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На основу члана 3. и члана 4. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник Републике
Србије „број 16/97 и 42/98), члана 4. став 3. и члана 5.
Закона о јавним предузећима и обављању делатности
од општег интереса („Службени гласник Републике
Србије“ број 25/2000, 25/2002, 107/2005 и 108/2005)
и члана 27. става 1. тачке 8. Статута града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“ број 2/2008),
Скупштина града Пожаревца, на седници од
25.9. 2008. године, донела је

ОДЛУКУ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ТОПЛИФИКАЦИЈА“
ПОЖАРЕВАЦ
Члан 1.

Град Пожаревац (у даљем тексту: оснивач) основа Јавно предузеће „Топлификација“ Пожаревац.
Фирма оснивача гласи: Град Пожаревац.
Седиште оснивача је у Пожаревцу, улица Дрин
ска број 2.

Члан 2.

Јавно предузеће ће пословати под фирмом: Јавно
предузеће „Топлификација“ Пожаревац (у даљем
тексту: Јавно предузеће).
Седиште Јавног предузећа је у Пожаревцу, ул.
Трг Радомира Вујовића бр. 2.

Члан 3.

Делатност Јавног предузећа је:
40200 - производња гаса и дистрибуција гасовитих
горива преко система цеви;
40202 - производња гаса за комуналне сврхе;
40203 - дистрибуција гаса;
40300 - производња и снабдевање паром и топлом
водом;
45110 - земљани радови;
42210 - груби грађевински радови и специфични
радови нискоградње;
45310 - постављање електричних инсталација и
опреме;
45320 - изолациони радови;
45330 - постављање цевних инсталација;
51540 - трговина на велико металном робом, цевима, уређајима и опремом за централно
грејање;
74140 - консалтинг и менаџмент послова;

74202 - пројектовање грађевинских и других послова;
74203 - инжењеринг;
74204 - остале архитектонске и инжењерске активности и технички савети; и
74300 - техничко испитивање и анализа.

Члан 4.

Град као оснивач прописује, уређује и у граница
ма својих обавеза и одговорности обезбеђује услове
за обављање комуналних делатности из члана 3. став
1. ове одлуке.

Члан 5.

Јавно предузеће је дужно да свој рад и послова
ње организује на начин којим се обезбеђује трајност,
односно континуитет у обављању делатности из члана 3. ове одлуке: потребан обим и квалитет топлотне енергије као и квалитет других услуга за подручје
града Пожаревца; унапређење и развој делатности;
заштите објеката, уређаја и инсталација целокупног
топлификационог система и стална функционалност
и способност истог.

Члан 6.

Органи Јавног предузећа су: Управни одбор као
орган управљања, директор као орган пословођења
и надзорни одбор као орган надзора.
Статутом Јавног предузећа може се утврдити да
су у предузећу бира Извршни одбор директора.

Члан 7.

Орган управљања Јавног предузећа је Управни
одбор који има председника, заменика председника и
седам чланова, које именује и разрешава Скупштина
града Пожаревца, и то:
-- 6 чланова предлаже Скупштина града Пожа
ревца; и
-- 3 члана из реда запослених у Јавном предузећу.
Мандат чланова Управног одбора траје четири
године са правом поновног избора.

Члан 8.

Управни одбор Јавног предузећа:
1. утврђује пословну политику;
2. доноси Статут и одлучује о статусним променама уз сагласност оснивача;
3. доноси дугорочни и средњорочни План рада и развоја и годишњи Програм пословања
предузећа, уз сагласност оснивача;
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4. доноси инвестиционе одлуке;
5. усваја извештаје о пословању предузећа и го
дишњи обрачун;
6. доноси одлуку о промени имена и седишта
предузећа, уз сагласност оснивача; и
7. врши друге послове утврђене актом о осни
вању и Статутом.

Члан 9.

Директор представља и заступа Јавно предузеће,
организује и руководи процесом рада и води по
словање предузећа, самостално доноси одлуке и
одговара за законитост рада предузећа, предлаже
основе пословне политике, годишњи Програм по
словања и План рада и развоја и предузима мере
за њихово спровођење, извршава одлуке Управног
одбора, именује и разрешава лица са посебним
овлашћењима и одговорностима и врши друге послове одређене законом и статутом.
Директора именује и разрешава Скупштина града Пожаревца.
Мандат директора траје четири године са правом поновног избора.

Члан 10.

Надзорни одбор Јавног предузећа има председ
ника и два члана које именује и разрешава Скуп
штина града Пожаревца, и то:
-- два члана из реда афирмисаних стручњака у
области из делатности јавног предузећа; и
-- један члан из реда запослених у Јавном пре
дузећу.
Мандат чланова Надзорног одбора траје четири
године са правом поновног избора.

Члан 11.

Надзорни одбор:
-- врши надзор над пословањем Јавног предузе
ћа, прeглeда годишње и периодичне извештаје
о раду, годишње и периодичне извештаје о раду и Програме пословања и обрачуне средстава као и одлуке о расподели добити и улагању
капитала;
-- обавештава Управни одбор Јавног предузећа
и Скупштину града Пожаревца о резултатима
надзора, најмање једанпут годишње.

Члан 12.

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

Члан 13.

Средства Јавног предузећа чине сви објекти,
инсталације и опрема који служе за обављање делатности као и објекти, инсталације и опрема, коју
ће предати други инвеститор а који су тренутно у
експлоатацији у складу са посебним законима.

25.09.2008.

Члан 14.

Имовину Јавног предузећа чини право својине
на непокретним и покретним стварима, новчана
средства и хартије од вредности и друга имовинска
права, а у коју је урачунат и оснивачки улог.
Непокретна имовина Јавног предузећа се не може отуђити, односно за њено располагање (отуђење
и прибављање) је потребна сагласност оснивача.

Члан 15.

За сваку календарску годину јавно предузеће доноси годишњи програм пословања и финансијски
план.
Годишњи програм пословања из става 1. овог
члана посебно утврђује планиране изворе прихо
де и позиције расхода по наменама, елементе за
целовито сагледавање политике за обрачун зарада и запослености у предузећу, критеријуме за ко
ришћење средстава за помоћ, као и критеријуме за
одређивање накнада за рад управног и надзорног
одбора.
На програм пословања и финансијски план јав
ног предузећа сагласност даје оснивач.

