����������� �� ������� ����� ������ ���� � ���������
������� ��. 04 "�������� �� ���������� �� ���������� �����������".
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 4.2.2. ������� ������� ������

��������� �� �������� �� ���� ���������� ������������ ��������� �����
������������� �����������.
��������� �� ����������� ������������ ������� �� ����������� ��������� � � ������
�� ��������� ������� ���� �����. �� ������� ����������� � ����� ������������
������� �������� �� ������ �������� ��������������, ������� �������� �����������.
������� ������ ���������� ������������ ������� ���� �� ������ ������� ��������
��������������.

������ �� ��������� ����� �������������� ������� �������� � ��:
�� � ����� 1 � ������ �2 ��������� �� ����� ����������� ������� �� 1 ��

���������� �.�. ��. 801 � �.�. ��. 800/2. 
�� � ����� 2 � ������ ��� ��������� �� �������� ������� ����� �������� �������

�� 2 ��. ��. 1217/1 ����� ��. ��. 1213/1. 
�� � ����� 2 � ������ �3 ��������� �� ����� ����������� ������� �� 3 ��

���������� �.�. ��. 1214/1 � �.�. ��. 1214/3. 
�� � ����� 2 � ������ �2 ��������� �� ����� ����������� ������� �� 4 ��

���������� �.�. ��. 1208 � 1207/2. 
�� � ����� 2 � ������ �2 ��������� �� ����� ����������� ������� �� 5 ��

���������� �.�. ��. 1209/4 � 1209/2. 
�� � ����� 3 � ������ �2 ��������� �� ����� ����������� ������� �� 6 ��

���������� �.�. ��. 1401 � 1402. 
�� � ����� 1 � ������ �2 ��������� �� ����� ����������� ������� �� 7 �� ������

���������� �.�. ��. 806/3, 811/1 � 811/2.
�
������ �� ���� ��������� ������� �������� ������������ �������:
- 809/1, 809/2, 918/1, 918/2, 810/2, 810/3, 810/1, 811/3, 814/4, 810/4, 919, 921/2, 921/1, 
806/3, 1202/1, 1202/3, 1204/1, 1204/2. 
������ �� ���� ��������� ������ �������� ������������ �������:
- 811/1, 811/2, 928, 815/1, 1404/1, 1404/2. 

����� ����������� ��������� ������� (���� �� 2) ���������� �� ������� ��������
����������� (������� �������� ��������������) � ����� ����� ��������� ������� ��.
04 "�������� �� ���������� �� ���������� �����������".
��� ��������� ��2 �������� �� �������� ��������� ������� ����� ��������
��������� � ����� ����� ������������ �� ��. ������� ��. 0.4. ���������
�������������� ���� �� �� � ������/������� ��� 16,12 �2 �� 16, 26 �2.

� ������� ��������� ������ ������������ ������� ���� �� ���������� ����������
���������� ������������ ���������, ��������� �� �������� ������ ��. 04 
"�������� �� ���������� �� ���������� �����������".

4.3. ������� �� ���������� � ���������� ��������

��������������� ������ – �������
�

���� 1 – ��������, �����������, ����� ������ � ��� ���������; ���� �������� 2,05 
ha;
���� 2 –����� ������, �����������, ����������� � ��� ���������; ���� ��������
1,61 ha; 
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���� 3 –�����������, �����������, ��������� � ��� ���������; ���� �������� 1,73 
ha;
���� 4 – ���������, �����������, ���� ������ � ��� ���������; ���� �������� 0,85 
ha;

��������������� ����

�������� ����� �������� ���� ��������� � ������������� �������� � �� ������
�������� � ����� ���� ����� ������� �1 � �������� ���� � �������� �������
������� �� ��� ��� ���� ������ ���������� �������� �2, ����� ���� ��������� �,
���� � – ������ �������, ���� ��� – ����� �������� ��������, ���� ���. ��. – �������
�����, ���� ���. ��. ������ ���������� ����� � ���� �� – ������ ��������.

���� �1
������ �������� � ����� ���� ����� ������� �� ���� ����������� ���������� ������
�� ��������� �������� � ������ �� ���������������� ���� � ����� �� ������ �
��������������� ��������. ���� ����� ��������� �������� �� ���� �� �� ���������
���� �������� ������������ � ������ � ���� ��������� ����� � �������
������������� �� ���� �� �����.

���� �2
�������� ���� �� ���� ����������� ���������� ������ �� ��������� �������
�������� 300 �2, �������� ������� ��� ������ ������ ����������. ������� ��
��������� �� ����� �����, �������� � ������ �� ����������� ������ �����. ������� ��
�������� �������� ������, �� ��� ��� ���� ������ �������� �������� � �� ��� ���
���� ������ ���������� ��������, ��������� ��� ��������������� �������, ��� ����,
��� ������. � ������ ������� ������� �� ������ ��� �������� ���.

���� � – ���������
� ���������� �� �������� � ����������� ��������� ������� �������� �� ������ ��
�������:

�1: ''��� �������''

�2: ''�����'' ������ �� �������, ''������''- ��������� ����� � ��.

�3: � ���� ���� �� ������ ������� ���������� ��������, ������������ ������� ''�����
����'', � ��.

�4: �������� ������� � ����� �� ������ ����������� �����, ������� �����, ��������,
�����, �������� � ��.

�5: �������� �������

���� � – ������ �������
���� ��� – ����� �������� ��������
���� ���. ��. – ������� �����
���� ���. ��. ������ ���������� �����
���� �� – ������ ��������

����������� ������
����������� ������ ���� ���� ������ ���������� �������� �������� ����� ������ ��
�������� ����������� �� ����� ����� � ������ ������, � ����� ��� � ���������
������� ��. 05 "����������� ����������� ����".
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����������� ������ �������� �� ���� ������ � ������ �� ����������� ������ �
���������� ������ �� ����� �� ����� �������.

���� ������� �������� ������� � ������ ��� �� ���������� ������� � ������ ��
������� �����������.

����� � �������� ����������� ������ ���������� �� � ����������� ����������� �
������������ ������ �� ���� �� ���������� ���� �������, ������� ������ �� ���� ��
��������� ��������� ������� ���� �� ��� ����� ����������.
������� �������� ������ ����������� ������ � �������� ������ �����, �� ���� ��
�������������� ���� �����������, ��� �� ���� ���� ������������ ���������. ����
���� ���������� ��������� ����������� ������, ������� ����� �� ���� ���������� �
������ �� ��������� ������� ������������� ��������� � ����������
������������� �����������.

�������� ����������
�������� ���������� �� ���������� ��������� ���������� �� �������� � �� ���
���������� ��������, ��� �� ����� ���� ������ �� ��������� ���������� �� 3 m. 
���������� ��������� �� �������� �� ���� �������, � �� ��������� ���������� ������
�� ���� �� ������� ���� �����������.

����������
������ �� ���������� ���������� ������ �������� �� ���� ���������� ����������
�������� �� �������� ��������, � ����� ����� ��������� ������� ��. 05 
"����������� ����������� ����".
�������� ���� �� ������������ ����� �� ����� �������� �� ���������� ����������
������� ������ ���� �� �������� ��������������. ���������� ���� �������� ��
��������� � ���� �� ���������� ��������� ���� ������ �������� �������������.

4.4. ������������ ������ �� �������� � ������� �����
������

�� ��������� ����� ������ �� ���� �� �������� ������� ���� ���� � ��������
���������� ������, ��� �� ���������� �������. �� ������������ ����������
��������� �� �������� ������� ��� ����������� ��������.

- ��� – ����� �������� �������� � ����� 1.,
������ �� ���������� �������� � �������������� �������.

- ���. ��. – ������� ����� � ����� 2., ���������� ������� �� ����� ��������
������.

������ �� ���������� �������������� ������� � ������� ��������� � �������
�������� �� �������. ��� ������� ���������� ��������� ������ � ��������.

- ���.��. ������ ���������� ����� � ����� 4.
����� ���������� ���������� ��-�. ��������� �� ������ ����� �� �������:
�������� �� 15-30 m2 �� �������, � ���� 10-12 m2 �� ������� �� ��� � ������ �����.
��������� ������ ������� �� �������� �� ��������� �������������� �����
��������� ������� � �������� ���������� ����������, � ������ �� �������� ����
�����. ������ �� ���������� �������� ����������� ���� , �� ��������� ��������
����., � ���� ��������� ������ ���������.

- �� – ������ ��������, � ����� 1.,
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����� ���������� ���������� ��-�. �������� ��������� ����� ����������
����������� ����� �� ������ 15/25�2 /������.
������� ������� ������ ������ ���������� � ���� �������� �������, �� ���� �����
�������� �� ������� �������� �������� �������� �����������.
������ �� �� ���� ������ � ��������� ����������� ���� ������, �� �������� ��
�������� ����� ������ �������� ��� �� ������� ������ ��������� ������� �
��������� ���������� ����������.
��������� ������� ����� �������� � �������� ���� ����� ������ � ������ ����������
�������� � ����������. K�������� ����� �������� �� �������� � ������ 1. – 
������������ ��������� � ������� ���������� ����� � ������ 2. – ���������
������������ ��������� � �������.
���� ���� �������� ������� �� ��������� ����������, ��������� �� �� ������
�������������� ����� ���������� �� �� ������������� ������ ���� ���� ������������
������� ���� 200, � ������� �� �������� ������������ �� ���� ��������� �� ��� 50 
����.
��������� �� ���������� ��������� ��� ����������� �������� � �������� �� ������
������� ���� � ���������� � �� ���������� ��������� ���������� ���� ����
����������� ������, ��� �������: �� ������� ��� �� ������ ��������� ������� ����;
������� ��������� �� ���������� ������ ��� ������� ���������� ���� �� ���� � ������
�� ������ ����; ������� ����� �� �������� ������� ������� ���� �� ������� ������.
����������� �� �������� �� ������ ������� ���� �� ����� ������ ����, �
������������� ��������� �� ������� �� ����� ������ ������� � ���������� �������
���� �� ���������.

4.5. ����������� ��������

4.5.1. ������� ������� ������������ ��������

������� ����� �� ������ ����� �� „��������� ���� ��������� 2025“. �����
���������� ����� ��������� �� ������ ��������� „����� �������“ ������� �� �������
„�������� �����������-������������ ������ ������� ���� � ���������� ����������
����� ��������� ������� ���� � ����� ��������� „, 2010. ������. ���� ������ ��
��������� � ��� � ��������� ����� �����.
����� ����������� �� ���������� �� �� �����������. � ������ ������� ����� �����
���� ������ ������ ��� 600�. ������ �������� ������ ����� ������� 7.0� � ������
�� ���������� ������. � ������ ���������� �� ������ ��������� �������� ��
��������� �������� �� ��� ����������� ����� ������ �� �� 3.0�, ���������� ��
��������� �������� ������ 1.5, 2.0, 2.4, 2.8, 3.0, 3.5 � 4.5� � ���������� �� ������
����������.
����� �������� ������ ������ ����� �� �� ������� �������� 7.0� � ��������� ��
3.0� �� ������� ������. � ������ ������� ����� ����� ���� ������ ������ ��� 195�.
����� ��� ��������� �� ���������� �� �� �����������. ������ �������� ������ 7.0�,
��� � �������� ������ �� �� 1.5�. �� ���������� �� ������ ���������� �� �����
���� ������ ��� ����� �� ���������� �� ������� �������� 7.0�, �������� ��
��������� ������� ����� �� ������� ��������� (8��)��� � ������� ������ ��� 5.0� �
������� ������� ����� ����� ���� ������ ������ ��� 365�.
����� ���� ������ �� ������ �������� 6.0� (������� 6.2�). �� ���� ������ ��������
�� ������� ����� �� ������� ��������� (25��), ��� � ������� ������ ��� 5.0�. �
������� ������� ����� ����� ���� ������ ������ ��� 205�.

����� ��������� �� ���������� �� ���� ��������������, ������ �������� 6.0 �.
���������� �� ��������� �������� �� ������� ������ �� �� 2.25�.
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����� ����������� �� ���������� �� ���� ��������������, ������ �������� 6.0 �.
��������� �� ������� �� ������� ������ �� ���� ������ ������ 2.5� � �� �����
������ ������ ������ 2.5�.

����� ����� ������ �� ���������� �� ���� ��������������, ������ �������� 6.0 �.
��������� �� ������� �� ������� ������ �� ���� ������ ������ 2.5� � �� �����
������ ������ ������ 2.5�.
�� ������� ��� ����� �� ��������� ���������� �� ����� ������ �� ��������������
�������������� �� ��������� ������� ������. ��� ���� ������������� ������ �� ���
40�, ������ �������� 5.5� �� ����� ������ �� ��������� ������� �� ������� ������
������ ������ 1.00�. ��� ������������� �� �������� ����������, ��� �� ����
�������� ��������� ������������� ������.
��� �������� ������ �� ���������� �� ��������. ������������� �������� � ��������
�� ���������� ��������� ������.
��� ����� � ������� �� ���� ����� �� ����� �������� ����� �� �������� � �� ���
������� ���� ���������� ������� �����.

��� ������ �������� �� ��������� �� ��������� ������.

�������� � �������������� ����� ����������� �� ����� ������������ � ������ ��
�������� � ������ ���������� ������������� � � ������ �� ������������
���������� �������. � ����� ������������ ������� ����� �������� �� ����������
������ ����� ���� ��������� ��������� ����������� � �������� � ��������������
������������ ������� ��� �� �� ��������� ������������ ������� ��������� ��
���������������� ����������� ���������� ����������.

� �������� ������� ������ ����� ����� �� ������� ��������� ���������� ������
����� ���������� �������� ����� ��� � �� �������� ������ �������� ������� ���� ��
���������� ��������� ������ ��������.

������ �������� �������������� ������������� �� ��������� � ������ 7.00� � 6.00. 
�������� ����� �������� �� 2.50%. �� ���� ��������������� �� ����� ���������
���������� ���������� ������. ��������� ������ ���� �� ����� ���� ������������
���� ������� ����� �� ��������� ������, ������� ���������� ������. �������� �����
�������� � ������ 2.00% �� �������� � ����������� �� � ������ �� ������� � �������
����� 12��.

��� ����������� �������� ������ ����� ����������� ��������� ������������ ��
������ ������. �����������, ������������� ������������� ������ ���� ���������
�� ������� �������� �� ��� ���������� ���������������, ��� �� �� �������
�������� �������� �� ������ ����������� ������. ��������� ������������ �������� ��
�������������� �� ������ ������������� ������������ ����������.

���������
������� �� ���������� � ��������� ����� �������� �� � �������� ����������
������ ��������.
��������� ������ �� ��� �������, ��������� � ���������, ���� ������ � ������
������� ����� �� ������ � �������� ��� �� ��������� �������������� � ������
����������� �������.
��������� ������ �� ��������� ������������� ��������� ���� �� ������ ��
������������ ���������.
�� ������� ���������� �������� � ��������� ���������� ������� �� ���������� ��
��������� �� ������������ �������.
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��� ������������ ������ � ��������� ������� �������������� �������� ���������
������� ��������:
- ������ ����� ����� �� ������ ����� min. 2,75 m; 
- �������� ������ ������ min. 2,3 m; 
- ��������� ������� ����� � ������ �� 2,5 � 5,0 m �� min. ������� ������� �� 5,5m; 
- ������� ����� ������ ����� �� max. 12% �� ��������� � 15% �� ���������.
�
������� �����, �� ��������� ��������������, ������� �� ��� ������� ������,
���������� �� ����������� 2,5 � 5,0 m (min. 2,3 � 4,8 m) �� ������� ������� 6,0 m 
(min. 5,4 m), � �� ������� �� ����������� min. 5,5 m x 2,0 m. 

�� ��������� ������� � ������� ���� �� ������������ ��� ��������� ����� �� ��������
�� ������������ ��������� ����� ������� ����� �� ������������ ������� � ���������
������� ������� ��� �� ��������� �������� ������� ����� ����� ���������.

�������� �������� �� �������� ��������� ����� ������� ����� ������� �� ��
������� ���������� ����� ��������� 2025 (''��. ������� ������� ���������''
��.2/2007).

������� ��������� �� ������ ����� ��� �������� � ���� �������� � ���� �������� , 
�� ����� ������� ����� �� ������������ ������:

� ������������ �������� �������...........................100-120 �2
� ������������ �������� �������,���� �������...1. ����
� �������� �������- �������, �������.....................1. ����
� �����������..............................................................30�2 ���� ��������
� ��������....................................................................60�2 ���� ��������
� ������........................................................................3 �������
� ���������, ������,..................................................4 ������ �����
� ������.......................................................................1. ����
� �������, �������..................................................... 10 �������
� �������.................................................................... 4-5 �������
� �������� �������, ��������, �������� ������.....  8-12 ���������
� �����.........................................................................1 ��������

��������� ���� ������� ����� �������� ��� ����� �� ������������ ������: ��
��������� ��������������, � �������� ���� ���� ���� � ������ �������, ����� �������
��� ��� ��������� ������� �� ����� ��� ����� ����� � ��������� �� ��� � ������ �1.

������ �1.
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51

�1 70

�2� 309+58Pki* 

�2� 89+16Pki* 

��� 27 

�� 7 

�1 72 

�2 63 

�2/�����
9

1

�5 2

�2� 432+80Pki* 

�2� 23+5Pki* 

��� 10 
2

�3 30 

38

�1 122

�2� 419+78Pki* 
3

� 22 

�2� 146+27Pki* 

�2� 14+3Pki* 

��� 25 
4

�4 13 

������ 2258 
�

* - Pki: ���� ������� ����� �� ������������ � ������� ���������� � ��������
��������� ���� � ������������ �����
�� ��������� �� ���������� ������������ ������ �� ����� ��� ���� ���� ������
��������� �� ���� ��� �� ����� �������� ������������ �����.
�������� ������ �������� ������������� �� �������� ��������� ������ ��������� ��
���������� ���� ���������� ���������� �������� � ����������� ������� ����������
��������� ������.

������� ���������
�������� ����������� �� ������� ������ ��������� �� �� ��� �������� �
���������� ������������� ������ �����, ����������, ���������, ������ ��
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�������� 1,5–3,5 m � �� ���������� ������ 1,5–2,5 m, � ����� ������ ����� �
��������� ������� ��.03 "������������ ������ ������������ ��������".

4.5.2. ����� ������� ������� ������������ ��������

�� ����� ������������� ������������� � ����������� � ������������ �����
����������� ������ � ������ ��������� ������������� �� �������������
��������.

�� �������������� ���������� �������� ������� � ������ �� ����������
������������ ����������� �� ������� ���������.

�� ����� � ������ � �������� ������� ����� �������� �������� � ���������
�������� ���� �� ������� ��������� ����� � ������������.

�� ���������� ����� ������� � �������� �������� ��������� �� �������
��������� � ���������� ��� � �� �������� ������������ ���������
����������� ������������ ����.

�� ����������� ������������ ���� �������� ����� �������� � �������� ��
������������, � ����� �������� ��������� �� ������� �������� �� ����� ��
������ (������� ��� �������).

�� ��������� ������� ���� ���������� � ���������� – ��������� �������������
������ �� ��������� ������������.

�� �������� �� �������� ��������� �� ��������� �������������� ������ ��
�������� �� ������-������ ��� �� ��������������� ��������� ��� �����
����� ��������� � ���������� �� ���������� �������� ������.

�� ���������� ������ �������� ������� �� �������� ������� �� ���������
������ ��� ���������� ��������������� ��������� ����������.

�� �������� ��������, �������� �������� � ������������ ������� ��������
��������� ��������������� ��������.

�� �� ������ �������� ������� �������� �������� �������� �������� ��� �����
������������ �������������� �������� ���� �� �� ��������� ���������
������� ����������� ������ � ����������.

�� ������������ � ���������� ����������� �������������, �� ����
��������������� � ������������ ����������, ������������ � ������� � ������
�� ��������� ������ � ����������� ���������� �� ��������.

�� �� ���������� ����������� ���������� �������� ������� ���������� �
��������� ������� ���� ������������� � ������������ ��������.