Члан 16.

Јавно предузеће уз сагласност оснивача и у
границама прописаним законом, овом одлуком и
Статутом предузећа, одлуком Управног одбора
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 сразмерно
унетом капиталу и у делу добити која се оствари
посебним улагањем Града у изградњу, проширење,
реконструкцију или модернизацију објеката, опреме и уређаја и инсталација вреловода на подручју
града Пожаревца на тај начин што ће преко Уп
равног одбора и директора предузећа обезбедити коришћење тих средстава за намене које одреди
Град.
Одлуком из става 1. овог члана утврђује се и део
средстава по основу добити, који се усмерава оснивачу и уплаћује на рачун јавних прихода, уколико
Град није учествовао у остварењу добити посебним
улагањем у изградњу, проширење, реконструкцију
или модернизацију објеката, опреме и уређаја, и
инсталација вреловода на подручју града Пожарев
ца.

Члан 17.

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

25.09.2008.
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Члан 18.

У свом пословању Јавно предузеће је дужно да
се придржава свих позитивних прописа који се односе на заштиту животне средине

Члан 19.

Управни одбор Јавног предузећа доноси статут
Јавног предузећа и доставља га Скупштини града
Пожаревца ради давања сагласности, у року од 30
дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 20.

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о оснивању Јавног предузећа „Топлифика
ција“ из Пожаревца („Службени гласник општине
Пожаревац“, бр. 2/01, 3/05 и 5/05).

Члан 21.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града Пожа
ревца“.
У Пожаревцу, 25.9. 2008. год.

Број: 01–06–46/7

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
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На основу члана 3. и члана 4. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник Републике
Србије „ број 16/97 и 42/98), члана 4. став 3. и члана 5. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник
Републике Србије“ број 25/2000, 25/2002, 107/2005
и 108/2005) и члана 27. става 1. тачке 8. Статута
града Пожаревца („Службени гласник града Пожа
ревца“ број 2/2008),
Скупштина града Пожаревца, на седници од
25.9.2008. године, донела је

ОДЛУКУ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
ПОЖАРЕВАЦ
Члан 1.

Град Пожаревац (у даљем тексту: оснивач)
оснива Јавно комунално предузеће „Водовод и
канализација“ Пожаревац.
Фирма оснивача гласи: Град Пожаревац.
Седиште оснивача је у Пожаревцу, улица Дрин
ска број 2.
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Члан 2.

Јавно предузеће ће пословати под фирмом: Јавно
комунално предузеће „Водовод и канализација“ Пожа
ревац (у даљем тексту: Јавно комунално предузеће).
Седиште Јавног комуналног предузећа је у По
жаревцу, ул. Југ Богданова бр. 22.

Члан 3.

Делатност Јавног комуналног предузећа „Водо
вод и канализација“ је:
41000 - сакупљање, пречишћавање и
дистрибуција воде (сакупљање, прерада,
односно пречишћавање воде и испорука
воде корисницима за пиће и друге потребе, водоводном мрежом до мерног инструмента потрошача), одржавање јавних
бунара и чесми за снабдевање водом за
пиће и друге потребе;
90000 - пречишћавање и одвођење атмосферских
и отпадних вода (уклањање отпадних вода
дренажом, канализацијом, одводним каналима и на други начин; пречишћавање
отпадних вода разблаживањем,
просејавањем, филтрирањем,
седиментацијом, хемијским таложењем,
активном обрадом муља или другим поступцима; одржавање канализације и
канала за отпадне воде, уклањање отпадака људског порекла, њихова обрада и
одлагање);
Поред делатности из става 1. овог члана
Јавно комунално предузеће обавља и делатности које су превентивно у функцији
наведених комуналних делатности и не
ометају обављање истих и то:
03020 - искоришћавање и употреба воде
(обезбеђивање и снабдевање водом за
разне видове искоришћавања и употребе, осим дистрибуција домаћинствима
и другој широкој потрошњи; одржавање
објеката и постројења за искоришћавање
и употребу воде);
03040 - заштита вода од загађености
(предузимање мера заштите воде од
загађивања; одржавање објеката и
постројења за заштиту вода од загађивања
- искључиво у делу који се односи на изворишта снабдевања водом за пиће и
примарну и секундарну мрежу јавног водовода);
45210 - груби грађевински радови и специфични
радови нискоградње (градски цевоводи,
комунални грађевински радови и друго, изградња и оправка система за отпадне воде);
45250 - о стали грађевински радови укључујући
и специјализоване радове (бушење и
изградња црпилишта за воду);
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45330 - постављање цевних инсталација (водоводне инсталације и санитарна опрема);
52730 - оправка сатова, часовника и накита
(оправка водомера);
74202 - пројектовање грађевинских и других
објеката (објеката и инсталација водовода
и канализације);
74204 - о стале архитектонске и инжењерске активности и технички савети (надзор
грађења - технички надзор над извођењем
радова комуналних објеката и инсталација
водовода и канализације);
74300 - техничко испитивање и анализе (мерење
у вези са чистоћом и квалитетом воде за
пиће и отпадних вода);

Члан 4.

Оснивачки улог града Пожаревца (у дањем
тексту: Града) садржи се у грађевинском објекту
стојећем на катастарској парцели бр. 1378/1
КО Пожаревац, са земљиштем површине 24,16
ари у улици Југ Богданова бр. 22 у Пожаревцу,
као и грађевинским објектима са уређајима,
инсталацијама, опремом, сама постројења, уређаји
и инсталације (цевоводи) јавног водовода и фекалне и кишне канализације и други објекти, који
служе за производњу и дистрибуцију воде за пиће
и пружање услуга пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода, које је Општина
Пожаревац Решењем о оснивању Управе градског
водовода и канализације бр. 01–7728/1–61 донетим
од стране Народног одбора општине Пожаревац,
28. децембра 1961. године, и другим актима донетим касније, пренела на правне следбенике Управе
градског водовода и канализације до момента
оснивања Јавног комуналног предузећа „Водовод и
канализација“, односно закључно са 31.12.1998. године.
Основни улог Града чини основни капитал
Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализа
ција“.
Основни капитал садржан у средствима наведеним у ставу 1. овог члана је део државног капитала,
који се преноси на управљање и коришћење Јавном
комуналном предузећу, а чија номинална вредност
на дан 31. децембра 1998. године је утврђена деобним билансом.