������� �� �������� ��������� � ������ �������

�� �������� ���� ������� ����� ������ � ������ ����������� �������.
�� �������� ��� �������� ������ ���� ���� ����������� ��� ����������.
�� ����������� ������ ��������� ����� �� ������ ����� �� �������� ������ �������

��������� ������ ��������.
�� ����������� ������ ��������� ����� ������� � ���������� ���� ����� ���� ��

��������� �� ������������ ������� ������� ��� ������� �� �������� �����
�� ������� �������� ��������� �������������.

�� �������� ����������� ������ ������ ���� �� ��������� �� �������� �������
����� �������� ��������� ��� ������� �� �� �����, �� ������ ��� ������
������������ ������ �������� "�"=0,8.
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4.6. �������� � ������ ��������

����� ������ �������� ���������� �������� ����: ��������, �������� � ������
������������� � �������� ������ ������ � ��������.

���� ������ ���������� �� ��������� ������������ ��������� ������� ��������,
���� �� ��������� �������� � ����������� � ����������� �����������. ����� ��
��������� ������� ��� ���� ��������� ���������� � �������� � ������� ���������,
���� �� �� �������� ������ �������� ��������� ������������� ������ ����,
������� � ���������.

����� ������ �������� � ������ ��������� ��������� �� ������� ����������
��������:

- �������� �������� ��� ��������
- �������� ������ ������ � ��������
- �������� ������ ��������

�� �������� �� ������������� ������ ��������� – ��������, ������������,
�������� ���� � ������������ ��������� � ���������

�������� ��������
�������� �������� ���� �������� �� �������������, ������� �������� �
������������. �������� �������� � ��������� ������� ����� ������������ �� �
��������� � ��� ���������� �����, � ���� ���� ������ � ������������ � ����������
�����. � �������������� ����� �������� �� �� ���������� ����� ���� �� ���������
������ � ��������� ������ �� ����������� ��������� �������� � �������������
�������� �������� �� ������� ������, ������� � ����.

�������� ������ ������ � ��������
�������� �� � ����� 2., ������ ���, � � ����� 4., ������ ���. � ������ ���������
������� � ������ ���������� ����� �������� �� ������� ���������. �������� ��
������� �������� �������������� ������� ������� ��������.

�������� �� ������ ��������
�������� �� � ����� 1. ������ ��, �������� �� �������� �������. �� ����
���������� ���������� �� ������� � ������������ ���������-���������� ���� ����
��� � �������������� ��������. �������� ������ � ������ ��������, ��������� �����
���� ������ �����, ������ � ������� ������� ��� � ����� ��� ����� � ������. ������
����� ���������� ����� ���� ��������� ����������� �������.

�������� �� ������������� ������ ��������� – ��������, ������������,
�������� ���� � ������������ ��������� � ���������
������ �������� �� ���� ��������� ���������� ��� ������ ���������� ����� ��
������ ���������� ����� ���������� (������� ������������). �� �� ��������� �����
(������, �����, �����, ����, ������, ������ � ��.) ��� � ���������� (�����, ���� ���,
���������, ���� � ��.) ���� ����� ������ ��������� ������ � � ����� �� ��������
��������.
��������� �� ��������� ����� �������� � ������� ����� ��������� ������������
��������� �����, ���� �� ��������� �������� ��������. �������� �� ������������
��������� ����� ���������� ��������� ������, ������������ ������� ��� ��������
�� ���� ���� �� ���� ���������� ���������� ��������� � ���������� �����. ������
������� ���� ���� � ����������� ��������� �� 50–60 cm � ���� ������. ����� �����
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������ ������ �� �������� ������ ����� ������ �� 50 cm ���� �� ������� ��������
�������� ��� 100 cm �� ������ ����� �� ������ ��������� �������� ���� ���� ������
�� ����� ������ ����������. �� �� ����������� �������� � ����� ������� ����� ��� �
���������� ������ ������� � ��������� ���.
������� ������� ��������� � ��������-��������� �������� ���� ������ � �� ����� �
�������� ���������. ����� �� � ���� ���� ���� �������� � ��������� ������� �����
�������� �� ������� �������� � ��������� ���������. ��������� �� ���������
����� �������� � ������� ����� ��������� ������������ ��������� �����, ���� ��
��������� �������� ��������.

����� ������� �� ����������� ��������� ��������
��������� ��������� �������� ������ �� ������ ��������� ���������� �����,
�������� �������� ������ � ������� �����. ��� �������� ������ �������� ������
���������� ��������� ���������� ������� � ��������� ��� �������� ��� ��������.
����� ����������� �������� �� ��� ����� ���������� ������� ������� � ���������
������������. �� ��������� ��������, ��������� ���������������� ����������
���������� �����. ����� ��������� ���������� ���������� ������ ������� ����� 1–12 
���., ������ ���������� � ����������� �����. � ������� �� ������������ ��������,
�������� ����� ����� ������� �������� �������� ����� � �� ������������, �������
��������� ��������� ��������� ���� �� ���������� ��������. �������� ������������
� �������� ��������� ��� �������� ���� �� ������� �������, �������� ��� � ����
������-����������� ���������� ��������. �����������-������������ �������
���������� �������� ������� ���� �� ������� ����� ��������� �������� ��
���������� � ��������. ���������� ��������� ��������� ������ ����� ��
��������� �����������. ��� ����������� ��� � �������� ������ ������ �����
������� ���������.

������� ������ ���������
��������� �������� �� ����� ��������� ������ �� ������� � ������� ���������� ��
������ ��� ��� �� �������������, ������� �������, ����������� ��������� ������ �
��., ������������� ����� ������� ������������� ����������� ������ ����
������������ ��� ��������� �������� (���� ���� ���� � � �����������, ��.
������������� ����).
������ �� ���� ���������� ���� ���� �� ����������, ��������� ����� ����������
(�����, �����, ,,������ �����”) , � ������ �� ���� ���� ����������� �������. ��
�������� �� ������� ������� ������� (�����, �������� ������ �����) ����� ������ ���
��� �� ��������, �������, ���������� � ��. � ������ ��� �������� ��������� ��
����� �� ������ � ����� �� �������.

4.7. �������� ��������������

4.7.1. �������

������ �������� ��������� �� “ ������� � ������������” ��������� �������� ��
�������������� ��������� ����� � ������������ ����� , � ���� �� ����� ����
������ �� ���������, � � ������� ���� �������� ��������� ����� Ø 100. � �����
��� ���������� � ���� �� ��������� �� ����������� �������� �� ��������
��������� �����.

������� �� ���� ��������� ����:
- �� �� �������� ��������� � ��������� �������, ��� � ��������� ������ ���������
��������,
- �� �� �������� ������� � ����������� �������� ���������� �������
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- �� �� ������� ������� ���� �� ������ �� ����� ��������������,
- �� �� ���� ������ � ��������� ��������� ��� � ��������� ������.

������ ����e ��������� � ������ ��������� ����������� �������� je �� ���������
����� (�������� ������ ��.0.6.). ������ �� ��������� ���� ���� �����
��������������, � ����� ����������� ������� ��� ��������. ��������� ������
��������� ���� �������� �� 1,0 � �� ���� ���� �� ���� ������, � ������ �����
��������� ��������� � ���������� �� �������� ����.
��������� �� �������� �������� � ����� ���������� ��� ������������� �������
����� �������� ����� ��������. �������� �� ���������� � ������� ����������
������� ���� ������ ���������� ��������� ��������� � ����� ���������. �������
���������� ����� �� ���������� 2,0 � �� ����������� ������. �������������
������� � ������ ������ ����������� ��������, ��������� �� ���������
�������������� �������� Ø 80 �� �� ���������� ����� �� ���������� ���������� ��
100 �. ��� ������������ � �������� ��������, �������� �� ��������� � ������� ����
������� ��������� ������� � ��������� �� ��� �������.

4.7.2. ������������

����� �������� ��������� �� “ ������� � ������������” ��������� �������� ��:
�� �������� ������� ������������ � ���� ����������� ����� ����� ���������

� �������� ����� ������������ ��� ���� �����
�� �������� ����� ������������ � ������������ �����
�� �������� ����� ������������ � ��� ���������� ����� � ���� �� ����� ������ ��
��������

������� � ����� ������������ �� ������ ��������� ����:
- �� �� ���������� ��������� � ��������� �������, ��� � ��������� ������ ���������
��������,
- �� �� �������� ������� � ����������� �������� ���������� �������
- �� �� ������� ������� ���� �� ������ �� ����� ��������������,
- �� �� ���� ������ � ��������� ��������� ��� � ��������� ������.

������ ����� ��������� � ������ ������� � ����������� ����� ������������
��������� �� �� ��������� ����� (�������� ������ ��.0.6.). ������ ��
�������������� ���� ���� ����� ���������� � ����������� ������� ��� ��������.
��������� ������ ��������� ���� ������������ �� 1,0 � �� ���� ���� �� ����
������, � ������ ����� ��������� ��������� � ���������� �� �������� ����. ��
�������� ����������� ���� �� �������� ����� � �������� ���������� �� ��������
�� �����������. �������� ������� ������������ ���������� ���� �������� �
�������� ����� � ���������� ��������� �� ������ ������ ������.
��������� ������ ��������� �������� � ������ �� �������� ����� ���������,�����
������� ��������� � �����������. ��������� �� �������� �������� � �����
���������� ��� ������������� ������� ����� �������� ����� ����� � �������
������������. ��� ������������ � �������� ��������, �������� �� ��������� �
������� ���� ������� ��������� ������� � ��������� �� ��� �������.

4.7.3. ������������

� ������� � �������� ����� ������� �������� ����������� 35, 10 � 0.4 �V. ��
������� �������� � ���������� ������ ������� � ����� ������ �������� �� �����
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����� �� �������� ���� ����������� �� ���� � �� ����������� ����������
���������� ��������� �� �� ����� ������. ��� ������� ������ �������� �� ������
������ � �������, ���� ���������� ����� �������� ������� �� ���� �����.
�������� �������� � �������� �������� ���� �� ������ �� ������ ������� ���������
�� ��������� ������� � ������ �������� ������������������� ��������� ������� ��
�������� �������� ������ ������� ������. ��������� ���� �� � ����� ����
���������� ��������� �������� ��������� �� ������, � ��������� ���� �� �� ������
�������� �������� �������������������. ��� �������� ������� 1kV � 10 �V ������
�� ���������� ��������� ������� ����������� ������� � ������ �� ������ ������
�����������. ���������� ���� �� �� ������� �������� ����� ������������������
������� � ������ �� ������� � �������� ���� ������ ���� ���� 0,8 � – 1,2 � . ����
��������� ��������� ������ ����������� ������� ����� ��� ����� ��������,
������������, ��������� � ������������. ����� ������������� � �������� ����� , 
���������� ���� ����� �� �� �� �������� ��������� 1 � , ������� 0,5. �� �������
�����. ��� �� �������� ��������� ������� �� ���� �������, ���������� ���� ��
������ � �������� ��� ������ 2� �� ��� ������ ����� ��������, � ��� ����������
������ ����� �������. � ������� ����� ������������� � �������� �����, ����������
���� �� ���� ��������� ��������� ��������� � �������� ����.

4.7.4. �� �����

����� �������� “ ������� �����” � ���������� ����� �������� �� �� ������������
�� �� ������������ �� ��� �������� ������ . �� ���������� ���� ����� ������� ��
�������� ������ � ��������� �������� ������������� ����� �������� ����������
�� ���� �������������� ��������-��������� �������� � ������� ������������ �
����������. � ������� �������� ����� ��������-��������� �������� � ����� �����
������ �� �� ��������� ��������� ����������������� �������������� �� ������
����� ��� ���������.

������ ���������� �������� �� ��������� ������ ���������������� �� �� �� ���
���� ������� ��������� ��������� ������ ���� ���������� �������� �����
���������� �� ���� ����������. ��������� �� ����� �� �������� �������� .  
�������� �������� ����� ������������������ ������� ����� ���������� �
���������� �������������, �������� �� ���� ��������� � ��� ������.

�� ��� ������ �� ���������� � ���������� ������������������ ����� (�����������
���������� ������ ����������� � �������� �� ������ ���������������� ���������
����������� �� ������ �������� ������ ��������� ���� � „��������“ ������.

4.7.5. �������������

����� �������� �� “ �������������” ���������, � ����� ������� �����������
��������� � �������������� ��������������� ������� .

� ����� �� ��� ���� ���������� �������������� �������:
�/ ������ ��� ���� ���������� ��������� ��������� ���� ��������:

�� ��� 10/64 ����������� 6- „����������“
�� ��� 21/64 „ �� �������“
�� ��� 30/64 ����������� 6-„ �����“
�� ��� 30/64� ����������� 20- „����“
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�� ��� 22/64 ��������� 24 „ ���“
�� ��� 22/64 ���� ������ 8 –„ ���������� �����“
�� ��� 28/64 ��� ��������� 21 

�/ ����-������ – ���������� ��������� ��������� ����� ����. ������� �� ���� �������
�������� ( ���� �������� – �������� �������)

�� ��� 30-1/60 ����������� 4 
�� ��� 163/64 ���� ������ 24 
�� ��� ����������� 14 – ���������
�� ��� ����������� 25 – ���������
�� ��� 30-2/64 ����������� 24 

�/ ������������ �������������� ������� ( ����) ���������� ��������� ���������
�������� ��� �������� ������� ������ ��������.

��������� ��� –� ������ ���������� �� ���� ������� ���� ���������� „ ����������
�����“. �� ���� ���� �������� ������� ����������� 16 � ����� ������9-15 � 19-21 
���� ��������� ����������� ��������������� �������. ��������� �� �� �� ����
���������� ���������� � ������� „ ��������“.

��������� �������� � ������������� ����� ���� ������� � ���������� ��
���������� ����� �������� ���������� �������� ������� ��������, ����
������������ “ ����� 1” � ������������ �����.�� ����� �� ������� ��������� ������
���������� ���������, ����������� ������� ��������� ��������� � ������������
�����, ��� � ������ �������������� ( �����������) ��������� �� ����, ��� � ������
�����������.
��� ������� ������ � ������� ����������� ������������� ����� ������� ����������
��„�������������“. ��� ��������� ������ ������ ����� ����������� ����� ��
������ ������������ �� „�������������“.

4.8. ������ ������ �� ������� ��������

4.8.1. ������ ������� ������������ �������

� ������ �������� ����������� ��������� �����, ������� ���� ������� ���������
�������, � �� ���� �� ��������� ���� �������� ������� � ����� ������:

�) �������� � ������ ���� ������:

   1. ������� ��.13 � ��. �����������, �.�. ��. 1320, �� ���������;
   2. ������� ��.1 � ��. ����� ������, �.�. ��. 1217/1, �� ���������;
   3. ������� ��.25 � ��. ����� ������, �.�. ��. 1202/1, �� ���������;
   4. ������� � ��. �����������, �.�. ��. 929, �� ���������;
   5. ������� � ��. ��� ���������, �.�. ��. 803, �� ���������;

�) ������������, ������������� � ������������� � ���� ������:

6. ������� ��.8 � ��. ���� ������, �.�. ��. 1330, �� ���������;
   7. ������� ��.14 � ��. ���� ������, �.�. ��. 1403/1, �� ���������;
   8. ������� � ��.���������, �.�. ��. 1329, �� ���������;
   9. ������� ��.10 � ��. ����� ������, �.�. ��. 928, �� ���������;
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  10. ������� ��.12 � ��. ����� ������, �.�. ��. 921/1, �� ���������;
  11. ������� � ��. �����������, �.�. ��. 933, �� ���������;
  12. ������� ��.11 � ��. ��������, �.�. ��. 807/1, �� ���������;
  13. ������� � ��. ��������, �.�. ��. 806/1, �� ���������;
  14. ������� � ��. �����������, �.�. ��. 1213/1, �� ���������;

�) �������������� � ���������:

15. ������� � ��. ���� ������, �.�. ��. 1329, �� ���������;
  16. ������� � ��.���������, �.�. ��. 1329, �� ���������;
  17. ������� � ��. �����������, �.�. ��. 1314, �� ���������;
  18. ������� ��.9 � ��. ����� ������, �.�. ��. 1209/3, �� ���������;
  19. ������� ��.11 � ��. ����� ������, �.�. ��. 1209/4, �� ���������;
  20. ������� ��.17 � ��. ����� ������, �.�. ��. 1206, �� ���������;
  21. �������� � ��. �����������, �.�. ��. 929, �� ���������;

�) ������ ���� �������� �������������:

  22. ������� � ��. ���� ������, �.�. ��. 1331, �� ���������;
  23. ������� ��.16 � ��. ���� ������, �.�. ��. 1403/2, �� ���������;
  24. ������� � ��. ���� ������, �.�. ��. 1404/1, �� ���������;
  25. ������� ��.20 � ��. ���� ������, �.�. ��. 1404/1, �� ���������;
  26. ������� ��.22 � ��. ���� ������, �.�. ��. 1404/2, �� ���������;
  27. ������� � ��.���������, �.�. ��. 1402, �� ���������;
  28. ������� ��.1 � ��. �����������, �.�. ��. 1315/1, �� ���������;
  29. ������� ��.5 � ��. �����������, �.�. ��. 1317, �� ���������;
  30. ������� ��.19 � ��. �����������, �.�. ��. 1397, �� ���������;
  31. ������� ��.21 � ��. �����������, �.�. ��. 1397, �� ���������;
  32. ������� ��.26 � ��. �����������, �.�. ��. 813/2, �� ���������;
  33. ������� ��.2 � ��. ����� ������, �.�. ��.927, �� ���������;
34. ������� ��.6 � ��. ����� ������, �.�. ��.925, �� ���������;
35. �������� � ��. ����� ������, �.�. ��.1209/3, �� ���������;
36. ������� � ��. ����� ������, �.�. ��.1209/2, �� ���������;
37. ������� ��.15 � ��. ����� ������, �.�. ��.1209/1, �� ���������;
38. ������� � ��. ����� ������, �.�. ��.1205, �� ���������;
39. ������� ��. 23 � ��. ����� ������, �.�. ��.1203, �� ���������;
40. ������� ��. 24 � ��. ����� ������, �.�. ��.806/2, �� ���������;
41. ������� � ��. ����� ������, �.�. ��.918/1, �� ���������;
42. ������� ��.29 � ��. ����� ������, �.�. ��.815/1, �� ���������;
43. ������� ��.31 � ��. ����� ������, �.�. ��.814/1, �� ���������;
44. ������� ��.32 � ��. ����� ������, �.�. ��.804/1, �� ���������;
45. ������� ��.35 � ��. ����� ������, �.�. ��.813/1, �� ���������;
46. ������� ��.1 � ��. ��������, �.�. ��. 914, �� ���������;
47. ������� ��.3 � ��. ��������, �.�. ��. 914, �� ���������;
48. ������� ��.5 � ��. ��������, �.�. ��. 915, �� ���������;
49. ������� ��.7 � ��. ��������, �.�. ��. 807/2, �� ���������;
50. ������� � ��. ��� ���������, �.�. ��. 800/1, �� ���������;
51. ������� � ��. ��� ���������, �.�. ��. 802/1, �� ���������;
52. ������� � ��. ��� ���������, �.�. ��. 802/2, �� ���������;
53. ������� ��.7 � ��. ��� ���������, �.�. ��. 812, �� ���������;
54. ������� � ��. ��� ���������, �.�. ��. 812, �� ���������;
55. ������� ��.11 � ��. ��� ���������, �.�. ��. 1394/2, �� ���������;
56. ������� ��.13 � ��. ��� ���������, �.�. ��. 1399, �� ���������;
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57. ������� ��.6 � ��. �����������, �.�. ��. 930/1, �� ���������;
58. ������� � ��. �����������, �.�. ��. 930/2, �� ���������;
59. ������� � ��. �����������, �.�. ��. 932, �� ���������;
60. ������� � ��. �����������, �.�. ��. 934, �� ���������;
61. ������� � ��. �����������, �.�. ��. 1217/2, �� ���������;
62. ������� � ��. �����������, �.�. ��. 1213/1, �� ���������;

�� ��������� ��������-���������� ������ ���� �� ��� ������� ������� �������
�������� �� ������� ���������� ����� � �������, ��� ������� ������������. ��
��������� �� ��������� ��������� ������ ������ ������ ������������ �������� �
������ ������ �� ����� ������� ������������� � ��������� �������. �� �����
������������ ��������� � ������������� ��������� �� ��-� (�������� ������ 3.9.2.) 
������������ �� ������  (3) ������ ��� ����� ����� ������.
������� �� �������� �������� �������� ������ ����� �� ���������� ������ ���
�������, ��� ������ ����� ���������� � ���������� ���������� ����� �� �������
��������� ������� ���������, ���� �� �� ��������� ��������� ���� �� ������
�������. ���������� �� ����� �� �� ��. 109. � 110. ������ � ��������� �������
�������� ����������� �������� �� �������� ����������� ������.