Члан 5.

Имовину која се не може отуђити односно за
чије је располагање (отуђење и прибављање) потребна сагласност оснивача чине:
1. грађевински објекти са уређајима, инстала
цијама, опремом, сама постројења, уређаји и
инсталације (цевовод) јавног водовода и фекалне и кишне канализације и други објекти,
опрема и инсталације, који служе за произ
водњу, пречишћавање воде за пиће и пружање
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услуга пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода,
2. специјална возила и машине, које служе искључиво или претежно обављању де
латности 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 6.

Град, као оснивач, прописује, уређује и у границама својих обавеза и одговорности обезбеђује
услове за обављање комуналних делатности из члана 3. став 1. ове одлуке.

Члан 7.

Јавно комунално предузеће је дужно да свој
рад и пословање организује на начин којим се
обезбеђује трајност односно континуитет у
обављању делатности из члана 3. ове одлуке; потребан обим и квалитет комуналних услуга за
подручје града Пожаревца, унапређење и развој делатности; заштита објеката, уређаја и инсталација
водовода и канализације и стална функционална
способност истих.

Члан 8.

Органи Јавног комуналног предузећа су Управни
одбор, директор и Надзорни одбор.

Члан 9.

Орган управљања Јавног комуналног предузећа
је Управни одбор који има председника, заменика
председника и седам чланова, које именује и разрешава Скупштина града Пожаревца, и то:
-- 6 чланова предлаже Скупштина града По
жаревца и
-- 3 члана из реда запослених у Јавном комуналном предузећу.
Мандат чланова Управног одбора траје четири
године са правом поновног избора.

Члан 10.

Управни одбор Јавног комуналног предузећа:
1. утврђује пословну политику;
2. доноси Статут и одлучује о статусним променама уз сагласност оснивача;
3. доноси дугорочни и средњорочни План рада и развоја и годишњи Програм пословања
предузећа, уз сагласност оснивача;
4. доноси инвестиционе одлуке;
5. усваја Извештаје о пословању предузећа и
годишњи обрачун;
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6. д
 оноси одлуку о промени имена и седишта
предузећа, уз сагласност оснивача; и
7. врши друге послове утврђене актом о осни
вању и Статутом.

Члан 11.

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

Члан 12.

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа
„Водовод и канализација“ има председника и два
члана, које именује и разрешава Скупштина града
Пожаревца, и то:
-- два члана из реда афирмисаних стручњака у
области из делатности јавног комуналног пре
дузећа; и
-- један члан из реда запослених у јавном комуналном предузећу.
Мандат чланова Надзорног одбора траје четири
године са правом поновног избора.

Члан 13.

Надзорни одбор :
-- врши надзор над пословањем Јавног комуналног предузећа, прегледа годишње и перио
дичне извештаје о раду, годишње и периодичне
извештаје о раду и програме пословања и обрачуне средстава као и одлуке о расподели добити и улагању капитала;
-- обавештава Управни одбор Јавног комуналног предузећа и Скупштину града Пожаревца
о резултатима надзора, најмање једанпут го
дишње.

Члан 14.

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

Члан 15.

Имовину Јавног комуналног предузећа чини
право својине на непокретним и покретним стварима, новчана средства и хартије од вредности
и друга имовинска права која су разграничењем
средстава, права и обавеза (деобним билансом)
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некадашњег ЈКП „Пожаревац“ пренета на Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“, а у
коју је урачунат и оснивачки улог.
Средства за обављање делатности из члана 3.
ове одлуке Јавно комунално предузеће „Водовод
и канализација“ обезбеђује из прихода продаје комуналног производа (воде) и наплатом накнаде за
вршење комуналних услуга.

Члан 16.

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

Члан 17.

Јавно комунално предузеће уз сагласност оснивача и у границама прописаним законом, овом одлуком и Статутом предузећа, одлуком Управног
одбора 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 сразмерно
унетом капиталу и у делу добити, која се оствари
посебним улагањем Града у изградњу, проширење,
реконструкцију или модернизацију објекта, опреме и уређаја и инсталација (цевовода) јавног водовода, кишне и фекалне канализације на подручју града
Пожаревца, првенствено на тај начин што ће преко
Управног одбора и директора предузећа обезбедити
коришћење тих средстава за намене које одреди Град.
Одлуком из става 1. овог члана утврђује се и део
средстава по основу добити, који се усмерава оснивачу и уплаћује на рачун јавних прихода, уколико
Град није учествовао у остварењу добити посебним
улагањем у изградњу, проширење, реконструкцију
или модернизацију објекта, опреме и уређаја и
инсталација (цевовода) јавног водовода, кишне и фекалне канализације на подручју града Пожаревца.

Члан 18.

У случају поремећаја у пословању Јавног кому
налног предузећа, оснивач може предузети мере
којима ће обезбедити услове за несметано функци
онисање рада, као што је промена унутрашње орга
низације, кадровске промене, ограничења у погледу
располагања одређеним средствима и друге мере
које су ближе одређене посебним законом.
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Члан 19.

У свом пословању Јавно комунално предузеће је
дужно да се придржава свих позитивних прописа
који се односе на заштиту животне средине.

Члан 20.

Управни одбор Јавног комуналног предузећа
донеће Статут у року од 30 дана од ступања на снагу ове одлуке.
Скупштина града Пожаревца даје сагласност на
статут.

Члан 21.

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа
„Водовод и канализација“ („Службени гласник
општине Пожаревац“ број 6/98, 2/2001, 3/2004 и
3/2005).

Члан 21.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града Пожа
ревца.
У Пожаревцу, 25.9.2008. год.

Број:01–06–46/8
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Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
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На основу члана 4. става 3. и члана 5. Закона
о јавним предузећима и обављању делатности
од општег интереса („Службени гласник РС“ бр.
25/2000) и члана 27. става 1. тачке 8. Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“
број 2/2008), Скупштина града Пожаревца, на седници од 25.9.2008. године, донела је

ОДЛУКУ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„КОМУНАЛНЕ СЛУЖБЕ“ ПОЖАРЕВАЦ
Члан 1.