4.8.2. ������ ������� �� ������������ ��������

��������� ������ � ��������� �������� ������ ����������� �������� ������ ����
������� � ������ �� ��������� ����������� �� ������� ������� �� ������, ������� ��
������������ �������� � ������� � ������� ������� ��������� �� �������.

���� ������� �� ������� ������������� �������� ����������� � ������ ��:
�� ����������� � ��������� ����������� �� �������� �������� ������������ �

���������� ���������� ("��. ���� ����", ��. 52/9), ��� � � ������ ��
�� ����������� � ����������� ��������� ����������� �� �������� �������� ����

�� ������� � ������������ � ���������� ���������� ("��. ���� ����", ��.
39/64).

������� �� ������:
�� ������� ������ ���� �������� � ������ �� ������� � ������� �� ������ ("��.

������� ��", ��. 111/09). 
�� ��������� ������ ���� ���������� ��������� ������ �� ���������� ������ �

������ �� ����������� � ��������� ����������� �� ��������� ������,
��������� � ������� ������ �� ���������� ������ � ������� ��������
��������� ������ �� ������ ("��. ���� ���", ��. 8/95). 

�� ��������� ������� ���������� � ��������� ����������� �� ������� �������
�������� �� ������ ("��. ���� ����", ��. 7/84). 

�� �������� ������� ����������� � ������ �� ����������� � �������� �
����������� �� ������������ ��������� ������ � ������� ("��. ������� ��",
��. 58/12). 

�� ���������� ���������� �����, ������ ���������� � ��������� �����������
�� ������ � ��������� ���������� ����� �� ������ ������ ("��. ���� ����",
��. 30/91). 

�� ������� ������ ���� ����������� � ������ �� ����������� � ���������
����������� �� ���������� ����������� ������ ������ ("��. ���� ����", ��. 53 
� 54/88 � 28/95) � ����������� � ��������� ����������� �� ������� ��������
�� ������������ �������� ("��. ���� ���", ��. 11/96). 

�� ������� �� ������� �������� ������������������ �������� � ���������� ����
������ ���� ����������� � ������ �� ����������� � ��������� ����������� ��
������� ������������������ ���������� � ������� �� ������ ("��. ���� ����",
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��. 74/90), ����������� � ��������� ����������� �� ������� ��������������
����� � ������������ ������������ ("��. ���� ����", ��. 13/78) �
����������� � �������� � �������� ��������� ��������� �� �������
�������������� ����� � ������������ ������������ ("��. ���� ����", ��.
37/95).

�� ������� ������ ���� ����������� � ������ �� ����������� � ���������
����������� �� ������� �� ���������� ����� �� ���������� ������ ���� �
������ ("��. ���� ����", ��. 16/86 � 28/89). 

�� ������� ����������� � ������������� ���������� � ������ �� ����������� �
��������� ����������� �� ����������� � ������������� ("��. ���� ����", ��.
87/93).

�� ������� ������ ���� ����������� � ������ �� ����������� � ���������
����������� �� ������� �� �������� ���� � ������� �������� � ������ ("��.
���� ����", ��. 45/85). 

�� ��������� ������� ���������� � ��������� ����������� �� �������
��������� �� ������ � ���������� ("��. ���� ����", ��. 24/87). 

�� ��������� ������� ���������� � ��������� ����������� �� ������������ �
�������� �������� ������ � �������������� ("��. ���� ����", ��. 21/90). 

�� ����������� ������� � ������ �� ��������� ����������� ��� �� 21. 
�� ������ ����������� � ������ �� ����������� � ��������� ��������� ��

������� ������ �� �������� ���������� �� ������ � ���������� ("��. ����
���", ��. 31/2005). 

�� ������� �� �������� ������������ ���������, ����������� ������� � ������ ��
����������� � ��������� ����������� �� ������������, �������, ����� �
��������� ������ ���������� ("��. ���� ����", ��. 10/90), �� ���������
���������� �������� �������� �� ����� �������� � ����� ����� �����������
������� �� ������ ������ �� ������� � ���������, ������ ��. 28 � 29 ������ �
������������ ����������, ��������� ���������� � �������� ("��. �������
���", ��. 44/77, 45/84 � 18/89), ����������� � ��������� ����������� ��
������������ � �������� �������������� �������� �� �������������� ���� ��
����� �������� �� 4 ���� ("��. ���� ���", ��. 20/92), �� ������� � �������� �
��������� ����������� �� ������������ � �������� �������� �������� ("��.
���� ����� ��������", ��. 14/77) � ����������� � ��������� ����������� ��
��������� ����� ����������� ("��. ���� ���", ��. 20/92 � 33/92). 

�� ������� �� �������� ����� �������� �������� ���������� �� ����� ����
���������� �����-��������� ������.

�������� �� ��������� ��� �������� ������� � ���� ��������� � ��������
������������ ��������� �������� ��� ������� ������� � ������ �� ���������
����������� �� ��������� ("��. ���� ����", ��. 55/83) � ��������� � ������ ��
������� � ������� ������������� �������� � ���������� � ������������� ������� ��
������� �� ������� ����� ("��. ���� ���", ��. 39/95). ������ ������ ������ � ������
�������������, ��� � � ��������� �������� �� ������ ������������ �������� ��
���������, � ���������� �� ����������, � ���� ������� ���� � ������������
������.

���� ������� �� ������������ �������� � ���������-�������� ������ �� �������� ��
������� ����� ���������� �� �������� ���������.

����� � ���������� ���������� ��������� � ������ ��������� �������� � �����������
�������� ���������� �������� �����, �� �� ������ ����� ������� � ������ ���������
���������� ���������� ����� �������� �� ���������� �������� ���� ���� �����
���������.
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���� ������ ��������� ����� ����� ������������� � ������� �����������
��������� ��������� ��������� � ����, �� ������� ��������� ������� ��������
��������.

����� ������� ����������� �� ������ �������� ���� � ����� �� ������ ������� ����
����� , ������� ����� ���� �����������.

�
�
����� ������ � ������� ("��. ������� ��", ��. 45/91, 58/91 - ����., 53/93, 67/93, 48/94, 
116/2007 - ��. ����� � 111/2009 - ��. �����), ���������� �� ����� ��, � ������ �� ����
������������� ������, �������� �������� ��������� ��� ������ ��������� ��������
�� ������� ���� � ������������ ������. ������� ����������� �������� �� �� �������
���������, ��� ������ ������� ������������ ������� � ������ �� 2% �� ������
��������� ������������ ���� ������� �� �������� ������ ��������� - �������
���������� �� ����� ���������.

����� �������� �� �������� ����������� �������, ������� ��������� ������� ��
������� �� ���� �� ����� ���������, �� ���� ���� �� ���� ������� ���� ��������
��������� ������� ������ �� ��������, ������� �������� ���������.

�������� �� �������� � ��������� ������ ��������� ���������� ��: �� ������
��������� ������; �� ������� ����������� ���� �� ��� �������� ����� ������, � ������
�� �������, ����� �� �������� �������� ��������� � ������ ��������� ��������, �
���� � ������ �� ����������, ������������� � ������ ��������� �� ����� ���������;
�� ��������� �� ��������� ������ ��������� � ����.

�� ������� ���� � ������������ ������ ����� ��: ��������� ��������� - �� �������
������� �����������; ����� ��������� - �� ������� ������� � ������; ���������
��������� - �� ������� ������� ���� ������ � ������ �������; ��������� ��������� �
������ ������������ - �� ������� ������� � ������������ ������; � ����� ��������� - 
�� ������� �������.
�
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� ������ �� �������� ������ ��������� �� ��������� ��. 42-147/12-1 ��
17.07.2012.���. �������� �� ������� ������ � ���� �������:

��������� ������                                 ������

��������� � ���������

�� ������������

� ���� ������� � ������� �������

� ���� ������� � ������� ������� ��������� �������
����� ��� ��������� ��������� �� ������� �����:

-����� ��������� ������� ������� ����� �� � ������
��������� ������ ���� �� ������ ��������� �����
�������� ���� �� 5000�2, ���������� 100���. �
������ ������ ���� ��� �� 5000�2 ����� ��
��������� �������� �������, ���������� 50���.

-�� �������� ����������, ������ ���� ���������
����� �������� �� ������ 2/3 ������� �����
���������� � ������������ �����. ������� ��������� �
����������� �������� ������� ���������� 50���,
������� ��������� �� ������� 50 �����. � ���������
������� ��������� � ����������� ������� �������,
���������� 100���.

-�������� �������� �������� ����������� ��
�������� �� ������ ������� �� �������� � ���������
��������� � ������ �� 2% ��������� ����. ����
�������.

��������� ��������� �
��������� ��������� ��
������������

� ���� ���� ������� ���������

-� ���� ���� ����������� ����� ������� ��������
���������� ���������

-��������� ��������� �� ����� ��� ��������� � �����
������� ���������� �� �� ��������������
����������, �� ���� ����� ���������� �����������, ��
���� �� 3, ���������� 50 ���. ��������, �����������
������� ���� ���������� ������� ������� �� ��������
� ��������� ��������� � ������ �� 2% ���������
����. �������.

-�������� �������� �������� ����������� ��
�������� �� ������ ������� �� �������� � ���������
��������� � ������ �� 2% ��������� ����. ����
�������.

��������� � ������ -�� ��������� � ��������� ����, ������ ����
��������� ����� �� �������� �������� �� ������ 2/3 
������� ����� ���������� � ������������ �����.
������� ��������� � ����������� �������� �������
���������� 50���, ������� ��������� �� ������� 50 
�����. � ��������� ������� ��������� �
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����������� ������� �������, ���������� 100���.

�

����� ������

-�������� ����� � ������ ��������

-�������� ����������� ��������

-�������� ��������� �������

-�������� �������� ����� �������� � �����������
����� � ������� ��������, ������������ � ����������
�������� ��������� �������� ��������� ���� ��
��������� �������� �� ������ 2/3 ������� �����
���������� � ������������ ����� � 1/5 ������� �����
��������� ��������. ������� ��������� �
����������� �������� ������� ���������� 50���,
������� ��������� �� ������� 50 �����. � ���������
������� ��������� � ����������� ������� �������,
���������� 100���.

�
- ��������� ������� ��� ����������� �������, � ����������� ������ �� ��
���������� ������ �������� �� ���������.
- ��������� �� ������� ����� �� �� ������� ��� �����������, �� �������� ���������
����� �������.
- ����� ������� ��������� �������� �� ����� �� �������� ����� �� ���� � ����
����������, � �� ��������� ����� � ��������� �� ������������� ����� �� ���� ��
������ � ��������� �� ������ ���� �� 250� ( ����������� �����������). ���� ����
��������� ����� �� �� ������� 30 �� ����� ���� ����� ��������� ����.
- � ������� ����������� ��������� ���������� �� �������� ���������  ( ����� ����
�������� ����, ������ ��������������, �������� � �����������, ������� ������� ��
����������� �������� ��������� ������ ��� ���� ���������� � ��. ) , ����������
���� �� �������� ������� ���� ���� ��������� �������� ��������� ������ ��.64.
����1 . ������ � ��������� ����������� , ������� ������ ��������� �� ���������, ��
��������� ���������� ������� ������ ��������� �� ������� ��������� �� ��
������� �������� ������ �� �������� ��������� � ������ �� �������. � ��� �������
���������� ��� ������� ������ ������� �� �������� � ��������� ��������� � ������
2% ��������� ����. ���� �������.

�������� ����� �� �������� ������� ������ ����������� ������� �� ��������
������� � ���� �� �� ����� ��������� ���� ������� ���������� ������� ����� �
�������� ������� �� �������� � ��������� ���������.

������ ����� 65. ���� 4. ������ � ��������� �����������, ����� �������� ��
�������� ����������� ������� �� ���� �� ���� ����������� , ������� ���������
������� �� ������� �� ���� �� ����� ���������, ������� ���� �������� ���������
������� ������ �� �������� , ������� �����e��� �������.

�� ���������� ��������� �������� �� �������� ������������ ������ ���������
������� ������� ���������� 250 �����, ���� ��� 450-500�2, ���� �� �� �����������
���������� �� �� ���������.

�������� ������ ��������� ������������� �� ��������� �������� �� �����������
�������� ������� ���������� � ��������� ����������� �� ���������.

* ��������:
������� �� �� ����� ������ ������ � ���������� �����������.
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4.8.3. ������ ������� ���������� ����

�
��� ������������ � ����������� ���� �������� ��������� ������ ���� �� ���������
���������� ������ ��������� � ����������� ������� � ������� � ��� ��������
���������� ���������� ������ � ������ �� ����������� � ��������� �����������
�������������� ("��. ������� ��", ��. 19/12). 

4.8.4. ������ ������� ������� �������

������� �� �������� � ��������� ���� �� ������� �� ���� �������� ������
��������� ������� ������� �� ������� ������� �� ���� ������� ���������� ''����
����������� � ��� ��������� �����'' � ���������, ���� 03-501-48/2012  �� 13.03.2012. 
���. ����� ���� ����� �� ���������� ����� �� ���������� ������� ���������
��������� ��������� ��������� ������ �� ������� ������� ������� �� �������
�������, �� �� ������� ������� ������ ��������� ������� ������� �� �������
������� � ������ ������� ����� 5. ������ � ���������� ������� ������� �� �������
������� ("��. ������� ��", ��. 135/04 � 88/10). 

����� ������� ������� ���� �� ��������� �� ������ �������������� ������
�������� �� ������ ���������� �������� ���� � � ���������� ����� , ���� � � �������
����������� ��������. ������� �� �� �� ���� �������� � ���� ������ ������ �
�������� ����� �������� ����������, ���� �� ���� ����� �� ������� ����� �������
������� ��� ��������� �� ����� �������� �����.

����� ����� ��������� �������

��� ����� ������������ � �������� ����� ���� �� ���������������:
�� ����� �������� ����� �� ���������
�� ������������ �������, ��� ����� ������������ � ����� ������ ������
���� �� ���� �� �� ������������� ����� �������� ���������, ������� �� �� ������
������ ��������� ����.

�� ������ ������ � ���� 2011. ���. �������� ��������� ����������� ����������
������-������ ( S�2) , ���� �������� (NO2 ) � ����, �� ������� �������� ����������
�������� �� ����� ��������� /����������� ��������� � ������ ����������� �����.

����� ����� ��������� ����

�� �������� ����� ������� ��������� � ������������� �����, � �������������
������ ����. ����� �� ������� ������� ���� ������� �������� ��������� ������
����. �� ������� ���������� ���� �� � ���������� �������� �������� ������
�������� � ���� �������� �������� ��������� ����.

����� ��������� ��������

������������ ���������� ���� ���� ������ ��������� � ����������� ��������
���������� �� ��������� ������������� ��������� ������� �� � ���� ����� ��
������� ���������� �������� . 

����� ����� ����� ����
�
���� �� ����� �������� �� ������������� �� �������� ������.
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���� ���� ����� � ��������� ������ �� ������ ����� ����������� –�. ������ �
������� �� 55/45 ��������, ��� ���� ����� ���������� ����� ���� � �������� �������.

������ �� ������� ������� �������, , �������� �� � ������� � ���������� ������
���� �����, �� �� ����� �������� �� �� ����������� ������� ���:
�

- ������� ����������� �������� � �������� ������� � ���� – ������ ������ ��
���������� ��������, ������� �������������, �� ���������� ������
���������;

- ������� �� ��������� ���������� � ����� – ��������� ������� �������������-
����������� ���� �� ������� �� ���������� � �����;

- ���������� ������ – ���������� ���� �� ���������� � ������ �������� �
������� ��������;

- �������� ��������� � ������������ ������� – ���������� ��������
����������� ����� �� �� ���������� �������� �� ���������� � ������������
�����.

4.8.5. ���� ���������� ����������� ��������

���������� ���������� ����������� � ����������� ����������� ����������� � �����
����� ���������� ������ �� ������ ��� ������� �������� ���� ����� �������� ��
���� ��� ���� ������ � �������. ��� ��������� ������� �������� ������������
������ �������� (������� ������) � ��������� ���������� ������ ��������, �����
������� ������� ������� ������ ��� ��������� ������� �������� �������,
������� ��������� ��������� � �������� ������� �����. ����� � ��������� �
�������� (''��. ������� ��������� ������'', ��. 72/09, 81/09, 64/10 � 24/11) �������
������ ���������� ����������� ��������. ������� ���������� ����������
����������� �������� ���������� �� � ���� ������������, ��������, ��������� �
��������� (���� 4). ���������� ���������� �� ������� ���������� ���������
������� �������, �����������, �������������, �������� ����� ���� � �������,
���������� � ��������� ������� ������� � ��������� ������ �������� ������ �� ��
������. ����� ���������� ��������� �� ����� � ������������ ������� ���� ��������
������ ���� ����������� ��������� ���������� ��������� (�����������, �����,
�����, ����������...). ������� ������������� ������, ������������ � �������� �������,
��� � ������������� ������� �������������� � ��������� ����������, ���� ��
������� ���������� ��������� �������.

��� ������������ � �������� ���������� �������� ��������� ������� ����
���������� �����������:

- � ���������� ���������� ������ ���������� �������, ��� ������� ������� ���
��������� ����� �������� ������ ����� �������� �������� ������, �� ��
������ �������� ������;

- �������������� �������� ������� ���� �� �� ������� ������ ��������, �
���������� ������ ������� ���������;

- ��������� � ������ ������ ��������� ������ ������� ���� �� ���� ��������
����� �������� �������;

- ��������� ���������� ������� �������� � ������� ���������� �����������,
���. ������� ���������� ������������ ����� ������;

- ��������� �������� ��������� ������� �������� ����������������
����������, ������� � ��������� �����, ���� �� �� ������� ������ ��������
��������;

- ��������� ��������� ������ �������� - ���. ��������� ������� �������� ������
�������� �����, ������������� �������� ������, �������� ��������� � ��.
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4.8.6. ���������� – �������� ������ �� ���������
��������

���������� ����� � ����������� ������� ����� ������ ������������� ���� ��
�������, ����� ������ ������ � ����� ����� ���������� ����� ���� ������ ������.
����� � ���� ���� �� �������� ����� �� ����� ���������� � ���� ����� ���������.
���������� �������� �� ������������ � ������� ������ ������, �� ��������
�������� ������ �� 2°. 
��������� ���� ������ � ������ ��������� �������� ����� �� �� 77.5 �� 80.0 ���.

������� �� ���� �� ������� �������� ��������� �������������� �������� ��������
�����, ����� ������, ����������� , ����� ��������� � ������ ����� ��� ���������.
��� ����� �������� ������ ���� ������� � ���������� ��������� � ������� ���������
������. ��������� ���� ������ �� ������������ ��������� �����������
������������� ��������� �������� � ������������ ��������� � ��������
����������� ����.