Град Пожаревац оснива Јавно комунално преду
зеће „Комуналне службе“, Пожаревац.
Фирма оснивача гласи: Град Пожаревац.
Седиште оснивача је у Пожаревцу, Улица Дрин
ска број 2.

Члан 2.

Јавно комунално предузеће ће пословати под
фирмом: Јавно комунално предузеће „Комуналне
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службе“ Пожаревац (у даљем тексту: Јавно комунално предузеће).
Седиште Јавног комуналног предузећа је у По
жаревцу, улица Југ Богданова број 22.

Члан 3

Делатност Јавног комуналног предузећа је:
01412 - уређење и одржавање паркова, зелених и
рекреационих површина;
52620 - трговина на мало на тезгама и пијацама
(одржавање пијаца и пружање услуга на
њима, издавање у закуп локала, тезги и
пијачног простора);
63214 - услуге у друмском саобраћају (паркиралишта и гараже, одржавање јавних простора за паркирање);
74700 - чишћење објекта- димничарске услуге
(чишћење димњака и димноводних канала,
камина, пећи, шпорета, пећи за спаљивање
отпада, котлова, вентилационих и издувних
уређаја);
85200 - ветеринарске активности- одржавање
кафилерија (сакупљање и привремено
чување паса луталица и мачака);
90000 - одстрањивање отпадака и смећа, санитарне и сличне активности- одржавање чистоће
у градовима и насељима на територији
града (сакупљање смећа, старих ствари, коришћених предмета и отпадака,
одстрањивање отпадака спаљивањем или на
друге начине, сабирање отпадака, одлагање
отпадака, одлагање отпадака на земљиште
или у воду, закопавање отпадака, уклањање
отпадака људског порекла, њихова обрада и
одлагање, пражњење и чишћење септичких
јама и танкова и сервисирање хигијенских
клозета, уклањање отпада и посуда за отпатке на јавним местима, чишћење и поливање
улица, стаза, паркиралишта и друго);
93030 - погребне и пратеће активности (сахрањивање
и спаљивање људских и животињских лешева и пратеће активности, припрема лешева
за сахрањивање, спаљивање, балсамовање и
услуге гробара, сахрањивање и спаљивање,
изнајмљивање опремљеног погребног простора на гробљу);
Поред комуналних делатности из става
1. овог члана Јавно комунално предузеће
обавља и делатности које су првенствено у
функцији наведених комуналних делатности
и не ометају обављање истих и то:
37200 - рециклажа неметалних отпадака и остатака (прикупљање, разврставање и балирање
картонске и друге амбалаже ради поновне
прераде); 45210- други грађевински радови
и специфични радови нискоградње (комунални грађевински радови и други радови
на гробљу-изградња гробница и опсега);
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52480 - остала трговина на мало (трговина погребном опремом, продаја свећа, цвећа, украсног шибља, кућне пластике и друго);
60202 - такси превоз (превоз погребне опреме и
посмртних остатака);
- организовање спровођења дезинфекције, де
зинсекције и дератизације у градовима Пожаревцу
и Костолцу и приградским пасељима.

Члан 4.

Оснивачки улог града Пожаревца(у даљем тексту: Град) садржи се у грађевинским објектима и
земљишту у Улици Поречкој бб у Пожаревцу(кат.
парц. бр.1695, површине 23,57 ари КО Пожаревац)
и грађевинском објекту и земљишту у Улици Југ
Богданова број 22 у Пожаревцу (кат. парц. бр. 1390
површине 05,08 ари КО Пожаревац) и објекти
и земљиште старе зелене пијаце-круг у Ули
ци Моше Пијаде број 3 у Пожаревцу (кат. парц.
број 1184/1 површине 57,60 ари КО Пожаревац,
које је Скупштина града Пожаревца својим реше
њем бр. 03/б-147/68 од 27.06.1968. године прене
ла на управљање и коришћење Комуналном
предузећу из Пожаревца, као и друге покретне
ствари (специјална возила) које је Општина на
бавила и пренела на коришћење правним следбеницима Комуналног предузећа Пожаревац до
момента оснивања ЈКП „Комуналне службе“, односно закључно са 31. децембром 1998. године.
Оснивачки улог Града чини основни капитал
ЈКП „Комуналне службе“.
Оснивачки капитал садржан у средствима наведеним у ставу 1. овог члана је део државног капитала, који се преноси на управљање и коришћење
ЈКП-у „Комуналне службе“, а чија је номинална
вредност утврђена деобним билансом на дан 31. децембар 1998. године.

Члан 5.

Имовина која се не може отуђити, односно за
чије је располагање (отуђење и прибављање) потребна сагласност оснивача чине:
1. грађевински објекти са уређајима, инстала
цијама, опремом;
2. специјална возила и машине које служе ис
кључиво или претежно за обављање делат
ности одстрањења отпадака и смећа и
одржавање чистоће у градовима и насељима
на територији града Пожаревца; и
3. земљиште на коме се налазе грађевински об
јекти са инсталацијом и опремом за вршење
делатности предузећа.

Члан 6.

Град као оснивач, прописује, уређује и у границама својих обавеза и одговорности обезбеђује
услове за обављање комуналних делатности из члана 3. става 1. ове одлуке.
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Члан 7.

Јавно комунално предузеће је дужно да свој рад и
пословање организује на начин којим се обезбеђује
трајност, односно континуитет у обављању делатности из члана 3. ове одлуке; потребан обим и квалитет
комуналних услуга за подручје града Пожаревца; уна
пређење и развој делатности; заштита објеката и средстава рада и стална функционална способност истих.

Члан 8.

Поједине послове из оквира своје делатности
(димничарске услуге, одржавање кафилерија и са
купљање и привремено чување паса луталица и
мачака луталица и хумано уништавање, дезинфек
ција, дезинсекција и дератизација у градовима По
жаревцу и Костолцу) јавно комунално предузеће
може поверити предузећу или предузетнику, на начин и по поступку утврђеном прописом Скупштине
града Пожаревца, под условом да нису у функцији
остваривања јединства технолошког система у
предузећу и да Град, као оснивач, да сагласност.

Члан 9.

Органи Јавног комуналног предузећа су Управни
одбор, директор и Надзорни одбор.

Члан 10.

Орган управљања Јавног комуналног предузећа
је Управни одбор који има председника, заменика и
7 чланова које именује и разрешава Скупштина града Пожаревца и то:
-- 6 чланова које предлаже Скупштина града; и
-- 3 члана из реда запослених у Јавном комуналном предузећу.
Мандат чланова Управног одбора траје 4 године
са правом поновног избора.

Члан 11.

Управни одбор:
1. доноси Статут и одлучује о статусним променама уз сагласност оснивача;
2. утврђује пословну политику;
3. доноси дугорочни и средњорочни план рада
и развоја и годишњи програм пословања уз
сагласност оснивача;
4. доноси инвестиционе одлуке;
5. усваја извештаје о пословању предузећа и
годишњи обрачун;
6. доноси одлуку о промени имена и седишта
Јавног комуналног предузећа уз сагласност
оснивача и
7. врши и друге послове утврђене актом о осни
вању и Статутом предузећа.

Члан 12.

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

Годишњи програм пословања из става 1. овог
члана посебно утврђује планиране изворе прихода
и позиције расхода по наменама, елементе за целовито сагледавање политике за обрачун зарада и запослености у предузећу, критеријуме за коришћење
средстава за помоћ, као и критеријуме за одређивање
накнада за рад управног и надзорног одбора.
На програм пословања и финансијски план јав
ног комуналног предузећа сагласност даје оснивач.

Члан 13.

Јавно комунално предузеће уз сагласност оснивача и у границама прописаним законом, овом одлуком и Статутом предузећа, одлуком Управног
одбора 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 сразмерно
унетом капиталу 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 Управног одбора и директора предузећа обезбедити коришћење тих средстава за намене које одреди
Одлуком из става 1. овог члана утврђује се и део
средстава по основу добити, који се усмерава оснивачу и уплаћује на рачун јавних прихода, уколико
Град није учествовао у остварењу добити посебним
улагањем у изградњу, проширење, реконструкцију
или модернизацију објеката, опреме и уређаја, возног парка и осталог.

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

Члан 14.

Надзорни одбор:
-- врши надзор над пословањем Јавног комуналног предузећа, прегледа годишње и периодичне извештаје о раду, годишње и периодичне
извештаје о раду и Програме пословања и обрачуне средстава као и одлуке о расподели добити и улагању капитала; и
-- обавештава Управни одбор Јавног комуналног
предузећа и Скупштину града Пожаревца о резултатима надзора, најмање једанпут годишње.

Члан 15.

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

Члан 16.

Имовину Јавног комуналног предузећа „Кому
налне службе“ чини право својине на непокретним
и покретним стварима, новчана средства и хар
тије од вредности и друга имовинска права, која се
разграничењем средстава, права и обавеза (деобним билансом) некадашњег ЈКП „Пожаревац“ преносе на Јавно комунално предузеће „Комуналне
службе“, а у коју је урачунат и оснивачки улог.
Средства за обављање делатности из члана 3.
ове одлуке Јавно комунално предузеће обезбеђује
из прихода од наплате накнаде за вршење комуналних услуга.

Члан 17.

За сваку календарску годину Јавно комунално
предузеће доноси годишњи програм пословања и
финансијски план.

Члан 18.

Члан 19.

У случају поремећаја у пословању Јавног
комуналног предузећа, оснивач може предузети мере којима ће обезбедити услове за нес
метано функционисање рада, као што је промена
унутрашње организације, кадровске промене, огра
ничења у погледу располагања одређеним средствима и друге мере које су ближе одређене посебним
законом.

Члан 20.

У свом пословању Јавно комунално предузеће је
дужно да се придржава свих позитивних прописа
који се односе на заштиту животне средине.

Члан 21.

Управни одбор предузећа донеће Статут у року
од 30 дана од ступања на снагу ове одлуке.
Скупштина града Пожаревца даје сагласност на
статут.

Члан 22.

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа

25.09.2008.
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„Комуналне службе („Службени гласник општине
Пожаревац“ број 6/98, 2/2001, 3/2004 и 3/2005).

Члан 23.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објав
љивања у „Службеном гласнику града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 25. 9. 2008. год.

Број: 01–06–46/9

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
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На основу члана 4. става 3. и члана 5. Закона
о јавним предузећима и обављању делатности
од општег интереса („Службени гласник РС“ бр.
25/2000) и члана 27. става 1. тачке 8. Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“
број 2/2008), Скупштина града Пожаревца, на седници од 25. 9. 2008. године, донела је

ОДЛУКУ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ДИРЕКЦИЈА ЗА
ИЗГРАДЊУ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА“
ПОЖАРЕВАЦ
Члан 1.

Град Пожаревац (у даљем тексту: оснивач) оснива Јавно предузеће „Дирекција за изградњу града
Пожаревца“, Пожаревац.
Фирма оснивача гласи: Град Пожаревац.
Седиште оснивача је у Пожаревцу, улица
Дринска број 2.

Члан 2.

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

Члан 3.

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

Члан 4.

Делатност Дирекције је:
01412 - уређење и одржавање паркова, зелених и
рекреативних површина;
45110 - рушење и разбијање објеката: земљани радови;
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45120 - испитивање терена бушењем и
сондирањем;
45210- груби грађевински радови и специфични
радови нискоградње;
45220 - монтажа кровних конструкција и
покривање кровова;
45230 - изградња саобраћајница и спортских терена;
45250 - остали грађевински радови, укључујући и
специјализоване радове;
45310 - постављање електричних инсталација и
опреме;
45320 - изолациони радови;
45330 - постављање цевних инсталација;
45340- остали инсталациони радови;
45410 - малтерисање;
45420 - уградња столарије;
45430 - постављање подних и зидних облога;
45440 - бојење и застакљивање;
45450 - остали завршни радови;
45500 - изнајмљивање опреме за изградњу или
рушење с руковаоцем;
63214 - услуге у друмском саобраћају;
70110 - развој пројеката о некретнинама;
70120 - куповина и продаја некретнина за сопствени рачун;
70200 - изнајмљивање некретнина;
70310 - агенције за некретнине;
70320 - управљање некретнинама за туђ рачун;
74112 - остали правни послови- вештачење;
74140 - консалтинг и менаџмент послови;
74150 - холдинг послови;
74201 - просторно планирање;
74202 - пројектовање грађевинских и других
објеката;
74203 - инжењеринг
74204 - остале архитектонске и инжењерске активности и технички савети;
74402 - остале услуге рекламе и пропаганде;
74700 - чишћење објеката.