�������� ����� ���������� �������� ��������� ���������� ����� ������������
����������� �����������, ���������� � ��������� ��������. ���� �������� ������
���������� ��������� ���������, �� ����������� �������� �����������
������������ �� �������������� ��������� ���� � ��������� �����, ��������� �
��������� ��������� � ����������� ����������� �������� ���� �. ������ ��� �
����������� - ����������� �������� �� �������� ����������� �����,   ������� �� 3 
�� 6 �.
����� ������� ��������� ������� ������ ������. ���� �� ��� ������� 3-5� � ������
���������� ���������� ��� “������ ���”.
�������� � ���� ������ �������� �� �� ������ ������� � ������. ���������� �������
��������� ���������� �����, � ��������� �� �� �������, � ���������� ����������,
������� �� 2,0 - 5,0 �.
������ ������ ��������� �� �� ��������� - ����������� ����������, ��������
������� ��� 5,0 �. ���������� ������� ��������� - ����������� ������� �� �����
��� 15,0 �.
����������� - ���������� ��������� ������� ��������� ���� ������ �����������
�����, � ������������ �� ���������� - ������������������� ����������� ���������
��������. � ������ �������� ������ ��������� �� ��������� ���� �� �����
���������� CaCO3 �������� �� ����, ��� �� � �������� ������ ���������� ����
���������� - ��������� ��������.

�� ������ ��������� ������ � �������������� �������� ��������� � ��������������
����������� � ����������, �� �������� �����������, ��������� �� ����
�������������� ��������� � ������ ���������� � ����.
��������� �������� "I" ����������� �� ����������� ��������� - �����������
��������� ���� ������ ������, �������� �� ������ 5,85-6,80�, �� ����� ���������
��������. ����� �� �� ��������� ������. ������ ����� �������� ���� �� �� ������ ��
6,10� � � ���� ������ ������ � ������� 0,60�.
��������� �������� "�" �������� �� �� ����������� �� ����������� ������� � ������
�� ��������� ����� ��� ���������, �� ������ �� 220,0� (������� �������� ���
"����" ��-1). ������� ����� � ��������� ��� "����" ���� �� ����������  0,18 /���, �
����������� ���� �� 23°.

�� ���������� �������� ��������� �� ��� ����������-�������� ������: 1I � 2. 
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����� 1.- � ���� ������, ���������� ������� �� ��� ��������� � ����� ��� ���������,
� ���������� �� �������� �����, ����� ��������� � ����������� � ��� �����������
���� ����� �������, �������  2,80-5,5�, ���� ���� ����� ����������� �������� ����
�. ������.
������ ������ � ���� ������ �� �� 2°. ����� �� ���� �������� �����������.

�������� �������� – ����������� ������ (������� ��� �����), �� ���� �� ��������
��������� �� �������� ������� ���������� ��������� ���� ������� ������ ������.
�� ������ ���������� ����������� � ������ 1. �������� �������� ������ �� �����
��  65-80 kN/m2 . �� ���� ������ ��� ������� ����� ��������� ������� ��������������
���������, ���� �� �������� ��������� �� �������� ������� � �� ������ ����
������� �������� �� ���� �������� ������ ��������� ��������� �������� ��
�������� �������.

����� 2. - �������� �� ������ ����� ����� ������ � ��������, ������ ����� ������ �
�����������, ������ ����������� � ��������� � ������ ���� ��������� � ����
������.
����� � ������ 2 � ����������� ���� �� �������� �� ����������� ����� � ���������
����������, �������  2,20-3,8�, ���� ���� ����� ����������� �������� ���� �.
������. ������ � ��������� �������� ������ �� ���� ��  1°, ���� �� � ���������
�������� ����� ��������� � ����� �� ���������� ���������� ����.

�������� �������� - ����������� ������ (������� ��� �����), �� ���� �� ��������
��������� �� �������� ������� ���������� ��������� ���� ������� ������ ������.
�� ������ ���������� ����������� � ������ 2. �������� �������� ������ �� �����
�� 150-180 kN/m2. ��������� ����� ������� ���������� �� 4 ������ �������� ��
��������� �� �������� �������, ���� �� �� ������� ��������� ���� ���� ���������,
��� �� ����� ������ �� ��������� ���������.
�� ���� ������ ������� ��������� ��������� �������� �� �������� ������� ���� ��
�������� �� ���� ����� �����  350,0 kN/m2.

������ �� �����
��� �� � ��� �������� ��� �������� ������ ��������, ������ �� ����� �����
��������� ����, ���� �� �������� ������ �������� ���� �� ������������ �������
������.
������� ���� � �������� ������� ����� � ����� 2. ���� �� � ����������� ��������
�� ������ �� 3,0 �. �� ��������� � ����� 1. ������� ���� ����� ��  1,5 � ��������
�� ������� ��������� �������� ������������ �� �������� ���������� ��������
������������ ����. ������� ������ �� ������� ���� �������� � ����������� ��
������� GN 200. 
� ������� �� ��������� ������ ������ �������� ������ (����� � ����������) ����
���� �� 3 �, ����� �� ���������� � �������������, ���� �� ������ ���� ��������
���� ���������.

����� �������� ����� (��� �������� �����) ������� ������, �������� � ����
��������� �����, ������� ��������� ���� �� ������ �������� �������� ������ 10-15 
�� �� ������ ����� ��������� �����. ����� �� ���� ��������� � � ���� ������� �� ���
5-10 �� �� ����� ������.

�� ����� ������, ��� ������ ��������� ������� � ���������� ������, �������� ��
������� ����������� ������ � ������� ���������� ���.

������ �� ������� ������� ����� ������������� � ��������� ��������������
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����� ������������ �������� � ����������� ���������������� � ����� ������,
���� �� ���������
���� �� �� �� ������� ���� �������� ������ �� �������� � �������������� �����
������ �������������, ��� � ���������� �������� ��������� ������, ��� �� �����
���������� �����, ��������� ������ �
������ ������� � �������� �� �����.

�������� �� ��������� �������� ���������� �� ����� ������ ������������ ��������. �
������� ����������������� ��������� (��� ������, �������������� �����������,
��������� ��������� � ��.) ��������� ����� ��������� ��� � ���������� �������� �
�������� �� ������������� �������������.
������� ������ �� ����� �� �� ��������� ������������� ������� ���������� �
��������� ����������� �� �������� ������������� (��.�. 15/90). 
��� �������� �������� � �������� ����� ������ ����� ������������ ������.
�������� ��������� �� ���� ����������� �� ������� ���� �dmax=17,00 kN/m3 i  
CBR=6,00 %.

�� ������� �������� ���� �� ���������� ��� � ���������� ����� ������ ����.

� ���� ���� ������� ��������� ����� ������� ������������ ���� �� ��������� �����
��������, ���� �� �������� ���������� �� ��.

� ����� ���� ������������ �� ����� ������������� ������������� �������
��������� �� ������� ����������� ����������� � ��� � ������ �� ������� � ���������
� ��������� ������������� ("�������� ������� ��", ���� 88/11), � ����������� �
�������� �������� ��������� ����������� � ��������� � ����������� ���������
����������� (�������� ������� ��", ���� 51/96). 
�
�
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4.9. ������� ������� �� ������ �������

������������� ������� �������� � ����

�/ ����������� �����
� ����� ������� ���������� , ����������� ������ �� ��������� �������� �����
���������� �� � ������ �� �������� �����.

���������� � �������� �������� � �������� � �����
����������, ������������ , ������������ � ����� ������  ----- 8.389.768,00 ���

�/ ����������������� �����
���������� �� �����  --------------------------------------------------------- 2.650.000,00 ���

�/ �������� ���������� ��������� �����
���������������� ��������� ����� --------- 480,2� x 10.000,00 =4.802.000,00 ���

�/ �������� ������������

��������� ������������ ------------------------  73,00� � 12.000,00 =  876.000,00 ���
������� ������������ ------------------------ 726,3 � � 15.000,00 = 10.894.500,00 ���

�/ �������� �������������� �����

�������, ������ � ��������� ��������� ���������
�� 150/250 � ������ 260� ����� � ���������� ����� �� 200/315 
� ������������ ����� -------------------------- 260� � 25.000,00 = 6.500.000,00 ���

�/ �������������� ���������� ��������
�� �������  ------------------------------------------  16 ��� � 6.000, 00 = 96.000,00 ���

                                                         ______________________________________ 
������ :               34.208.268,00 ���

4.9.1. ����� �����������

� ����� ����� ����������� ������������� �����������, ���������, ����� ������ �
����������� �������� �� ����������� ��� ��������� �������������� ���� �� ��
��������� ���������� ���������� ��������. ��� ��������� ��������������� ������
� ������� �� �������� � ������������ ������ ���� ����.
� ������ ����� ����������� ������������� ��� ��������� �������� ���������
���������� � �������� ������������� � ����� �������.

��� ������� �������

5.1. ����� ������� �� �������� ��������

����� ��������� �������� ����� �� �������� ������ ������� ������, ������� ����
���� ���������� � �������� ��� �������������� �������a ������: ����� ����� � ����
�������� �� 1:1,25. ������� ����� ���� ����� � ������� ������� ������������ ��:
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- ���� ����� �������� ���� ��������� �����;
- ������ ������� �������� �� �� ���� ���������� �������� ������� �� ���� �����.

�������� ������, ��������� ������ � ���������� �������� (���������� �������,
������������, ����������, ���������, ���������� �� ���� � ��.) �� �� �������� �
�������� �������� �����.
������ ������� �� ��������� �� ����� ���� �� ���� �����. ����� (���������) ���� ��
���� ������� �������� � �������. ���� ����� �� ���� �������� ��������� �����, �������
���� ������ �������� �����.
���� �������� �� ���� ���� ���� �� ���� �����, � ������� 1,2 m ����� ����� ���� ��
�������� ������ � ������� 0,2 m �� ����������.
������ �� ��������� (������, �������, �������, ������ ������������ ��� �������,
������������ � ��.) ���� �� ����������� ������ ������� �� ������������ �������
���� ��������� ������ ��������:

- ���������� �� 40% �������� ������ ������, � �� ���������� ������ �� 4 m 
����� ��������,

- ���������� 1 m ��� �� ������� ���� �� 2,5 m, � ������ ����� ���� �� 12 m, �
�� �� ���������� 50% �������� ������ ������ � �� ���������� ������ �� 4,0 
m ����� ��������,

���� ������ ��������� ����� � ������ �� ����������� ������ �� ��������� ����
���������.

- ������ �����, ������� �����, ����� ����� �� ��� ����� ������ �����.
- ���� ��������� ������� ������������ ��� ������� ������� ������ ������� �

�������� ������ ����������� � ����������� ������.
���� ��������� ������� ��� ����������� ������ �� ���� �������:

- ����� ���������� ��������,
- ����� ������ ��������� �������, ������� ����� �������� ���������.

��������� �� �������� ���� �������� ���� ��� ������������ ������, ��������
��������, ������� �������� ���� �� � �������� ������� ������� �� ����� ������������
������� ����� �������� �� ���� �����.
������� ������� ���������� �� ��� ����� �� ���� � ������� �� ����� �������.
������� ������� ������� �� ������������ ������� � ������ �� ����� �������� �
��������� ��������� ������� ����� ��������.
������� ���� ����� ���������� ������ ������� �� ����� ����������� ��������. ��
��� ����������� ������� ���� ������ �������� ����� �� ����������� �������� � ������
�������, ���� �� ��������� �������������� � �����������, ������� �������������
���������, ���������� ������ ����� �������� ������������� ������ 5 ������, � �� ��
3 �������, ��� ��������� � ���� �� 3 ������� �� ������������� ����������.
������ ��������� ������� �� ������� ���� ������ �������� ������� ������ ���� ��
���� ���� ���� �� 2.5�.
��������� ������� ���� �� ���� ������ ���������� �������� ���� ����� ��������
��������� ���� ������ � ������� �� 5.0 �� 10.00�2, ���������� ����� �� ����
�����������.
��������� ������� ���� �� ����� ��������� �������� ��������� ���� ������ �
������ ������ ����� ��������� �� ���������� ����� �� ���� ����������� ������� ��
�� ����� �� ��������, ���������� �� ���� ���������� � ��. ������� 04. 
� ����������� �� �� ��� ������� ������� ������� � ���� �������� �� ������ ������
�� 10.0�.
��������� �� ��������� ������������ ������� �������� ������������ �������,
����� ��� ������, � ������ �� ������� � ��������� � �������� (,,�������� �������
��”, ��. 72/09 � 81/09). 
����� ����������� ������� �� ����� �� ������ ��������� �������, ���� �� ��������, ��
����� �� ��������� ������� � ����� ����� ������� �������� ��� ����������
��������� �� ���� � ����� �� ������, � � ������ �� ������� � ��������� � ��������
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(,,�������� ������� ��”, ��. 72/09 � 81/09).� �� ����� ���� ��������, �����������
������� �� ���� ��������� � ������ �� ��������� ���� ����� �� �������.
������� ������������ � ������������ ������, ��������� ������ ������������� ��� �
������ ������������ ����, ���� �� � ��������� ���������.

������ �� �������������, �������� ���������� �������
������������� ������ ������ ����� �� �� � ������ �� ������� � ����������.
��������� �� �������� ���������� �����. ������ �������� ��������� ��
������������ ������� � ���������� ������������ �� ������. �������� ����� ����
���� � ����� ������, ��������� ������ ��� ���������. �������� ����� �� �������
��������� ���������� � ������ �� ������� �����.
���������� ������ �������� ��������� ����� ��� �������� ��������� ����� �� 1,6 �,
�� ���� ���� ���������, � ���������� ����� ������� ����� ������ 30º. �� ���������
���� �� ��������� ������ ����. ���������� ������ �� ���� ���� ��������� ��
�������� ������ ���� �� 2,2 �. � ������ ������ ���� ���� �� ��������� ������ ��
������ ��� ����.
����� � ������ ���� ������ ���� ��������� �� ���������� ������.
���� ��������� ��������� ��������� � ���� �����. ���� ��������� ��������
���������� �����. �������� ���������� �������� ��������� �� ������� ��������� �
����������� ���� ���� ����, ��� ��� �� ����� ����������������� ����������� �
������� �����������.
�������� ������ ������ ��������� ������ ��������� ����.

�� ��������� ������� ��. 02 ������ �������� �� ������� �� ���� � ������ - 
��������� ������ 1:500, ���� �� ������ ����������� �������� �� ����������
��������. �� ������� ����������� �/��� ��������� �������, ���� ��������� ����������
������, ��� �� �������� �������� ���������� ���������� ��������, �� ��������
���������� �� ���������� ����.

5.2. ������� �� ������� ��������� � ���� ��������� �����

5.2.1. ������� ���������� �������� � ���� ��������� ����� �� ������ �1

��������� ������� �� ���� �� �����������, �����������, ���� ��������������, ��. ����
��������� ������� ������� �������� ���������� ��������, ��� �� ������ ����
������������ ��������� �� ��������� �������� ������ ����������� ���� ������.

5.2.2. ������� �� �����������, ��������, �������������� � ����������
���������� �������� ��������� �� ������ �2, ��������� �2� � �2�
�
�� ����������� ������ �������� ���������� �� ���������� ����������.
����������� �� ���������� ���������� ���������, ���������� � ������� ��������

� �������� ��� ����� ������� �������� � ������ ���������� ��������.
�������� �������� ����� ��������� �� ���� � ������� ������� ������ ���������

������ ������������ ��� ���� �������� ����� �� ��������� �������� ��������.
����������� �� ����������� ���� ���������� �������� ���� �2�, �� ����������

��+�+2+�� (��� ���������� �������� �� ���������), ������� �� ����������
�+2+�� (��) (��� ���������� ��������, ��� ��������, ���������� �+2), ���� ��
������ �� ���������� ������������ ������, ��� ������� �� �� �� �����������
�������� ���������� �� ���� ������ ���������� ���� ������.

����������� �� ����������� ���� ���������� �������� ���� �2�, �� ����������
��+�+1+�� (��� ���������� �������� �� ���������), ������� �� ����������
�+1+�� (��� ���������� ��������, ��� ��������, ���������� �+1), ���� �� ������
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�� ���������� ������������ ������, ��� ������� �� �� �� ����������� ��������
���������� �� ���� ������ ���������� ���� ������.

������������ ������ ������� ������ 1,6 m. 
����������� ������� �� ��� �������� ��� �������� �������.
����������� ������� ������ ������� ���� ���� ����� �� ���������� ����� �����

������������ ��������.
������ ��������� �������� ������ ��������� � ��. ������ �� ���������� �������

�������������� ��������� �������� ��������� �������.
��������� �� ��������� ������� ��������� �������� (�������� ����� �����

���������� ���������), �������� ���������� ���� ������� ������� �
���������� � ������ �� ���������� ���������. ��� �� �� ������ �� ���� �
��������� �������, ��� ���� �� ������ ������ �������.

����������� �� ���������� ���������� �������� ������� ���� ���� ��������
������.

����������� ������ � ������ �������.

5.2.2.1 ������ ������� �� ��������� ������� ��������� �� ������ �2
������� �� ������� ���� �� ������ ��� ���������� ������������ � ������������
������

- ���� ��������� �������� ���������, �������� � ��.
- ���� ��������� �������������� � �������� ��������, ������� ���� �����

������� ��������� �������� �������.
- ��������� �� ������������ ��������� ������� �� ������ ������, �������

��������.

5.2.3. ������� ������� �������� ����� �������� �� ������ �2
– ������������ ���������

�������������� ����������� � ���������� ���������
���� �� �� ��������� ��������� ������ �� ������� ������ ��������������
�������������, ���� ��������������� ����, ��� ������ ������ �������� ��
��������� ��������� �������� � �������� ���� �������� �����������. �� ��
������ �� ����� ��������� ��������, ���� ��������� ������������ �����, ������� �
����������, ������� ��������� ���� �� ������� ���. � ����� ������, ��� �����
���������� ������ ���� �������������� �������������, ���� �� ������ � �������� ��
������ �������������� ���������: ������� ����� ���������� ���� �� ����, �������
������� � �����, �������� �������� ���.

�������������� ������������� � �������������� ���������
�������������� � ��������� �� ����� ����� ������� � ��������� �����������
���������� � ������� �� ����� �� ��������� � �������������� ��������� ��������.
� ���������� �� ���� ������� � ���� �������� �� ������ ��������� ��������� ������ �
������� ���������������.

��� ������ ���������, ��� ������ �� ���, �������� � �������� ������������� � ���
�����������. ����� ������� ������������� � ����������� � ���������, ����� ��
��������� ������ � �������� �����. ������� ��������� �������� ������ ��������
������������� ���������� �� �� ��������, ��� �� ����������� ������� �������������.
� ����� ������, �� ��������� ���������� ������� �� �������������� � ���������.
������� ���� ������ ��������� �������� ��������������� � ��������������
��������� �������� �� �� ������� �������������� ������ ��� ���������������
�������������� ����, �� �� �� ��� ������� ����� �������� �� �������������
���������. �������� ����, �������� �����������, ���� �� ���� �������������� � �
����� �������� ���������� ���������, ������� �� �� ������ �� �������������
��������� �� ���������������� ����.
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5.2.3.1.������� ������� �������� ����� �������� �� ������ �2�:

��������� �������� ����� �� ��� �������������� ��������� ����� �� ��������
�����������:
- ������ ����������: 60% 
- ������ ������������ 2.4 
- ��������� �+2+�� � �+2+�� (�� ����� �� �� ��. ����� ������ �������� �� ����������
������� ����� ��� �������� �� ���������� ������ 7,20� �� �����), ������� (12� ��
�����, 15� �� ������� �� ��� ����� ������� � ���� ���� � ��������� � �����)
- �������� ����� �� ������� ��������� ���������� � ������ ������� �����.
- ��������� �� �������� �������� ������� �� �������, ���������� �, ����������
������ 5.0�.
- 20% ��� ��������

�� ��������� �������� ������������� ����������� ������� ������ 250�2 ��
������� � ����, �� ��������������� 400�2, (2�250�2) �� ������, ���������
������ ������ 12 m �� ��������������� �������, 10� �� ������, 6� �� ������� �
����, � ��������� ������ ������ 15 m. 
�� ��������� ������� ���� �� �������� ������� ������� ���������� � ���� ��
�� ��������� ���� ��������� �������� ��� ���� ���� �� 250�2.

�� ��������� ����������� ������ ���� �� ��������� ������� ��. 05 
"����������� ����������� ����" �� ������ �� ����� �� ���������
�������� ��������.