Члан 5.

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

Члан 6

Органи Дирекције су Управни одбор, директор и
Надзорни одбор.
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Члан 7.

Орган управљања Дирекције је Управни одбор
који има председника, заменика председника и 7
чланова које именује и разрешава Скупштина града Пожаревца и то:
-	6 чланова предлаже Скупштина града Пожа
ревца и
-	3 члана је из реда запослених у Дирекцији.
Мандат чланова Управног одбора траје 4 године
са правом поновног именовања.

Члан 8.

Управни одбор:
1. доноси Статут и одлучује о статусним променама уз сагласност оснивача;
2. утврђује пословну политику;
3. доноси дугорочни средњорочни план рада и
развоја и годишњи програм пословања уз сагласност оснивача;
4. доноси инвестиционе одлуке;
5. усваја извештаје о пословању предузећа и
годишњи обрачун;
6. доноси одлуку о промени имена и седишта
Дирекције уз сагласност оснивача и
7. врши и друге послове утврђене актом о осни
вању и Статутом.

Члан 9.

Директор представља и заступа Дирекцију, орга
низује и руководи процесом рада и води пословање
Дирекције, самостално доноси одлуке и одговара за
законитост рада, предлаже основе пословне политике,
годишњи Програм пословања и План рада и развоја и
предузима мере за њихово спровођење, извршава одлуке Управног одбора, именује и разрешава лица са
посебним овлашћењима и одговорностима и врши
друге послове одређене законом и Статутом.
Директора Дирекције именује и разрешава
Скупштина града Пожаревца.
Мандат директора траје 4 године са правом поновног именовања.

Члан 10.

Надзорни одбор Дирекције има председника и 4
члана, које именује и разрешава Скупштина града
Пожаревца и то:
-	3 члана из реда стручњака афирмисаних у области из делатности Дирекције
-	2 члана из реда запослених у Дирекцији.
Мандат чланова надзорног одбора траје 4 године са правом поновног избора.

Члан 11.

Надзорни одбор:
-- врши надзор над пословањем Дирекције, прегледа годишње и периодичне извештаје о раду и
Програме пословања и обрачуне средстава као и
одлуке о расподели добити и улагању капитала;

25.09.2008.

-- обавештава Управни одбор Дирекције и Скуп
штину града Пожаревца о резултатима надзора, најмање једанпут годишње.

Члан 12.

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

Члан 13.

За сваку календарску годину Дирекција доноси
годишњи програм пословања и финансијски план.
Годишњи програм пословања из става 1. овог
члана посебно утврђује планиране изворе прихо
да и позиције расхода по наменама, елементе за
целовито сагледавање политике за обрачун зарада и запослености у предузећу, критеријуме за ко
ришћење средстава за помоћ, као и критеријуме за
одређивање накнада за рад управног и надзорног
одбора.
На програм пословања и финансијски план Ди
рекције сагласност даје оснивач.

Члан 14.

Одлуку о расподели добити која је остварена
обављањем делатности за које је Дирекција основана, доноси Управни одбор Дирекције уз сагласност оснивача.
Одлуком из става 1. овог члана утврђује се део
средстава по основу добити који се усмерава оснивачу и уплаћује на рачун јавних прихода.

Члан 15.

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

Члан 16.

У свом пословању Дирекција је дужна да се
придржава свих позитивних прописа који се односе на заштиту животне средине.

Члан 17.

Управни одбор Дирекције донеће Статут у року
од 30 дана од ступања на снагу ове одлуке.
Скупштина града Пожаревца даје сагласност на
статут.

Члан 18.

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о оснивању Јавног предузећа Дирекција

25.09.2008.
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за изградњу општине Пожаревац („Службени гласник општине Пожаревац“ број 6/98, 2/2001, 3/2004,
3/2005 и 6/2006).

Јавно предузеће има и допунске делатности, које
се уређују статутом у сагласности са оснивачем.

Члан 19.

Оснивачки улог града Пожаревца (у даљем тексту: Град) састоји се од финансијских средстава,
која су предвиђена буџетом града Пожаревца.
Оснивачки улог Града чини основни капитал
Јавног радио-дифузног предузећа „Радио Пожа
ревац“.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града Пожа
ревца.
У Пожаревцу,25. 9. 2008. год.

Број: 01–06–46/10

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
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Члан 4.

Оснивачки капитал садржан у средствима наведеним у ставу 1. овог члана је и део државног капитала, који се преноси на управљање и коришћење
Јавном радио-дифузном предузећу „Радио Пожаре
вац“, а чија је номинална вредност утврђена билансом на дан 28.02.2006. године.

Члан 5.

На основу члана 4. став 3. и члана 5. Закона о
јавним предузећима и обављању делатности од
општег интереса („Службени гласник Републике
Србије“ број 25/2000, 25/2002, 107/2005 и 108/2005)
и члана 27. става 1. тачке 8. Статута града Пожа
ревца („Службени гласник града Пожаревца“ број
2/2008),
Скупштина града Пожаревца, на седници од
25.09.2008. године, донела је

ОДЛУКУ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ
РАДИО-ДИФУЗНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„РАДИО ПОЖАРЕВАЦ“ ПОЖАРЕВАЦ
Члан 1.

Град Пожаревац (у даљем тексту: оснивач) ос
нива Јавно радио-дифузно предузеће „Радио По
жаревац“ из Пожаревца.
Фирма оснивача гласи: Град Пожаревац.
Седиште оснивача је у Пожаревцу, улица Дрин
ска број 2.

Члан 2.

Јавно предузеће ће пословати под именом: Јавно
радио-дифузно предузеће „Радио Пожаревац“ (у
даљем тексту: Јавно предузеће).
Седиште Јавног радио-дифузног предузећа је у
Пожаревцу ул. Таковска бр. 5.

Члан 3.

Делатност јавног предузећа је:
92200 - радио и телевизијске активности;
64200 - телекомуникација;
22140 - издавање звучних записа;
74130 - и страживање тржишта и испитивање
јавног мњења;
74402 - остале услуге рекламе и пропаганде;

Град, као оснивач, одговоран је за укупну програмску оријентацију и уређивачку политику јавног
предузећа.