�� ��������� ������� �� ����� ������� ������� �� ��� ���� ���� �� 6 m, ��� ��
���� �� 4 � ����� ��������� ������� ��. 05 "����������� �����������
����" . 

�� ��������, ��� ���������� ������� ��� ������ ���������� ������� �� �����
������� �� 15 m �� ����� ������� �������, ��������� ��������� ������� ��
����� ������ ������� �� ��� ���� ���� �� 2 m. 

�� ��������� ���������������� ������� � �������� � ���������� ���� (���. ���
������� � ����), ���� � ��������, �� ������ ������� ������� �� ���������
2,0� � ��� �� �� �� ������ �������� ��������� ���������� ������ ��������
���������� �� ��������� ��������� ������ 1.5 �.

�� ����������� �� ������ ��������� ���������� �� ������ ��������, ��� ��
��������� ��������� ��������� �������� �������� 5,0m. 

�� ��������� ������� ������� �� ������� ������� �� ������ ������� ���� ��
��������������� �� ��������� 3,0 � ��� ������ � ������� ��������� ������ �
��������� 2.0� � ��� �� �� �� ������ �������� ��������� ����������
������ �������� ���������� �� ��������� ��������� ������ 1.5 �.

�� ��������� ������� ������� �� ������� ������� �� ������ �������, ���� ��
��������� �� ������� �������, �� 0.0� ��� ���������� ���������� ������
����� ������. ���� ������ ����� �� �� ������� �� ������ ������� ������ �
����� �������� �������, �� ������� ������� �������, � �� ��� ���� ���� ��
�������� ���������� �������. ������� �� ������� ������ ��������� �� ������, �
����� ������������ ����� ��� ������ �������� �� �������� ����������
���������, ������� ������� ���� ������ ���� ���� ���� �� ������� �� ��������
�������, �� ������� ������� �������.

�� ��������� ������� �� ���������� ���. 6.0�.
�� ��������� �� �������� ������� ���. 1.5�.
�� ��� ������� ������� ������ ���������� � ������ ������������ ���� �� �������

�� 15%.
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�� ��������� �������� �� ������� (�� ��������� �������� ��� � ������), ��
��������� - 1�� �� �����, 1�� �� 30�2 ���� ����������� � 1�� �� 60�2 ����
�� ��������.

����������� ������� ���� �� ���������� ������� ������� �� ������ �� 0,90 m  
(���������� �� ���� ��������) ��� �������������� ������� �� ������ �� 1,40 m. 
������� ���� �� ���� �������� ���� �� 0,90 m �� �������, ���� �� ����������
�������������� ������� �� ������ �� 1,40 m ���� �� ���� ���������� �� ������
���� ������ �������� �������� ��������� �����.
������ � ����� ����� ������ ���������� �� �� ����������� ������ ���� �� ������,
������� ������ � ������ ���� �� ������������ ������� ���� �� ��������.
������ ���������� ������ ������ ������� ������ �� �� ������ 1,40 m ��
���������� ������, ���� �� ������� ������ ���� �� �������� �������� ������.
������� ����������� ������� ���� �� ���������� ����� ������� ������� ���� ��
���� � ������� ������� ����������� ������� ��� �������������� ������� ��
������ �� 1,40 m, ���� �� �������� ����� ������������ ����� � �������, ���� ��
������� ������ ���� �� �������� �������� ������.
����� � ������ �� ������� ������ �� ���� �� �������� ��� ����������� ������.

�������� � ���� ���� �� ���. ������� ��. 807/2 �������� �� ��������, ���� ��
����� ��������� ��������� ���� ������.
�������� � ���� ���� �� ���. ������� ��. 1204/2 �������� �� ������ ������,
���� �� ����� ��������� ��������� ���� ������, ������� �� ���� �� ������� ��
��������
�
5.2.3.2. ������� ������� �������� ����� �������� �� ������ �2�:
��������� �������� ����� �� ��� �������������� ��������� ����� �� ��������
�����������:
- ������ ����������: 50% 
- ������ ������������ 1.9 
- ��������� �+1+�� ������� (9� �� �����, 12� �� �������)
- ��������� �� �������� �������� ������� �� �������, ���������� �, ����������
������ 5.0�.
- 30% ��� ��������

�� ��������� �������� ������������� ����������� ������� ������ 250�2 ��
������� � ����, 350�2 �� ���������������, (2�200�2) �� ������, ���������
������ ������ 12 m �� ��������������� �������, 10� �� ������, 6� �� ������� �
���� , � ��������� ������ ������ 15 m. 
�� ��������� ������� ���� �� �������� ������� ������� ���������� � ���� ��
�� ��������� ���� ��������� �������� ��� ���� ���� �� 200�2.

�� ��������� ����������� ������ ���� �� ��������� ������� ��. 05 
"����������� ����������� ����" �� ������ �� ����� �� ���������
�������� ��������.

�� ��������� ������� �� ����� ������� ������� �� ��� ���� ���� �� 4 m. 
�� ��������, ��� ���������� ������� ��� ������ ���������� ������� �� �����

������� �� 15 m �� ����� ������� �������, ��������� ��������� ������� ��
����� ������ ������� �� ��� ���� ���� �� 2 m, �� �������� ���������� �
������ �������� 1.6�.

�� ��������� ���������������� ������� � �������� � ���������� ���� ���� �
�������� �� ������ ������� ������� �� ��������� 1,5� � ��� �� �� �� ������
�������� ��������� ���������� ������ �������� ���������� �� ���������
��������� ������ 1.5 � � ��������� 4,0 � ��� ������ � ������� ���������
������.

�� ��������� ������� ������� �� ������� ������� �� ������ ������� ���� ��
��������������� �� ��������� 2,0 � ��� ������ � ������� ��������� ������ �
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��������� 1.5� � ��� �� �� �� ������ �������� ��������� ����������
������ �������� ���������� �� ��������� ��������� ������ 1.5 � �
��������� ������� ������� �� ������� ������� �� ������ �������, ���� ��
��������� �� ������� �������, �� 0.0� ��� ���������� ���������� ������
����� ������. ���� ������ ����� �� �� ������� �� ������ ������� ������ �
����� �������� �������, �� ������� ������� �������, � �� ��� ���� ���� ��
�������� ���������� �������. ������� �� ������� ������ ��������� �� ������, �
����� ������������ ����� ��� ������ �������� �� �������� ����������
���������, ������� ������� ���� ������ ���� ���� ���� �� ������� �� ��������
�������, �� ������� ������� �������.

�� ��������� �� �������� ������� ���. 1.5�.
�� ��������� ������� �� ���������� ���. 4.0�.
�� ��� ������� ������� ������ ���������� � ������ ������������ ���� �� �������

�� 15%.
�� ��������� �������� �� ������� (�� ��������� �������� ��� � ������), ��

��������� - 1�� �� �����, 1�� �� 30�2 ���� ����������� � 1�� �� 60�2 ����
�� ��������.

�� ����������� ������� ���� �� ���������� ������� ������� �� ������ �� 0,90 m  
(���������� �� ���� ��������) ��� �������������� ������� �� ������ �� 1,40 
m.

�� ������� ���� �� ���� �������� ���� �� 0,90 m �� �������, ���� �� ����������
�������������� ������� �� ������ �� 1,40 m ���� �� ���� ���������� ��
������ ���� ������ �������� �������� ��������� �����.

�� ������ � ����� ����� ������ ���������� �� �� ����������� ������ ���� ��
������, ������� ������ � ������ ���� �� ������������ ������� ���� �� ��������.

�� ������ ���������� ������ ������ ������� ������ �� �� ������ 1,40 m ��
���������� ������, ���� �� ������� ������ ���� �� �������� �������� ������.

�� ������� ����������� ������� ���� �� ���������� ����� ������� ������� ����
�� ���� � ������� ������� ����������� ������� ��� �������������� �������
�� ������ �� 1,40 m, ���� �� �������� ����� ������������ ����� � �������,
���� �� ������� ������ ���� �� �������� �������� ������.

�� ����� � ������ �� ������� ������ �� ���� �� �������� ��� ����������� ������

�������� � ���� ���� �� ���. ������� ��. 924 �������� �� ������ ������
����� ������������ �����, ��� � ��������, ���� �� ����� ���������
��������� ���� ������.
�������� � ���� ���� �� ���. ������� ��. 1323 �������� �� ������ ������
����� ������������ �����, ���� �� ����� ��������� ��������� ���� ������.

5.2.4. ������� �� ��������� ������� � ������ ���
������� �� �����������, ��������, �������������� � ����������

- ����������� ������ �������� ���������� �� ���������� ����������.
- ��������� �� ���������� ���������� ���������, ���������� � ������� ��������

� ������� �������� � ������ ���������� ��������.
- ������ �������� ����� ��������� �� ���� � ������� ������� ������ ���������

������ ������������ ��� ���� �������� ����� �� ��������� �������� ��������.
- ��������� �� ����������� �� ���������� �+1+�� (9� �� �����, 12� ��

�������), ���� �� ������ �� ���������� ������������ ������, ��� ������� �� ��
�� ����������� �������� ���������� �� ���� ������ ���������� ���� ������.

- ������ ����������: 60% 
- ������ ������������ 2.2 
- 30% ��� ��������
- ���������� ������ ������� ������ 1,6 m.
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- ��������� ������� �� ��� �������� ��� �������� �������.
- ��������� ������� ������ ������� ���� ���� ����� �� ���������� ����� �����

������������ ��������.
- ���� ��������� �������� ������ ���������, �������� � ��. ����� ��

���������� ������� �������������� �������.
- ��������� ������ � ������ �������.

5.2.5. ������� �� ��������� ������� � ������ �

�� ������� ���� ������� ������� �������� ����� �������� ����� �� ������ �2�, �
�������� 5.2.3. 

5.2.6. ������� ������� �������� ����� �������� �� ������ �1, �2 � �3
�
��������� �������� ����� �� ��� �������������� ������������� ����� �� ��������
�����������:
- ������ ����������: 60% 
- ������ ������������ 3.0 
- ��������� �+2+�� ������� (12 � �� ����� - 15� �� �������), �� ����������
��������� ��������� �������� ����� (�� ����� �� �� �������� �� ���������� �������
����� ������� ���� �� 9.60� �� ����� “ ���� �������” � ������������ ����� ���
�������� �� ���������� � ����� 1) 
- �������� ����� �� ������� ��������� ���������� � ������ ������� �����.
- 40% ��� ��������� � ������ �� ���������
- 20% ��� ��������

�� ������� �� ���� ������� � ������������ � ���������� ���� ����� ��������
����� � ��������� ������� ��. 05 "����������� ����������� ����".

�� � �������� �1 � �2 ������� ��������� �� ������ ����������� ������.
�� � ������ �3 ������� ��������� �� ����������� ������.
�� ��������� ������� � ���������� ���� �� ����� ������� ������� �� ���������

3,0 � ��� ������ � ������� ��������� ������.
�� ��������� ������� �� ����� ������� ������� �� ��������� 6.0�, ��� ������ �

������� ��������� ������.
�� ��������� ������� �� ���������� ���. 6.0�.
�� ���� ������� ���� � ���� ����� �� ������ �� ����� �� ���� �������.
� ��������� �� ������� � ������ �������.

�� ��������� �������� ������������� ����������� ������� ������ 500 
m2, ��������� ������ ������ 12 m. 

�� ��� ������� ������� ������ ���������� � ������ ������������ ���� ��
������� �� 15%. 

�� ��������� �������� �� ������� (�� ��������� �������� ��� � ������),
�� ��������� - 1�� �� 30�2 ���� �������� �����������, 1�� �� 60�2
���� �������� �� ��������, 1�� �� ������������� – �� ��� ����� �� ��
������ �������,1�� �� 100�2 ���� �� ����������� � 1�� �� �����.

�

5.2.7. ������� �� ��������� ������� � ������ �2 (''�����'') � �4
�
- ������ ����������: 70% 
- ������ ������������ 2.6 
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- ��������� �+2+��, ������� (9,60� �� �����, 15� �� ������� � ���� �2, ������� 12�
�� �����, 15� �� ������� � ���� �4)
- 10% ��� ��������

�� ��� ������� ������� ������ ���������� � ������ ������������ ���� �� �������
�� 15%. 

�� ��������� ������ � ������ ����������� ������� �� ��������� ���. 1�� ��
30�2 ���� �������� �����������, 1�� �� 60�2 ���� �������� �� ��������,
1�� �� ������������� – �� ��� ����� �� �� ������ �������, ���. 1,0 �� ��
�����.

�
5.2.7.1. ������� �� ��������� ������� � ������ �5
�

- ����������� ������ �������� ���������� �� ���������� ����������.
- �������� �� �������� �������� �������.
- ��������� �� ���������� ���������� ���������, ������� ���������� �������� �

������� �������� � ������ ���������� ��������.
- ������ �������� ����� ��������� �� ���� � ������� ������� ������ ���������

������ ������������ ��� ���� �������� ����� �� ��������� �������� ��������.
������ ������, �������� � ��������� �� ���. ������� ��. 807/2 �� �������� �
����� ����� ���������� �����.
�
5.2.8. ������� �� ��������� ������� �������� ���������� �� ������ ���
������� �� �����������, ��������, �������������� � ����������

- ����������� ������ �������� ���������� �� ���������� ����������.
- ��������� �� ���������� ���������� ���������, ���������� � ������� ��������

� ������� �������� � ������ ���������� ��������.
- ������ �������� ����� ��������� �� ���� � ������� ������� ������ ���������

������ ������������ ��� ���� �������� ����� �� ��������� �������� ��������.
- ���������� ��������� �+2  ( �+1+��) , �� ����������� ������������ �������

������� �� ������� ����� ���������� � ����� ����� ������ � ���� ������ 7,20 �.
- ��������� ������� �� ��� �������� ��� �������� �������.
- ��������� ������� ������� ���� ���� ����� �� ���������� ����� �����

������������ ��������.
- ���������� ������ ���������� ����������� �������: � = 63 % 
- ���������� ������ ������������ ����������� �������: � = 1,12 
- ���� ��������� �������� ����� �� ���������� ������� ��������������

���������� �������.
- �������� �������� ������� ��� ���������� ��������� � ���������

�������� � �������� �� ������������� ����������� (����������� ���������
�� �������� ������ � �������� �� ��������� � ��.), ������ ������ � ������
����������.

- 20% ��� ��������
- �������� �� �������� �������.
- ���������� ������� ���� ������� ����� �� ������ ������������ �

������������ �����.
- ������ �������� ��������� �� ����� ����� –��������� ��� ����������.
- �� ������ ������ ��������� ���������� �������� ���������� ����

���������� �������� � ������ �������.
- �� ������� � ���������� ��������� �������� �������� ���������

��������� ������ �� ���������� ��������� ��� � ����������� �� �������
�����������, ������ 1,20 m, ��� ���� �� ������ ���� ������ �� �������
���������� 0,40 m.
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- ������� ��������� �� ���������� ��� �������� �� ���������� ���������
������ �����, ���� �� �� ����� ������������.

- �������� �������� ������� �� ������� �� ������������� �������.

5.2.9. ������� �� ��������� ������� ������� ���������� �� ������ ���
������� �� �����������, ��������, �������������� � ����������

- ����������� ������ �������� ���������� �� ���������� ����������.
- ��������� �� ���������� ���������� ���������, ���������� � ������� ��������

� ������� �������� � ������ ���������� ��������.
- ������ �������� ����� ��������� �� ���� � ������� ������� ������ ���������

������ ������������ ��� ���� �������� ����� �� ��������� �������� ��������.
- ��������� �� ����������� �� ���������� �+1+��, ���� �� ������ ��

���������� ������������ ������.
- ���������� ������ ���������� ����������� �������: � = 67 % 
- ���������� ������ ������������ ����������� �������: � = 1,90 

�
- ��������� ������� �� ��� �������� ��� �������� �������.
- ��������� ������� ������� ���� ���� ����� �� ���������� ����� �����

������������ ��������.
- ���� ��������� �������� ����� �� ���������� ������� ��������������

���������� �������.
- ��������� �� �������� ����������� ����, ���������� �.
- �������� �������� ������� ��� ���������� ��������� � ���������

�������� � �������� �� ������������� ����������� (����������� ���������
�� �������� ������ � �������� �� ��������� � ��.), ������ ������ � ������
����������.

- 20% ��� ��������
- �������� �� �������� �������.
- ���������� ������� ���� ������� ����� �� ������ ������������ �

������������ �����.
- ������ �������� ��������� �� ����� ����� –��������� ��� ����������.
- �� ������ ������ ��������� ���������� �������� ���������� ����

���������� �������� � ������ �������.
- �� ������� � ���������� ��������� �������� �������� ���������

��������� ������ �� ���������� ��������� ��� � ����������� �� �������
�����������, ������ 1,20 m, ��� ���� �� ������ ���� ������ �� �������
���������� 0,40 m.

- ������� ��������� �� ���������� ��� �������� �� ���������� ���������
������ �����, ���� �� �� ����� ������������.

- �������� �������� ������� �� ������� �� ������������� �������.

5.2.10. ������� ������� �� ����� ��������
�
���� ������ �� �� �������� �������� ����� ������ �������� ��� ������ ��������,���
�� ������� ������ ��������� ������� � ��������� ���������� ����������.
��������� ������� ����� �������� � �������� ���� ����� ������ � ������ ����������
�������� � ����������. K��������� ������ �������� �� ��������� � ������ 1. –
������������ ��������� � ������� ���������� ����� � ������ 2. – ���������
������������ ��������� � �������.

��������� �� ���������� ��������� ��� ����������� �������� � �������� �� ������
������� ���� � ���������� � �� ���������� ��������� ���������� ���� ����
����������� ������, ��� ������� ��: ������� ��� �� ������ ��������� ������� ����;



20.03.2013.СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦАСтрана 116 - Број 2

51
���� ������� ���������� ''���� ����������� �

��� �������� �����'' � ���������

� � � . �
2 0 1 2 . �

�
�

��

������� ��������� �� ���������� ������ ��� ������� ���������� ���� �� ���� � ������
�� ������ ����; ������� ����� �� �������� ������� ������� ���� �� ������� ������; �
��� ������� ���� ������� ������� � ������� ������������ ���������� ������ �
������ ����� �������� ������.
�

�� ����������� �� �������� �� ������ ������� ���� �� ����� ������ ���� �
������������� ��������� �� ������� �� ����� ������ ������� � ����������
������� ���� �� ���������.

�� � �����, ������� ����������� ���������� ��������� ������ ����������
����������� �� ���� ����������, ���������� �� 80 ���� �� �������.

�� ���������� ��������� ��� ����������� �������� � �������� �� ������� ����
��������� �� ����������� �� �������� ������ ��������:

�

������� m2/��������� 7.5
������� m2/��������� 15

���
�������

������� �����

100 m2

�
- 40% ��� ��������

��� �������� �� ���� ������� � ����������
���� ���� ������� ���������� ���������� ������� ����� �� ���������
������������ ������� ����� ������, ������ ��������� �������������� � �����������,
������������� ��������� � �������� ���������� �������, � ������ �� ������� �
��������� � �������� ("��. ������� ��", ��. 72/09, 81/09, 64/10 � 24/11). 

����� ����������� ������� ���������� �� ������� �������� ����������� (�������
�������� ��������������), � ����� ����� ��������� ������� ��. 04 "�������� ��
���������� �� ���������� �����������".
����������� ������� ���� �� ��������� ��������������� � ���� �� ������
������������ ��� ��������������� �� �������� ��������� ���� ������.
����������� ������� ��� ����� ������������� ��� �������.

*������� �a��������� ������� ��. 1329, ���������� ����� �� ����� ������� ������
����� �������� ������������ ������� ��. 1331, ������� 1, 2, 3 � 4 � ����� ����� ����
������ ������ 5, ���������� �� �������� ������������:

1. X = 7514856.329  Y =4941673.578 
2. X = 7514864.040  Y =4941700.460 
3. X = 7514864.604  Y =4941702.290 
4. X = 7514868.664  Y =4941715.463 
5. X = 7514880.95    Y = 4941671.14  

 *��������:
����� ����������� � ������ , �� ����� �������� �� ������ �� �������� �������������
���������, �� ������������. � ������� ��������� ���� ������ ������� � ����������
���� �������� ������ ��. 04. 
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�� ��������� ������� ��. 0.4. � ����� 1, �������� �� ��� ������ ����� �������
������� ���������� ���� � ������ �� ��� 5�, �� ����������� ������� ��. 806/2, ���� ��
�� ����������� ���� ����� ����� ����������.

� ����� 1 � ���� �2�, �������� �� ������� �� ����������� ������� ��. 928 ���� ������
���� ��������� ��� ����������� �������, ���������� ���������� ������� �� �����
����� ������, �� �������� ������ �������� �����������.

� ����� 1 � ���� � ���� �2� �� ����������� ������� ��. 921/2 ���������� ����������
������� �� ������������� 8-8, �� �������� ������ �������� �����������.
�
�� ��������� ������� ��. 0.4. ���������� �� ������ ��������� ��������� �������,
��� �� ������ �� ���� �� ���� �� ���� ��������� ������� � / ��� ������ ������� �
����������� �����������, � �� � ����� ����� ��������� �� ����������� �
�������������� ���� ����� ����������� � �������� 4.2. ������� ����������� �
��������������, ����������� 4.2.2, ��� � � �������� 5. ������� �������.
�
������ �� ��������� ����� �������������� ������� �������� � ��:
�

�� � ����� 2 � ������ �2 ��������� �� ��������� �������������� �����
����������� ������� �� �� ���������� �.�. ��. 814/2 � �.�. ��. 815/2. 

�� � ����� 1 � ������ �2 ��������� �� ����� ����������� ������� �� 1 ��
���������� �.�. ��. 801 � �.�. ��. 800/2. 

�� � ����� 2 � ������ ��� ��������� �� �������� ������� ����� �������� �������
�� 2 ��. ��. 1217/1 ����� ��. ��. 1213/1. 

�� � ����� 2 � ������ �3 ��������� �� ����� ����������� ������� �� 3 ��
���������� �.�. ��. 1214/1 � �.�. ��. 1214/3. 

�� � ����� 2 � ������ �2 ��������� �� ����� ����������� ������� �� 4 ��
���������� �.�. ��. 1208 � 1207/2. 

�� � ����� 2 � ������ �2 ��������� �� ����� ����������� ������� �� 5 ��
���������� �.�. ��. 1209/4 � 1209/2. 

�� � ����� 3 � ������ �2 ��������� �� ����� ����������� ������� �� 6 ��
���������� �.�. ��. 1401 � 1402. 

�� � ����� 1 � ������ �2 ��������� �� ����� ����������� ������� �� 7 �� ������
���������� �.�. ��. 811/1, 811/2 � 806/3. 

������ �� ���� ��������� ������� �������� ������������ �������:
�� 809/1, 809/2, 918/1, 918/2, 810/2, 810/3, 810/1, 811/3, 814/4, 810/4, 919, 921/2, 

921/1, 806/3, 1202/1, 1202/3, 1204/1, 1204/2, 1404/2 � ���� 1404/1. 

������ �� ���� ��������� ������ �������� ������������ �������:
      -     811/1, 811/2, 928, 815/1, 1404/1. 

������ ������ �������� ������ ����������� ������ �� ��������� ������������
���������. ����� ����������� ��������� ������� (���� �� 2) ���������� �� �������
�������� ����������� (������� �������� ��������������) � ����� ����� ���������
������� ��. 04 "�������� �� ���������� �� ���������� �����������".

�
�� ����������� ������� ��. 914, 915, � 916 � ����� 1 � ���� �2, ��������� ��
���������� ������������ �������� �� ������ ������������ �������� � ���� �������
������������-�������������� ������ ����� ����������� ��������� ���� �����, ��
��������� ��������������.
�
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�� ����������� ������� ��. 929, 930/1, 930/2, 930/3, 931, 932 � 933 �� ���������, ��
���� �1 � �2, ��������� �� ���������� ������������ �������� �� ������ ������������
� ���� ������� ������������-�������������� ������ ����� ����������� ���������
���� �����, �� ��������� ��������������.

�� ����������� ������� 1403/1 �� ���������, � ����� 4 � ���� �2 ��������� ��
������������ �������� � ���� ������� ������������-�������������� ������ �����
����������� ��������� ���� �����, �� ��������� ��������������.

�� ����������� ������� ��. 1203, 1205, 1206, 1209/1, 1209/2, 1209/3, 1209/4, 1213/1, 
1213/2, 1215, 1216 �� ���������, �������� �� ������ ������������� �������� �������
�� ���� ������� ��� � ���� ������� ����� ����������� ��������� ���� �����, ��
��������� ��������������. ��������� ���� �� ���������� �� ��������� ������� ��.
0.4.

�������� o�������� ���������,                          

������ ����������, ����.���.���.

������� ��. 200 0378 03 

������ �� ���������� ������ �������
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На основу члана 27. став 1. тачка 6) Статута 
града Пожаревца („Службени гласник града 
Пожаревца“, бр. 9/09–пречишћен текст), Скупштина 
града Пожаревца на седници од 20.03.2013. године, 
донела је

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О 

РЕАЛИЗАЦИЈИ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА 
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ 

ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 2008-2012. ГОДИНА

Члан 1.
Усваја се Извештај о реализацији Стратегије 

развоја социјалне заштите за подручје града 
Пожаревца 2008-2012. година. 

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

У Пожаревцу, 20.03.2013. године Број:01-06-21/16

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.

13

На основу члана 32. став 1. тачка 10) Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
бр. 129/07) и члана 27. став 1. тачка 12) и члана 69. 
став 2. и 3. Статута града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца“, бр. 9/09-пречишћен 
текст и 13/12), Скупштина града Пожаревца, на 
седници од 20.03.2013. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о престанку функције председнику Скупштине 

града Пожаревца 

I 
 Жарку Пивцу, дипл. економисти из 
Пожаревца, ул. Моше Пијаде бр. 29/9, престаје 
функција председника Скуштине града Пожаревца, 
закључно са 20.03.2013. године, на основу поднете 
оставке. 

II 
 Ово решење објавити у „Службеном 
гласнику града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 20.03.2013. године Број: 01-06-21/3

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милић Јовановић, с.р.

14

На основу члана 32. став 1. тачка 10. и члана 
38. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, бр. 129/07) и члана 27. став 1. тачка 12) 
и члана 63. Статута града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца“, бр. 9/09-пречишћен 
текст и 13/12), Скупштина града Пожаревца, на 
седници од 20.03.2013. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о избору председника Скупштине града 

Пожаревца 

I 
 Бира се Спасовић Бане, дипл. правник из 
Пожаревца, ул. Југовићева бр. 35, за председника 
Скуштине града Пожаревца. 

II 
 Ово решење објавити у „Службеном 
гласнику града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 20.03.2013. године Број: 01-06-21/4

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милић Јовановић, с.р.

15

На основу члана 32. став 1. тачка 12. и 
члана 50. став 2. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, бр. 129/07) и члана 27. 
став 1. тачка 14) и члана 90. став 2. Статута града 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, 
бр. 9/09-пречишћен текст и 13/12), Скупштина 
града Пожаревца, на седници од 20.03.2013. године, 
донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу заменика градоначелника града 

Пожаревца 

I 
 Разрешава се Вукица Васић, дипл. 
економиста из Пожаревца, ул. Светосавска бр. 
18/25, функције заменика градоначелника града 
Пожаревца. 

II 
 Ово решење објавити у „Службеном 
гласнику града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 20.03.2013. године Број: 01-06-21/5а

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Спасовић Бане, дипл. правник, с.р.

16

На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 
43. став 2., 4. и 6. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, бр. 129/07) и члана 27. став 
1. тачка 14) и члана 83. став 2., 4. и 6. Статута града 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, 
бр. 9/09-пречишћен текст и 13/12), Скупштина 
града Пожаревца, на седници од 20.03.2013. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о избору заменика градоначелника града 

Пожаревца 

I 
 Бира се Степановић др Миодраг из 
Пожаревца, ул. 15. октобра бр. 20/6, за заменика 
градоначелника града Пожаревца. 

II 
 Ово решење објавити у „Службеном 
гласнику града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 20.03.2013. године Број: 01-06-21/5б

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Спасовић Бане, дипл. правник, с.р. 

17

На основу члана 32. став 1. тачка 12) и 
члана 50. став 2. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, бр. 129/07), члана 27. 
став 1. тачка 14) и члана 90. став 2. Статута града 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, 
бр. 9/09-пречишћен текст и 13/12), Скупштина 
града Пожаревца, на седници од 20.03.2013. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу 5 чланова Градског већа града 

Пожаревца 

I 
 Разрешавају се функције члана Градског 
већа града Пожаревца: 

1. Ђорђевић Мирослав, приватни 
предузетник из Пругова;

2. Косановић Гордана, дипл. правник 
из Пожаревца, ул. Страхинића Бана 
бр. 7;

3. Николић др Марина, професор 
српског језика из Пожаревца, ул. 
Косте Рацина бр. 44; 

4. Стојићевић Војислав, приватни 
предузетник из Брадарца; и 

5. Стојићевић Милан, дипл. инжењер 
производног менаџмента из 
Костолац, ул. Кнеза Лазара бр. 26. 

II 
 Ово решење објавити у „Службеном 
гласнику града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 20.03.2013. године Број: 01-06-21/5в

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Спасовић Бане, дипл. правник, с.р.

18

На основу члана 32. став 1. тачка 12) и 
члана 45. став 1. и 2. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, бр. 129/07), члана 27. став 
1. тачка 14) и члана 85. став 1. и 2. Статута града 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, 
бр. 9/09-пречишћен текст и 13/12), Скупштина 
града Пожаревца, на седници од 20.03.2013. године, 
донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е 
о избору 6 чланова Градског већа града 

Пожаревца 

I 
 За чланове Градског већа града Пожаревца 
бирају се: 

1. Цвејић Вејан, техничар из 
Ћириковца;

2. Јосимовић др Љубиша из Пожаревца, 
ул. 7. јула број 28;

3. Пејић Весна из Пожаревца, ул. 15. 
октобра бр. 10/7;

4. Крстић Дејан из Пожаревца, ул. 
Његошева бр. 12/4;

5. Радовановић Срђан, приватни 
предузетник из Петке; и

6. Живановић Новица-Бели, приватни 
предузетник из Братинца.

II 
 Ово решење објавити у „Службеном 
гласнику града Пожаревца“. 

У Пожаревцу, 20.03.2013. године Број: 01-06-21/5г

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Спасовић Бане, дипл. правник, с.р.

19

На основу члана 43. став 5. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07) 
и члана 46. став 1. тачка 5) Закона о локалним 
изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 
54/11) и на основу члана 27. став 1. тачка 6) и члана 
83. став 5. Статута града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца“, бр. 9/09-пречишћен 
текст и 13/12), Скупштина града Пожаревца, на 
седници од 20.03.2013. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о престанку мандата Степановић Миодрагу, 

одборнику Скупштине града Пожаревца 

I 
 Степановић Миодрагу, одборнику 
Скупштине града Пожаревца, из Пожаревца, престао 
је мандат одборника Скупштине града Пожаревца 
избором на функцију заменика градоначелника 
града Пожаревца, закључно са 20.03.2013. године. 

II 
 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 овог решења. 

У Пожаревцу, 20.03.2013. године Број: 01-06-21/6а

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Спасовић Бане, дипл. правник, с.р.

20

На основу члана 45. став 8. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 
129/07), члана 46. став 1. тачка 5) Закона о локалним 
изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 
54/11) и на основу члана 27. став 1. тачка 6) и члана 
85. став 7. Статута града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца“, бр. 9/09-пречишћен 
текст и 13/12), Скупштина града Пожаревца, на 
седници од 20.03.2013. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о престанку мандата Цвејић Вејану, одборнику 

Скупштине града Пожаревца 

I 
 Цвејић Вејану, одборнику Скупштине 
града Пожаревца, из Ћириковца, престао је мандат 
одборника Скупштине града Пожаревца избором 
на функцију члана Градског већа града Пожаревца, 
закључно са 20.03.2013. године. 

II 
 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 овог решења. 

У Пожаревцу, 20.03.2013. године Број: 01-06-21/8

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Спасовић Бане, дипл. правник, с.р.



20.03.2013.СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦАСтрана 122 - Број 2

21

На основу члана 45. став 8. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 
129/07), члана 46. став 1. тачка 5) Закона о локалним 
изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 
54/11) и на основу члана 27. став 1. тачка 6) и члана 
85. став 7. Статута града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца“, бр. 9/09-пречишћен 
текст и 13/12), Скупштина града Пожаревца, на 
седници од 20.03.2013. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о престанку мандата Крстић Дејану, одборнику 

Скупштине града Пожаревца 

I 
 Крстић Дејану, одборнику Скупштине 
града Пожаревца, из Пожаревца, престао је мандат 
одборника Скупштине града Пожаревца избором 
на функцију члана Градског већа града Пожаревца, 
закључно са 20.03.2013. године. 

II 
 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 овог решења. 

У Пожаревцу, 20.03.2013. године Број: 01-06-21/8а

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Спасовић Бане, дипл. правник, с.р.

22

 На основу члана 27. став 1. тачка 6) Статута 
града Пожаревца („Службени гласник града 
Пожаревца“, бр. 9/09-пречишћен текст и 13/12), 
члана 5. Пословника Скупштине града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 2/08) 
и Извештаја Комисије за мандатно-имунитетска 
питања Скупштине града Пожаревца бр. 01-06-21 
од 20.03.2013. године, Скупштина града Пожаревца, 
на седници од 20.03.2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о потврђивању мандата одборницима 

Скупштине града Пожаревца

I
 Потврђују се додељени мандати 
одборницима Скупштине града Пожаревца, 
изабраним на изборима одржаним 06.05.2012. 
године и то: 

1. Илић Тањи из Петке;
2. Репеџић Зорану из Пожаревца, ул. Златарска 

бр. 14; и 
3. Челебић Сунчици из Пожаревца, ул. Јована 

Цвијића бр. 3. 

II
 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 истог. 

У Пожаревцу, 20.03.2013. године Број: 01-06-21/6

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.

23

На основу члана 8. став 2. Одлуке о 
оснивању установе Спортски центар „Пожаревац“ у 
Пожаревцу („Службени гласник града Пожаревца“, 
бр. 3/09 -пречишћен текст), члана 30., 34. и 35. 
Статута Установе Спортски центар „Пожаревац“ у 
Пожаревцу („Службени гласник града Пожаревца“ 
број 4/09) и члана 27. став 1. тачка 9. Статута града 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, 
бр. 9/09 -пречишћен текст и 13/12) Скупштина града 
Пожаревца, на седници од 20. марта 2013. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу дужности директора установе 

Спортски центар „Пожаревац“ у Пожаревцу

I 
Мирослав Стојимировић, дипл.економиста 

из Пожаревца, ул. Лоле Рибара бр.2, разрешава се 
дужности директора установе Спортски центар 
„Пожаревац“ у Пожаревцу, на сопствени захтев.
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II 
 Ово решење објавити у „Службеном 
гласнику града Пожаревца“. 

 О б р а з л о ж е њ е
 Дана 6. јуна 2012. године, Скупштина гарда 
Пожаревца је решењем број 01-06-49/6е именовала 
Мирослава Стојимировића, дипл.економисту из 
Пожаревца, ул. Лоле Рибара бр. 2, за директора 
установе Спортски центар „Пожаревац“ из 
Пожаревца, почев од 7. јуна 2012. године.
 Управни одбор Спортског центра 
„Пожаревац“ је на седници одржаној дана 22. 
фебруара 2013. године разматрао и усвојио захтев 
директора Мирослава Стојимировића за раскид 
радног односа са даном одржавања седнице 
Скупштине града Пожаревца, на којој би се 
именовао други директор и остварио континуитет 
у руковођењу установом.
 Као разлог за подношење оваквог захтева, 
директор Мирослав Стојимировић је навео 
испуњење услова за одлазак у старосну пензију.
 Обзиром на све напред наведено, 
Скупштина града Пожаревца доноси решење као у 
диспозитиву.

У Пожаревцу, 20. марта 2013. године 
Број: 01-06-21/2013/17-а

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић , дипл.правник , с.р.

24

На основу члана 8. став 2. Одлуке о 
оснивању установе Спортски центар „Пожаревац“ у 
Пожаревцу („Службени гласник града Пожаревца“, 
бр. 3/09 -пречишћен текст),  члана 30. и 36. Статута 
Установе Спортски центар „Пожаревац“ из 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“ 
број 4/09)  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 20. марта 2013. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о  именовању вршиоца дужности директора  
установе Спортски центар „Пожаревац“ у 

Пожаревцу

I 
Именује се Ненад Митић из Пожаревца, 

улица др Николе Хаџи Николића бр. 21, за вршиоца 
дужности директора  установе Спортски центар 
„Пожаревац“ у Пожаревцу, до годину дана.

II 
 Ово решење објавити у „Службеном 
гласнику града Пожаревца“. 

У Пожаревцу, 20. 03.2013. год. Број: 01-06-21/17-б

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.

25

На основу члана 14. став 1, 3, 4. и 5. Закона 
о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 
129/07 и 54/11) и на основу члана 27. став 1. тачка 
6) Статута града Пожаревца („Службени гласник 
града Пожаревца“, бр. 9/09-пречишћен текст и 
13/12), Скупштина града Пожаревца, на седници од 
20.3.2013. године, донела је
 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу једног члана, једног заменика 

члана и секретара Градске изборне комисије у 
сталном саставу 

I
 Разрешава се Милошевић Зоран из 
Пожаревца, ул. Чеде Васовића бр. 10/7, дужности 
члана Градске изборне комисије у Пожаревцу, кога 
је предложила Одборничка група Демократске 
странке;

Разрешава се Богићевић Саша из Маљуревца 
дужности заменика члана Градске изборне комисије 
у Пожаревцу, Бојковић Гордана из Пожаревца, 
кога је предложила Одборничка група Покренимо 
Пожаревац (Српска напредна странка, Нова Србија, 
Покрет снага Србије-БК, Демократска партија 
Македонаца, Покрет социјалиста);
 Разрешава се Унгурјановић Мирослав, 
дипл. правник из Пожаревца Градска управа града 
Пожаревца, дужности секретара Градске изборне 
комисије у Пожаревцу.

II
 Ово решење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
града Пожаревца“.
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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, 20.3.2013. године Број: 01-06-21/2a

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Жарко Пивац, дипл. економиста, с.р.

26

На основу члана 27. став. 1. тачка 6) и члана 
35. Статута града Пожаревац („Службени гласник 
града Пожаревац“, бр. 9/09-пречишћен текст и 
13/12), Скупштина града Пожаревца, на седници од 
20.3.2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању председника 
и четири члана Комисије за мандатно-
имунитетска питања Скупштине града 

Пожаревца

I
 Разрешавају се дужности председника и 
члана Комисије за мандатно-имунитетска питања 
Скупштине града Пожаревца:

1. Ајдачић Ирена, одборник из Костолац, 
ул. Рударска бр. 2/2; 

2. Илић Радиша из Пожаревца, ул. Ђуре 
Салаја бр. 12;

3. Млакар Иван, одборник из Костолца, 
ул. Ђуре Јакшића бр. 13;

4. Ракић Дејан, одборник из Пожаревца, 
ул. Југовићева бр. 1; и

5. Живановић Дејан, одборник из 
Пожаревца, ул. Узун Миркова бр. 24.

II
 У Комисију за мандатно-имунитетска 
питања Скупштине града Пожаревца именују се: 

- за председника Арсић Верољуб, 
одборник из Пожаревца, ул. Лоле Рибара 
бр. 50;

- за члана Томић Саша из Пожаревца, ул. 
Чеде Васовића бр. 74/10;

- за члана Ракић Дејан, одборник из 
Пожаревца, ул. Југовићева бр. 1;

- за члана Таталовић Мића, одборник из 
Лучице, ул. 15. октобра бр. 43; и

- за члана Миладиновић Златко, одборник 
из Пожаревца, ул. Светосавска бр. 
18/19.