Члан 6.

У радио програму слободно се 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 7.

Јавно радио-дифузно предузеће има одговорног
уредника и главног уредника радио програма.
Главног и одговорног уредника Јавног предузећа
именује и разрешава Скупштина града Пожаревца.
Радио-дифузно предузеће 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 8.

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.
Новинар и одговорни уредник радио програма
дужни су да туђе информације, идеје и мишљења
пренесу и објаве веродостојно и потпуно, а уколико
је информација пренета из другог јавног гласила, уз
навођење гласила из кога је информација пренета.

Страна 12 - Број 3

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Члан 9.

Новинару не може престати радни однос, ума
њити 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
гласила изражено као лични став.

Члан 10.

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 11.

Новинари могу слободно организовати своја
професионална удружења, у складу са посебним
законом, којим се уређује удружење грађана.

Члан 12.

Материјалне услове за делатност јавног преду
зећа обезбеђују:
-- град Пожаревац, као оснивач, и то средствима предвиђеним у финансијском плану јавног
предузећа за текућу годину а на који је сагласност дао оснивач;
-- јавно предузеће продајом својих производа и
услуга на тржишту;

Члан 13.

Јавно предузеће има својство правног лица.
Јавно предузеће за своје обавезе одговара целокупном својом имовином.

Члан 14.

За сваку календарску годину јавно предузеће доноси годишњи програм пословања.
Годишњи програм пословања из става 1. овог
члана посебно приказује планиране изворе прихода
и позиције расхода по наменама, елементе за целовито сагледавање политике зарада и запослености
у предузећу, критеријуме за одређивање накнаде за
рад председника управног и надзорног одбора као
и чланова управног и надзорног одбора.
На планове и програме из става 1. и 2. овог члана сагласност даје оснивач.

Члан 15.

Органи јавног предузећа су:
1. Управни одбор, као орган управљања,
2. Директор, као орган пословођења и
3. Надзорни одбор, као орган надзора.

25.09.2008.

Члан 16.

Орган управљања јавног предузећа је Управни
одбор који има председника, заменика и седам чланова, које именује и разрешава Скупштина града
Пожаревца, и то:
-- шест чланова предлаже Скупштина града По
жаревца из реда стручњака афирмисаних у области из делатности јавног предузећа и
-- три члана из реда запослених у јавном пре
дузећу.
Мандат чланова Управног одбора траје четири
године са правом поновног избора.

Члан 17.

Управни одбор Јавног предузећа:
1. утврђује пословну политику,
2. одлучује о статусним променама,
3. усваја извештаје о пословању предузећа и
годишњи обрачун,
4. доноси статут и одлуку о усвајању плана раз
воја и програма рада, уз сагласност оснивача,
5. доноси инвестиционе одлуке,
6. утврђује програмску оријентацију и уређи
вачку политику, на предлог директора и главног уредника,
7. доноси одлуку о промени фирме и седишта
предузећа на предлог директора уз сагласност оснивача,
8. врши и друге послове утврђене актом о осни
вању и статутом.

Члан 18.

Директора јавног предузећа именује и разрешава Скупштина града.
Мандат директора траје четири године са правом поновног избора.
Директор представља и заступа јавно предузеће,
организује и руководи процесом рада и води посло
вање јавног предузећа, самостално доноси одлуке и
одговара за законитост рада јавног предузећа, предлаже основе пословне политике, годишњи Програм
пословања и План рада и развоја и предузима мере
за њихово спровођење, поставља одговорне уреднике, извршава одлуке Управног одбора, врши и
друге послове одређене законом и статутом јавног
предузећа.
Директор јавног предузећа је истовремено и
главни и одговорни уредник.

Члан 19.

Надзорни одбор јавног предузећа има председника и шест чланова, које именује и разрешава
Скупштина града Пожаревца, и то:
-- председника и четири члана из реда стручњака
афирмисаних у области из делатностијавног
предузећа; и
-- два члана из реда запослених у предузећу.

25.09.2008.
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Мандат чланова Надзорног одбора траје четири
године са правом поновног избора

Члан 20.

Надзорни одбор:
-- врши надзор над пословањем јавног предузећа,
прегледа годишње и периодичне извештаје о
раду и Програме пословања и обрачуне средстава, као и одлуке о расподели добити и ула
гању капитала; и
-- обавештава Управни одбор јавног радио-ди
фузног предузећа о резултатима надзора, нај
мање једанпут годишње.

Члан 21.

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

Члан 22.

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

Члан 23.

Одлуку о расподели добити која је остварена
обављањем делатности за које је јавно радио-ди
фузно предузеће „Радио Пожаревац“ основано, доноси Управни одбор јавног предузећа уз сагласност
оснивача.
Одлуком из става 1. овог члана утврђује се део
средстава по основу добити који се усмерава оснивачу и уплаћује на рачун јавних прихода.
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Пожаревца ради давања сагласности, у року од 30
дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 27.

Оснивач разматра годишњи извештај о раду и
програм рада јавног предузећа, прати остваривање
његове програмске оријентације и може донети одлуку о престанку рада јавног предузећа.

Члан 28.

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о оснивању Јавног радио-дифузног пре
дузећа „Радио Пожаревац“ („Службени гласник
општине Пожаревац“, бр 01/06).

Члан 29.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града Пожа
ревца“.
У Пожаревцу, 25.09.2008. год.

Број: 01–06–46/11

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
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На основу члана 3. и члана 4. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник Републике
Србије „ број 16/97 и 42/98), члана 4. став 3. и члан
5. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник Републике Србије“ број 25/2000, 25/2002,
107/2005 и 108/2005) и члана 27. става 1. тачке 8.
Статута града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“ број 2/2008),
Скупштина града Пожаревца, на седници од 25.
9.2008. год., донела је

Члан 24.

ОДЛУКУ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ПАРКИНГ СЕРВИС ПОЖАРЕВАЦ“
ПОЖАРЕВАЦ

Члан 25.