III
 Ово решење објавити у “Службеном 
гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 20.3.2013. године Број: 01-06-21/2б

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Жарко Пивац, дипл. економиста, с.р.

27

На основу члана 27. став. 1. тачка 6) и члана 
35. Статута града Пожаревац („Службени гласник 
града Пожаревац“, бр. 9/09-пречишћен текст и 
13/12), Скупштина града Пожаревца, на седници од 
20.3.2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању заменика 

председника и четири члана Комисије за избор 
и именовања Скупштине града Пожаревца

I
 Разрешавају се дужности заменика 
председника и члана Комисије за избор и именовања 
Скупштине града Пожаревца:

1. Сретеновић Весна, одборник из 
Пожаревца, ул. Пионирски трг 15/23;

2. Траиловић Богдан, одборник из 
Пожаревца, ул. 6. Личке дивизије бр. 
13;

3. Репеџић Зоран из Пожаревца, ул. 
Златарска бр. 14;

4. Ваљаревић Саша, одборник из 
Пожаревца, ул. Воје Вујовића бб; и

5. Младеновић Наташа, одборник из 
Пожаревца, ул. Вардарска бр. 19/30

II
 У Комисију за избор и именовања 
Скупштине града Пожаревца именују се:

- за заменика председника Репеџић Зоран 
из Пожаревца, ул. Златарска бр. 14;

- за чланове:
1. Ничић Младен, одборник из 

Пожаревца, ул. Чеде Васовића бр. 
62/17;
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2. Живковић Жељко, одборник из 
Брадарца; 

3. Додиг Северин из Пожаревца, ул. 
Миодрага Марковића бр. 28; и

4. Сретеновић Весна, одборник из 
Пожаревца, ул. Пионирски трг бр. 
15/23.

III
 Ово решење објавити у “Службеном 
гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 20.3.2013. године Број: 01-06-21/2в

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Жарко Пивац, дипл. економиста, с.р.

28

На основу члана 27. став. 1. тачка 6) и члана 
35. Статута града Пожаревац („Службени гласник 
града Пожаревац“, бр. 9/09-пречишћен текст и 
13/12), Скупштина града Пожаревца, на седници од 
20.3.2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању заменика 

председника и четири члана
Комисије за прописе Скупштине града 

Пожаревца

I
 Разрешавају се дужности заменика 
председника и члана Комисије за прописе 
Скупштине града Пожаревца:

1. Милосављевић Миодраг, одборник из 
Пожаревца, ул. Топличина бр. 2;

2. Манев Саша из Пожаревца, ул. Прва 
Пролетерска бр. 18;

3. Ђурђевић Марко из Пожаревца, ул. 
Јована Драгашевића бр. 15; 

4. Десивојевић Ана из Драговца; и 
5. Пантић Новица из Пожаревац, ул. 

Книнска бр. 16.

II
 У Комисију за прописе Скупштине града 
Пожаревца именују се:

- за заменика председника Петровић 
Владан из Пожаревца, ул. Топличина 
бр. 14/7;

- за чланове:
1. Миљковић Далибор из Пожаревца, 

ул. Николе Тесле бр. 21;
2. Милић Никола из Пожаревца, ул. 

Цара Душана бр. 19; 
3. Симић Драгослав из Пожаревца, ул. 

Ђурђа Бранковића бр. 17; и
4. Милосављевић Владан из 

Пожаревца, ул. Прилепска бр. 18. 

III
 Ово решење објавити у “Службеном 
гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 20.3.2013. године Број: 01-06-21/2г

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Жарко Пивац, дипл. економиста, с.р.

29

На основу члана 7. става 2. Одлуке 
о постављању мањих монтажних објеката 
привременог карактера на површинама јавне намене 
(„Службени гласник града Пожаревца“ број 10/12 
– пречишћен текст) и члана 21. Пословника о раду 
Градског већа града Пожаревца („Службени гласник 
града Пожаревца“ број 3/08, 5/08, 3/09 и 7/12), а на 
основу закључка Градског већа бр. 01-06-17/2013-25 
од 5. марта 2013. године којим је извршена допуна 
члана 5. става 2. Правилника о техничким условима 
за постављање летњих башти на површинама јавне 
намене на територији града Пожаревца број 01-
06-14/2011-34 донетог на седници Градског већа 
града Пожаревца од 25.02.2011. године, Градско 
веће града Пожаревца на седници од 5. марта 2013. 
године, донело је 

П Р А В И Л Н И К
О ТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА ЗА 

ПОСТАВЉАЊЕ ЛЕТЊИХ БАШТИ НА 
ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Члан 1.
 Овим правилником утврђују се технички 
услови за постављање летњих башти на површинама 
јавне намене на територији Града Пожаревца.

Члан 2.
 Површине јавне намене на којима се може 
поставити летња башта су:
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- део површине јавне намене на тротоару 
и

- део површине јавне намене у пешачким 
зонама.

Члан 3.
 Пешачка зона у смислу овог правилника 
је улица Стари корзо и Барили центар у граду 
Пожаревцу.

Члан 4.
 Испуњеност услова за постављање летњих 
башти на површинама јавне намене утврђује 
орган надлежан за комуналне послове Градске 
управе Града Пожаревца у складу са одредбама 
Одлуке о постављању мањих монтажних објеката 
привременог карактера на површинама јавне 
намене („Службени гласник града Пожаревца“ број 
10/12 – пречишћен текст) и овим правилником.

Члан 5.
 Летња башта је отворени простор који 
се може формирати на површини јавне намене 
непосредно уз или испред угоститељског објекта, као 
привремено проширење капацитета угоститељског 
објекта у периоду од 01. марта до 01. новембра, у 
току сваке текуће године.
 Летња башта се формира непосредно уз или 
испред угоститељског објекта у ширини уличног 
фронта угоститељског објекта у чијој је функцији. 
Летња башта се изузетно може поставити и испред 
суседног објекта, уз сагласност власника објекта 
испред кога се башта поставља. Сагласност власника 
суседног објекта није потребна за постављање 
летње баште у пешачким зонама. Летња башта се 
формира непосредно уз или испред угоститељског 
објекта у ширини уличног фронта угоститељског 
објекта у чијој је функцији. Летња башта се 
изузетно може поставити и испред суседног 
објекта, уз сагласност власника објекта испред кога 
се башта поставља. Сагласност власника суседног 
објекта није потребна за постављање летње баште 
у пешачкој зони и за постављање на простору јавне 
намене испред објекта који је празан, закључан и 
није у функцији обављања пословне делатности. 
 Летња башта се не може формирати за 
објекат који нема одговарајући санитарни блок 
за кориснике услуга, као ни за потребе киоска и 
других мањих монтажних објеката постављених на 
површинама јавне намене.

Члан 6.
 Летње баште се могу формирати на дело-
вима површине јавне намене на којима је могуће, а 
под следећим условима:

- минимална ширина летње баште 1,50м;
- минимална слободна ширина пешачког 

пролаза 1,60м;
- минимално растојање летње баште од 

ивичњака коловоза 0,50м;
- минимално растојање летње баште од 

раскрснице 6,00м;
- минимално растојање летње баште од 

обележеног пешачког пролаза 3,00м и 
- слободан пролаз у ширини постојећег 

колског или пешачког пролаза (пасажа) 
до објекта.

Члан 7.
 Летња башта може да садржи преносни 
урбани мобилијар који се може лако демонтирати и 
уклонити по престанку рока формирања баште.
 У лако преносни урбани мобилијар спадају: 
подијум, столови, столице, сунцобрани, сенила- 
тенде, монтажне ограде, жардињере са зеленилом 
и преносна расвета.
 Постављање подијума летње баште може се 
одобрити на терену у нагибу и на површини јавне 
намене која није завршно обрађена, на начин који 
омогућава редовно комунално одржавање јавне 
површине. Максимална висина подијума изнад 
нивоа терена износи 15 цм.
 Забрањено је постављање подијума у 
пешачким зонама.
 Летње баште са подијумом морају да имају 
монтажну ограду.
 Летње баште се могу оградити лаком 
транспарентном монтажном оградом висине до 
80цм од коте терена, без фиксирања за подлогу или 
преносним украсним жардињерама са зеленилом.
 Ограђивање летње баште врши се по правилу 
уз ивичњак коловоза ради заштите корисника баште 
од колског саобраћаја.
 У зависности од положаја летње баште у 
односу на објекат, могуће је поставити два типа 
сенила:
 - слободно стојећа сенила (сунцобрани) и
 - сенила фиксирана на објекту (конзолне 
тенде).
 Облик и величина сенила фиксираних на 
објекту морају бити у складу са ширином и висином 
угоститељског објекта, спратних делова објекта на 
који се постављају и околног јавног зеленила.
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Члан 8.
 У склопу летње баште није дозвољено:

- зидање било каквих зидова, парапетних 
ограда, бетонирање подних платоа и 
застакљивање истих, односно затварање 
летње баште на било који начин;

- изградња кровних конструкција;
- постављање фиксних подијума 

и ограда који ометају приступ 
комуналним инсталацијама, шахтама, 
противпожарним хидрантима и 
прилаз интервентним комуналним, 
противпожарним и другим службеним 
возилима;

-  постављање шанка, баштенског 
роштиља или ражња;

-  постављање монтажно- демонтажних 
настрешница фиксираних за подлогу у 
пешачким зонама;

-  постављање подијума у пешачким 
зонама;

-  постављање свих врста ограда осим 
саксија са зеленилом у пешачким 
зонама и

-  користити постојеће дрвеће и други 
урбани мобилијар у функцији 
коришћења баште. 

Члан 9.
 Саставни део овог Правилника су скице са 
површинама и положајем летњих башти у пешачким 
зонама у Пожаревцу.

Члан 10.
 На све оно што није предвиђено овим 
Правилником примениће се одредбе важећих 
законских прописа. 

Члан 11.
 Ступањем на снагу овог Правилника 
престаје да важи Правилник о техничким условима 
за постављање летњих башти угоститељских 
објеката на јавним површинама на територији 
Града Пожаревца број 01-06-14/2011-34 донетог 
на седници Градског већа града Пожаревца од 
25.02.2011. године („Службени гласник града 
Пожаревца“ број 1/11).

Члан 12.
 Овај Правилник ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику 
града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 5.03.2013. год. 
Број: 01-06-17/2013-25-1

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАДОНАЧЛЕНИКА 
И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Миладиновић, дипл.еконемиста, с.р.

СТРУЧНИ САРАДНИК 
ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 

ГРАДОНАЧЛЕНИКА 
И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Тамара Спасић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ  ВЕЋА
    ГРАДОНАЧЕЛНИК

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

Доставити:
- Драгом Богдановићу,шефу Одсека за 

скупштинске послове
- Драгани Живановић, начелнику 

Одељења за имовинско-правне, 
комуналне послове и саобраћај

- Слађани Петрушић, начелнику Одељења 
за инспекцијске послове

- Небојши Лукићу, начелнику Одељења 
за послове комуналне полиције 
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На основу члана 6. став 2 Одлуке о постав-
љању мањих монтажних објеката привременог 
карактера на површинама јавне намене (“Службени 
гласник града Пожаревца број 10/2012-пречишћен 
текст) и члана 21.Пословника о раду Градског 
већа града Пожаревца (“Службени гласник града 
Пожаревца број 3/2008, 5/2008, 3/2009 и 7/2012), 
а на предлог ЈП Дирекције за изградњу града 
Пожаревца, Градско веће града Пожаревца на 
седници од 5. марта 2013. године донело је 

ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА, НАМЕНИ И ИЗГЛЕДУ 

КИОСКА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Члан 1.
 Овим Правилником утврђују се Технички 
услови,намена и изглед киоска  који се налазе на 
површинама јавне намене на територији града 
Пожаревца
 

Члан 2.
 Површине јавне намене на којима се може 
поставити киоск су:

- део површине јавне намене на 
тротоару

- део површине јавне намене у пешачким 
зонама

Члан 3.
 Пешачка зона у смислу овог Правилника је 
улица Стари корзо и Барили центар.

Члан 4.
 Испуњеност услова за постављање киоска 
на  површинама јавне намене утврђује орган 
надлежан за комуналне послове Градске управе 
града Пожаревца, у складу са Одлуком о постављању 
мањих монтажних објеката привременог карактера 
на површинама јавне намене (“Службени гласник 
града Пожаревца број 10/2012-пречишћен текст) 

Члан 5.
 Киоск је типски монтажни пословни објекат 
намењен за шалтерску продају,чија бруто површина 
не може бити већа од 6м2 и има манипулативни 
простор од 2м2 .

Члан 6.
 Овим Правилником се ближе прописују тип 
и изглед киоска а који обухвата израду од инокса, 

елоксираних или пластифицираних алуминијум-
ских профила и елемената.
 Сагласност на изглед  и тип киоска даје ЈП 
Дирекција за изградњу града Пожаревца, осим где 
је то дефинисано Урбанистичким планом.             
     

Члан 7.
 Делатности које се могу обављати: 

- занатске услуге
- трговина                                              
- финансијске и интелектуалне услуге

Члан 8.
 Дозвољено је постављати расхладне 
витрине уз киоске и то: две једнокрилне или једна 
двокрилна.
            

Члан 9.
             Киосци који се постављају на тротоару 
морају да испуњавају следеће услове: 

- минимална ширина пешачког пролаза 
1,6 м

- минимално растојање од ивичњака 
коловоза 1,0 м

- минимално растојање је ван граница 
зоне прегледности раскрснице а не 
мање од 6м 

- минимално растојање од обележеног 
пешачког прелаза 3,0 м

Члан 10.
 Саставни део овог Правилника је  План 
локација за постављање киоска

Члан 11.
 На све што није предвиђено овим 
Правилником примениће се одредбе важећих 
законских прописа.

 Члан 12.
 Овај Правилник ступа на снагу даном  
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 5. марта 2013. године 
Број: 01-06-17/2013-5

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Соња Миладиновић, дипл.еконемиста, с.р.
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СТРУЧНИ САРАДНИК 
ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 

ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Спасић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ  ВЕЋА
    ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

Доставити: 
- ЈП „Дирекција за изградњу града 

Пожаревца“, в.д.директору
- ЈП „Дирекција за изградњу града 

Пожаревца“, Саши Исаковићу
- Слађани Петрушић,  Начелнику Одељења 

за инспекцијске послове;
- Небојша Лукић, Начелник Одељење 

комуналне полиције; 
- Драгани Живановић, Начелник Одељење 

за имовинско правне,комуналне послове и 
саобраћај;   

- Драгом Богдановићу, шефу Одсека за 
скупштинске послове; 
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На основу чл. 38. Закона о удружењима 
(“Сл.гласник РС’’ бр.51/2009), Уредбе о средствима 
за подстицање програма или недостајућег дела 
средстава за финансирање програма од јавног 
интереса која реализују удружења ( „Сл. гласник 
РС“ бр. 8/12), члана 86. Статута града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца“, 9/09- 
пречишћен текст и 13/12) и члана 21. Пословника 
о раду Градског већа града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08, 3/09 и 
7/12), Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној 18. марта 2013.године донело је 
 

ПРАВИЛНИК 
О КРИТЕРИЈУМИМА И УСЛОВИМА 
ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА 

УДРУЖЕЊА КОЈА СУ ОД ЈАВНОГ 
ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД ПОЖАРЕВАЦ 

Члан 1. 
 Овим Правилником утврђују се критери-
јуми, услови, начин, обим и поступак доделе 
средстава, као и начин и поступак враћања средстава 
за подстицање програма или недостајућег дела 
средстава за финансирање програма уколико се 
утврди да удружење добијена средства не користи 
за реализовање одобрених програма која су од 
јавног интереса. 

Члан 2. 
 Град Пожаревац ће финансирати и 
суфинансирати програме удружења од јавног 
интереса у области:

− социјалне и здравствене заштите 
− борачко инвалидске заштите 
−  заштите лица са инвалидитетом 
− друштвене бриге о деци 
− помоћи старима 
− заштите и промовисања људских и 

мањинских права 
− хуманитарних програма 
− одрживог развоја 
− других програма којима удружење 

искључиво и непосредно следи јавне 
потребе.

 Градско веће града Пожаревца може својом 
одлуком приликом расписивања конкурса, утврдити 
и друге области од јавног интереса сем наведених 
у претходном ставу овог члана, а све у складу са 
чланом 38. Закона о удружењима (“Сл.гласник РС’’ 
бр.51/2009).
 Средства за реализацију програма- 
пројеката из овог члана обезбедиће се у буџету 
града Пожаревца на економској класификација 
481 – Дотације невладиним организацијама и 
удружењима – конкурс.

Члан 3. 
  Право подношења пријаве за финансирање 
или суфинансирање програма од јавног интереса 
имају удружења под условом да им је седиште на 
територији града Пожаревца, не краће од годину 
дана, односно имају седиште или огранак и делују 
на подручју града Пожаревца као општинске или 
међуопштинске организације.

Члан 4. 
 Критеријуми за оцењивање програма рада 
су:

1. Проблем којим се баве – колико је 
јасно проблем дефинисан, да ли је у 
вези са циљем употребе средстава и 
проблемима локалне заједнице;

2. Циљеви програма рада – да ли су 
јасно и прикладно одређени; да ли су 
достижни у предвиђеном времену и 
да ли недвосмислено представљају 
решење уоченог проблема у локалној 
заједници;

3. Обухват – колике су могућности 
програма рада да oбухвати шири круг 
корисника и подстакне њихово активно 



20.03.2013.СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦАСтрана 132 - Број 2

учешће у реализацији предвиђених 
активности; да ли укључује партнерство 
са другим удружењима, привредом или 
јавним сектором;

4. Активности и план рада– да ли постоји 
јасна веза између циљева и активности 
предвиђених програмом рада, да ли је 
предложени план активности реалан 
и остварљив у локалној заједници у 
предвиђеном времену;

5. Очекивани резултати и утицаји – да ли 
су резултати програма рада мерљиви 
и да ли ће програм рада имати утицаја 
ван круга непосредних корисника; 

6. Буџет и финансијске исплативости – да 
ли буџет програма рада одражава стварне 
трошкове предложене активности (да ли 
су трошкови реални, практични и да ли 
је однос између процењених трошкова и 
очекованих резултата задовољавајући); 
да ли је адекватан однос између 
административних и програмских 
трошкова; колика је вероватноћа да 
се планираним средствима постигну 
предвиђени резултати;

7. Иновације – да ли програм рада 
има иновативне елементе, предлаже 
алтернативна решења у области којом 
се бави;

8. Одрживост – да ли ће се активности 
наставити и после финансирања из 
буџета града, и на који начин;

9. Извештај о утрошку средстава 
добијених из буџета града Пожаревца у 
2012. години и извештај о реализацији 
бар једног пројекта за оне који први пут 
конкуришу за средства.

10. Висина процента средстава обезбеђених 
ван буџета града Пожаревца даће 
предност приликом избора програма / 
пројекта.

Члан 5.
 Средства се могу користити искључиво 
наменски и то за реализацују активности из 
програма – пројекта.
 - За пројекте – програме из области 
социјалне и здравствене заштите и заштите лица са 
инвалидитетом средства се могу користити за: 

1. материјалне трошкове и трошкове 
оперативног рада (трошкове превоза, 
хонорара, штампање материјала, комуналне 
и друге трошкове који прате реализацију 

програма-пројекта) максимално у износу до 
50% од укупне вредности пројекта односно 
програма. 

 
Члан 6.

 - За пројекте – програме из других области 
утврђених у члану 2. овог правилника, средства се 
могу користити за: 

1. организовање смотри, јубилеја и других 
програма удружења

2. материјалне трошкове и трошкове 
оперативног рада ( трошкове превоза, 
хонорара, штампање материјала, комуналне 
и друге трошкове који прате реализацију 
програма-пројекта) максимално у износу до 
20% од укупне вредности пројекта односно 
програма. 

 
Члан 7. 

 Потпуна програмска документација за 
пријаву на Јавни конкурс треба да садржи:

- образац пријаве на конкурс у 2 примерка 
(који садржи детаљан опис програма за 
чије финансирање или суфинансирање се 
подноси пријава, као и кориснике, значај, 
место и време реализације програма и 
детаљан финансијски план),оверен од 
стране овлашћеног лица док се пратећа 
документација доставља у једном примерку 
( може и оверена фотокопија). Један 
примерак пријаве оверава се подносиоцу 
приликом предаје писарници Градске управе 
града Пожаревца. Уколико се документације 
предаје путем поште, образац пријаве се 
предаје у једном примерку са свом траженом 
пратећом документацијом. 

- доказ о упису у регистар код надлежног 
органа,

- извод из статута удружења у коме је утврђено 
да се циљеви удружења остварују у области 
у којој се програм реализује

- копију извештаја о стању рачуна подносиоца 
пријаве (биланс стања и биланс успеха за 
претходну годину са доказом да је извештај 
поднет Агенцији за привредне регистре),

- одлуку надлежног органа удружења о 
усвајању програма рада за текућу годину. 

- копију оснивачког акта.
Докази од алинеје 2-6 достављају се у 

овереној фотокопији.

Члан 8. 
  Комплетна конкурсна документација 
доставља се у једној затвореној коверти. 
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Предложени програми учесника Конкурса 
треба да садрже тражену документацију, прописану 
Конкурсом, потписану и оверену од овлашћеног 
лица.

Активности обухваћене програмом 
реализују се до краја календарске године.
 Образац пријаве на Конкурс са одговарајућом 
документацијом подноси се Комисији за 
вредновање програма и пројеката удружења и НВО 
са назнаком “Пријава на конкурс за финансирање и 
суфинансирање програма од јавног интереса – не 
отварати’’ препорученом поштом на адресу: Градска 
управа града Пожаревца за Комисију за вредновање 
програма и пројеката удружења и НВО, ул.Дринска 
бр. 2. 12000 Пожаревац или предајом на писарницу 
Градске управе.

Пријаве на конкурс се подносе у року од 15 
дана од дана објављивања у локалном листу „Реч 
народа“.

Неблаговремене, непотпуне, као и пријаве 
послате факсом или електронском поштом неће се 
разматрати. Неће бити разматране ни пријаве уз 
које није достављен Извештај о утрошку средстава 
добијених из буџета града Пожаревца из претходне 
буџетске године или пријаве удружења за које је 
утврђено да су средства ненаменски користила.

Члан 9. 
 Образац пријаве на Конкурс биће 
доступан заитересованима, на званичној интерент 
презентацији града Пожаревца (www.pozarevac.rs), 
а може се подићи и у писарници Градске управе 
града Пожаревца, канц. Бр. 9. Дринска број 2. 
Пожаревац 

Члан 10. 
 Комисију за вредновање пријављених 
програма по областима а по Конкурсу града 
Пожаревца за финансирање или суфинансирање 
програма /пројеката удружења и НВО, образује 
Градско веће града Пожаревца, приликом 
одлучивања о расписивању конкурса.
 Комисија ради у седницама и одлучује 
већином од укупног броја чланова а радом Комисије 
руководи председник. 

Члан 11. 
Комисија за вредновање програма и 

пројеката удружења и НВО размотра пристигле 
пријаве и на основу наведених критеријума утврђује 
листу за финансирање односно суфинансирање по 
областима. 

Листа по областима се објављује на 
званичној интернет страници Градске управе и на 
огласној табли Градске управе. 

На листу, учесници конкурса имају 
право приговора Комисији за избор програма и 
пројеката удружења и НВО у року од 3 дана од 
дана објављивања листе. По приговору одлучује 
Комисија.

Након одлучивања по приговору, коначну 
листу по областима Комисија доставља Градском 
већу града Пожаревца на одлучивање. 

Члан 12. 
 Одлуку о избору програма доноси Градско 
веће града Пожаревца а Градоначелник града 
Пожаревца закључује уговор којим се уређују 
међусобна права, обавезе и одговорности уговорних 
страна. 

Члан 13. 
Средства која се одобре за реализацију 

програма су наменска и могу да се користе 
искључиво за реализацију конкретног програма 
и у складу са уговором који Градоначелник града 
Пожаревца закључује са удружењем. 

Уговором се уређују међусобна права, 
обавезе и одговорности уговорних страна, а 
нарочито: предмет програма, рок у коме се програм 
реализује, конкретне обавезе уговорних страна, 
износ средстава и начин преноса средстава, као и 
друга питања од значаја за реализацију програма 
/пројекта.

Члан 14. 
 Градска управа града Пожаревца прати 
реализацију програма и врши контролу његове 
реализације.
 Удружење које је корисник дотације, 
односно реализатор програма дужан је да Градској 
управи града Пожаревца, у сваком моменту , 
омогући контролу реализације програма и увид 
у сву потребну документацију. Ако се приликом 
контроле утврди ненаменско трошење средстава 
градоначелник града Пожаревца је дужан да раскине 
уговор и затражи повраћај пренетих средстава са 
законском каматом. 

Члан 15. 
 Удружење као корисник дотације подноси 
Градској управи града Пожаревца, буџетском 
инспектору извештај о реализацији програма 
(квартално). Извештај садржи податке о степену 
реализације програма и утрошеним средствима. По 
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завршетку програма корисник дотације доставља 
завршни извештај а најкасније до 15. децембра 
текуће године. 

Члан 16.
 Правилник ступа на снагу даном 
доношења. 
 Правилник објавити у „Службеном гласнику 
града Пожаревца.

У Пожаревцу, дана 18.марта 2013. године 
Број: 01-06-23/2013-6

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Соња Миладиновић, дипл.еконемиста, с.р.

СТРУЧНИ САРАДНИК 
ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 

ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Спасић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ  ВЕЋА
    ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

Доставити:
-  Весни Стевић, начелнику Одељења за 

друштвене делатности
-  Мр Јасмини Николић, директору установе 

Историјски архив Пожаревац и
-  Драгом Богдановићу, шефу Одсека за 

скупштинске послове
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној дана 14. марта 2013. године, разматрало 
је захтев Балетског музичког студија „Амадеус“ 
из Пожаревца за одобрење новчаних средстава, 
ради покрића трошкова превоза на релацији 
Пожаревац – Струмица – Прилеп – Пожаревац, са 
изјашњењем Одељења за друштвене делатности 
Градске управе града Пожаревца, па је на основу 
члана 86. Статута града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца“, 9/09- пречишћен текст 
и 13/12), члана 21. Пословника о раду Градског 
већа града Пожаревца („Службени гласник града 
Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08, 3/09 и 7/12) и члана 4. 
Одлуке о буџету града Пожаревца за 2013. годину 
(„Службени гласник града Пожаревца“ бр. 13/12), 
донело

Р Е Ш Е Њ Е
 о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
 ДЕЛИМИЧНО СЕ ПРИХВАТА захтев 
Балетског музичког студија „Амадеус“ из 
Пожаревца, бр. 01-40-400/2013 од 11. марта 2013. 
године за одобрење новчаних средстава у износу од 
150.000,00 динара, ради покрића трошкова превоза 
на релацији Пожаревац – Струмица – Прилеп – 
Пожаревац.

II
 Средства из тачке 1. овог Решења 
обезбедити из средства предвиђених Одлуком о 
буџету града Пожаревца за 2013. годину („Службени 
гласник града Пожаревца“ бр. 13/12), са Раздела 
3 – Градска управа, Глава 3.1. – Градска управа 
града Пожаревца, Функција 130 – Опште услуге, 
Позиција 50, Економска класификација 499 – Текућа 
буџетска резерва, и иста расподелити 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 6, 
Економска класификација 423 – Услуге по уговору

III
 Средства из тачке 1. овог Решења 
исплатити из средства предвиђених Одлуком 
о буџету града Пожаревца за 2013. годину 
(„Службени гласник града Пожаревца“ бр. 13/12), 
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 6, 
Економска класификација 423 – Услуге по уговору, 
а на текући рачун агенције „Veolia тransporт“ 
Пожаревац, ради исплате трошкова превоза 
на релацији Пожаревац-Струмица -Прилеп – 
Пожаревац Балетског музичког студија „Амадеус“ 
из Пожаревца, по уговору бр. 1524 Pо од 13. 03. 
2013. године на износ од 150.000,00 динара а уз 
обавезу достављања правдајуће документације за 
пренос средстава Одсеку за трезор. 

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

У Пожаревцу, 14. марта 2013. године 
Број: 01-06-22 /2013-1

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Соња Миладиновић, дипл.еконемиста, с.р.

СТРУЧНИ САРАДНИК 
ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 

ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Спасић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ  ВЕЋА
    ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

Доставити:
-  Весни Стевић, Одељење за друштвене 

делатности
-  Милан Дабић, Одељење за привреду и 

финансије
-  Сањи Жарић, Одељење за друштвене 

делатности
-  Славици Вукашиновић, шефу Одсека за 

трезор
-  Јелени Петровић, Шефу одсека за буџет 

и финансије
-  Драгом Богдановићу, Шефу одсека за 

скупштинске послове
-  Балетском музичком студију “Амадеус” 

из Пожаревца
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 Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној дана 18. марта 2013. године, разматрало је 
захтев Основне школе „Вук Караџић“ из Пожаревца 
за одобрење додатних новчаних средстава ради 
куповине котла у издвојеном одељењу у Дубравици, 
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 и 13/12), члана 21. Пословника о раду Градског 
већа града Пожаревца („Службени гласник града 
Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08, 3/09 и 7/12), члана 4. став 
2. и члана 17. Одлуке о буџету града Пожаревца за 

2013. годину („Службени гласник града Пожаревца“ 
бр. 13/12), донело

Р Е Ш Е Њ Е

о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
 ПРИХВАТА СЕ захтев Основне школе 
„Вук Караџић“ из Пожаревца број 01-40-343/2013 
од 28. фебруара 2013. године, за одобрење додатних 
новчаних средстава ради куповине котла у 
издвојеном одељењу у Дубравици, са изјашњењем 
Одељења за друштвене делатности Градске управе 
града Пожаревца, и одобрава се исплата средстава 
у укупном износу од 95.000,00 динара.

II
 Средства из тачке 1. овог Решења 
обезбедити из средства предвиђених Одлуком о 
буџету града Пожаревца за 2013. годину („Службени 
гласник града Пожаревца“ бр. 13/12 ), са Раздела: 
3 „Градска управа“, Глава 3.1: - „Градска управа 
града Пожаревца“, Функција 130 - „Опште услуге“,, 
Позиција 50, Економска класификација 499 - Текућа 
буџетска резерва, и иста распоредити у оквиру 
Раздела 3 – Градска управа, Глава 3.12. - Основно 
образовање, Функција 912 – Основно образовање, 
Позиција 285, Економска класификација 4632 
– Капитални трансфери (У оквиру Финансијског 
плана ОШ „Вук Караџић“ Пожаревац за 2013. 
годину, на Економску класификацију 5126 – Опрема 
за образовање, културу и спорт).
   
    

III
 Средства из тачке 1. овог Решења исплатити 
из средстава предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2013. годину („Службени гласник 
града Пожаревца“ 13/12) са Раздела 3 – Градска 
управа, Глава 3.12. - Основно образовање, 
Функција 912 – Основно образовање, Позиција 
285, Економска класификација 4632 – Капитални 
трансфери (У оквиру Финансијског плана ОШ „Вук 
Караџић“ Пожаревац за 2013. годину, на Економску 
класификацију 5126 – Опрема за образовање, 
културу и спорт).

IV
 Задужује се Основна школа „Вук Караџић“ 
из Пожаревца да сходно овом решењу изврши 
измене у Финансијском плану за 2013. годину.



20.03.2013.СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦАСтрана 136 - Број 2

V
За реализацију Решења задужује се директни 

корисник Градска управа града Пожаревца, Одељење 
за привреду и финансије Градске управе града 
Пожаревца и Одељење за друштвене делатности 
Градске управе града Пожаревца.

 
VI

 Ово Решење објавити у „Службеном 
гласнику града Пожаревца“
 

У Пожаревцу, 18. марта 2013. године 
Број: 01-06-23 /2013-11

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Соња Миладиновић, дипл.еконемиста, с.р.

СТРУЧНИ САРАДНИК 
ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 

ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Спасић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ  ВЕЋА
    ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

Доставити:
-  Весни Стевић, начелнику Одељења за 

друштвене делатности
-  Милану Дабићу, начелнику Одељења за 

привреду и финансије
-  Мирјани Добросављевић, Одељење за 

друштвене делатности
-  Јелени Петровић, шефу Одсека за буџет 

и финансије
-  Виолети Стојановић, шефу Службе за 

послове финансијске оперативе
-  Славици Вукашиновић, шефу Одсека за 

трезор
-  Драгом Богдановићу, шефу Одсека за 

скупштинске послове
-  Директору Основне школе “Вук 

Караџић” Пожаревац
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној дана 18. марта 2013. године, разматрало 
је захтев Пољопривредне школе са домом ученика 
„Соња Маринковић“ из Пожаревца за одобрење 

додатних средстава на име исплате солидарне 
помоћи раднику Тому Поповском ради накнаде 
трошкова сахране брачног друга, 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 и 13/12), 
члана 21. Пословника о раду Градског већа града 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, 
бр. 3/08, 5/08, 3/09 и 7/12), члана 4. став 2. и члана 
17. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2013. 
годину („Службени гласник града Пожаревца“ бр. 
13/12), донело

Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
 ДЕЛИМИЧНО СЕ ПРИХВАТА захтев 
Пољопривредне школе са домом ученика „Соња 
Маринковић“ из Пожаревца број 01-40-254/2013 од 
19. фебруара 2013. године, за одобрење додатних 
средстава на име исплате солидарне помоћи 
раднику Тому Поповском ради накнаде трошкова 
сахране брачног друга, са изјашњењем Одељења 
за друштвене делатности Градске управе града 
Пожаревца и одобрава се исплата средстава у 
укупном износу од 30.000,00 динара.

II
 Средства из тачке 1. овог Решења 
обезбедити из средства предвиђених Одлуком о 
буџету града Пожаревца за 2013. годину („Службени 
гласник града Пожаревца“ бр. 13/12 ), са Раздела: 
3 „Градска управа“, Глава 3.1: - „Градска управа 
града Пожаревца“, Функција 130 - „Опште услуге“,, 
Позиција 50, Економска класификација 499 - Текућа 
буџетска резерва, и иста распоредити у оквиру 
Раздела 3 – Градска управа, Глава 3.13. - Средње 
образовање, Функција 920 – Средње образовање, 
Позиција 286, Економска класификација 4631 – 
Текући трансфери (У оквиру Финансијског плана 
Пољопривредне школе са домом ученика „Соња 
Маринковић“ из Пожаревца за 2013. годину, на 
Економску класификацију 4143 – Отпремнине и 
помоћи).

III
 Средства из тачке 1. овог Решења исплатити 
из средстава предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2013. годину („Службени гласник 
града Пожаревца“ 13/12) са Раздела 3 – Градска 
управа, Глава 3.13. - Средње образовање, Функција 
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920 – Средње образовање Позиција 286, Економска 
класификација 4631 – Текући трансфери (У оквиру 
Финансијског плана Пољопривредне школе са 
домом ученика „Соња Маринковић“ из Пожаревца 
за 2013. годину, на Економску класификацију 4143 
– Отпремнине и помоћи).

IV
 Задужује се Пољопривредна школа са 
домом ученика „Соња Маринковић“ из Пожаревца 
да сходно овом решењу изврши измене у 
Финансијском плану за 2013. годину.

V
За реализацију Решења задужује се дирек-

тни корисник Градска управа града Пожаревца, 
Одељење за привреду и финансије Градске 
управе града Пожаревца и Одељење за друштвене 
делатности Градске управе града Пожаревца.

VI
 Ово Решење објавити у „Службеном 
гласнику града Пожаревца“
 

У Пожаревцу, 18. марта 2013. године 
Број: 01-06-23 /2013-12

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Соња Миладиновић, дипл.еконемиста, с.р.

СТРУЧНИ САРАДНИК 
ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 

ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Спасић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
 Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.

Доставити:
-  Весни Стевић, начелнику Одељења за 

друштвене делатности
-  Милану Дабићу, начелнику Одељења за 

привреду и финансије
-  Мирјани Добросављевић, Одељење за 

друштвене делатности
-  Јелени Петровић, шефу Одсека за буџет 

и финансије
-  Виолети Стојановић, шефу Службе за 

послове финансијске оперативе

-  Славици Вукашиновић, шефу Одсека за 
трезор

-  Драгом Богдановићу, шефу Одсека за 
скупштинске послове

-  Директору Пољопривредне школе 
“Соња Маринковић” Пожаревац
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САДРЖАЈ

Град Пожаревац

1. Одлука о промени Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Дирекција за изградњу града Пожаревца“..
2. Одлука о промени Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Топлификација“ .............................................
3. Одлука о промени Одлуке  о оснивању Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ ........
4. Одлука о промени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Комуналне службе“ ..................
5. Одлуке о промени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Пожаревац ...
6. Одлука о промени Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Љубичево“ у Пожаревцу ..............................
7. Одлука о промени Одлуке о оснивању Јавног радио-дифузног предузећа „Радио Пожаревац“ ............
8. Статутарна Одлука о изменама Статута града Пожаревца .........................................................................
9. Одлука о допуни Одлуке о месним заједницама .........................................................................................
10. Одлука о доношењу Плана детаљне регулације „Блок Синђелићеве и Југ Богданове улице“ у 

Пожаревцу .................................................................................................................................................
11. План детаљне регулације „Блок Синђелићеве и Југ Богданове улице“ у Пожаревцу ..............................
12. Одлука о усвајању Извештаја о реализацији стратегије развоја социјалне заштите за подручје града 

Пожаревца 2008-2012. године ........................................................................................................................
13. Решење о престанку функције председнику Скупштине града Пожаревца .............................................
14. Решење о избору председника Скупштине града Пожаревца ....................................................................
15. Решење о разрешењу заменика градоначелника града Пожаревца ...........................................................
16. Решење о избору заменика градоначелника града Пожаревца ..................................................................
17. Решење о разрешењу 5 чланова Градског већа града Пожаревца ..............................................................
18. Решење о избору 6 чланова Градског већа града Пожаревца .....................................................................
19. Решење о престанку мандата Степановић Миодрагу, одборнику Скупштине града Пожаревца ...........
20. Решење о престанку мандата Цвејић Вејану, одборнику Скупштине града Пожаревца .........................
21. Решење о престанку мандата Крстић Дејану, одборнику Скупштине града Пожаревца .........................
22. Решење о потврђивању мандата одборницима Скупштине града Пожаревца ..........................................
23. Решење о разрешењу дужности директора установе Спортски центар „Пожаревац“ у Пожаревцу ......
24. Решење о именовању вршиоца дужности директора установе Спортски центар „Пожаревац“ у 

Пожаревцу .......................................................................................................................................................
25. Решење о разрешењу једног члана, једног заменика члана и секретара Градске изборне комисије у 

сталном саставу ...............................................................................................................................................
26. Решење о разрешењу и именовању председника и четири члана Комисије за мандатно-имунитетска 

питања Скупштине града Пожаревца ...........................................................................................................
27. Решење о разрешењу и именовању заменика председника и четири члана Комисије за избору и 

именовања Скупштине града Пожаревца .....................................................................................................
28. Решење о разрешењу и именовању заменика председника и четири члана Комисије за прописе 

Скупштине града Пожаревца .........................................................................................................................
29. Правилник о техничким условима за постављање летњих башти на површинама јавне намене на 

територији града Пожаревца ..........................................................................................................................
30. Правилник о условима, намени и изгледу киоска који се налазе на територији града Пожаревца ........
31. Правилник о критеријумима и условима за избор програма и пројеката удружења која су од јавног 

интереса за град Пожаревац ...........................................................................................................................
32. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 01-06-22/2013-1 од 14.03.2013. године ......
33. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 01-06-23/2013-11 од 18.03.2013. године ....
34. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 01-06-23/2013-12 од 18.03.2013. године ....
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