Град Пожаревац оснива Јавно комунално пре
дузеће „Паркинг сервис Пожаревац“ Пожаревац
коме се поверава на управљање, коришћење и
одржавање јавних простора за паркирање моторних возила, као и одношење и чување непрописно
паркираних возила са јавних површина, издвајањем
из Јавног предузећа „Дирекција за изградњу општине Пожаревац“.

У случају поремећаја у пословању јавног преду
зећа, оснивач може предузети мере којима ће обезбедити услове за несметано функционисање рада
јавног предузећа. Ова питања ближе се одређују законом и статутом јавног предузећа.
У свом пословању јавно предузеће је дужно да
се придржава свих позитивних прописа, који се односе на заштиту животне средине.

Члан 26.

Управни одбор јавног предузећа доноси статут
јавног предузећа и доставља га Скупштини града

Члан 1.
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Фирма оснивача гласи: Град Пожаревац.
Седиште оснивача је у Пожаревцу, улица Дрин
ска број 2.

Члан 2.

Јавно предузеће ће пословати под именом: Јавно
комунално предузеће „Паркинг сервис Пожаревац“
(у даљем тексту: јавно предузеће).
Седиште јавног предузећа је у Пожаревцу, Улица
Лоле Рибара бр. 2.

25.09.2008.

Члан 9.

Органи јавног предузећа су:
1. Управни одбор, као орган управљања;
2. директор, као орган пословођења; и
3. Надзорни одбор, као орган надзора.

Члан 10.

Члан 4.

Орган управљања јавног предузећа је Управни
одбор који има председника, заменика и пет чланова које именује и разрешава Скупштина града
Пожаревца и то:
-- четири члана из реда стручњака, афирмиса
них у области из делатности јавног
предузећа и
-- три члана из реда запослених у јавном пре
дузећу.
Мандат чланова Управног одбора траје четири
године са правом поновног избора.

Члан 5.

Управни одбор Јавног предузећа:
1. утврђује пословну политику;
2. доноси Статут и одлучује о статусним променама уз сагласност оснивача;
3. доноси дугорочни и средњорочни План рада и развоја и годишњи Програм пословања
предузећа, уз сагласност оснивача;
4. доноси инвестиционе одлуке;
5. усваја извештаје о пословању предузећа и
годишњи обрачун;
6. доноси одлуку о промени имена и седишта
предузећа, уз сагласност оснивача; и
7. врши друге послове утврђене актом о осни
вању и Статутом.

Члан 3.

Делатност јавног предузећаје:
63214 - услуге у друмском саобраћају.
Јавно предузеће има и допунске делатности, које
се уређују Статутом у сагласности са оснивачем.
Оснивачки улог Града чини основни капитал
Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис
Пожаревац“.
Оснивачки капитал садржан у средствима је и
део државног капитала, који се преноси на управ
љање и коришћење Јавном комуналном предузећу
„Паркинг сервис Пожаревац“, а чија је номинална вредност утврђена приликом пописа имовине
и средстава, која је издвојена из Јавног предузећа
„Дирекција за изградњу општине Пожаревац“ на
дан 31.05.2006. године.
Оснивачки капитал чини и једнократни део уноса
средстава из буџета општине Пожаревца за 2006. годину.
Град, као оснивач, прописује, уређује и у границама својих обавеза и одговорности, обезбеђује
услове за обављање комуналне делатности из члана 1. ове одлуке.

Члан 6.

Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис
Пожаревац“ је дужно да свој рад и пословање орга
низује на начин којим се обезбеђује трајност, конти
нуитет у обављању делатности из члана 1. и 3. ове
одлуке; потребан обим и квалитет обављања регистроване комуналне делатности за подручје града
Пожаревца; унапређење и развој делатности; заштита објеката и средстава за рад.

Члан 7.

Материјалне услове за делатност јавног преду
зећа обезбеђује јавно предузеће продајом својих
услуга на тржишту.

Члан 8.

Јавно предузеће има својство правног лица. Јав
но предузеће за своје обавезе одговара целокупном
својом имовином.

Члан 11.

Члан 12.

Директора јавног предузећа именује и разрешава оснивач.
Мандат директора траје четири године са правом поновног избора.
Директор представља и заступа јавно предузеће,
организује и руководи процесом рада и води посло
вање јавног предузећа, самостално доноси одлуке и
одговара за законитост рада јавног предузећа, предлаже основе пословне политике, годишњи Програм
пословања и План рада и развоја и предузима мере
за њихово спровођење, извршава одлуке Управног
одбора и доноси правилник о систематизацији радних места и врши друге послове одређене законом
и статутом јавног предузећа.

Члан 13.

Надзорни одбор јавног предузећа има председника и четири чланова, које именује и разрешава
Скупштина града Пожаревца и то:
-- председника и два члана из реда стручњака,
афирмисаних у области из делатности јавног
предузећа; и
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-- два члана из реда запослених у јавном преду
зећу.
Мандат чланова Надзорног одбора траје четири
године са правом поновног избора.

Члан 14

Надзорни одбор:
-- врши надзор над пословањем јавног преду
зећа, прегледа годишње и периодичне извеш
таје о раду и Програме пословања и обрачуне
средстава као и одлуке о расподели добити и
улагању капитала;
-- обавештава Управни одбор јавног предузећа
и Скупштину града Пожаревца о резултатима
надзора, најмање једанпут годишње.

Члан 15.

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

Члан 20.

Управни одбор јавног предузећа доноси статут
јавног предузећа и доставља га Скупштини града
Пожаревца ради давања сагласности, у року од 30
дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.

Члан 21.

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа
„Паркинг сервис“ из Пожаревца („Службени гласник општине Пожаревац“, бр. 04/06).

Члан 22.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града Пожа
ревца“.
У Пожаревцу, 25.9.2008. год.

Члан 17.

Одлуку о расподели добити која је остварена
обављањем делатности за које је Јавно предузеће
основано, доноси Управни одбор јавног предузећа
уз сагласност оснивача.
Одлуком из става 1. овог члана утврђује се део
средстава по основу добити који се усмерава оснивачу и уплаћује на рачун јавних прихода.

Члан 18.

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

Члан 19.

У свом пословању јавно предузеће је дужно да
се придржава свих позитивних прописа који се односе на заштиту животне средине.

Број:01–06–46/12

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

Члан 16.

За сваку календарску годину јавно предузеће доноси годишњи програм пословања и финансијски план.
Годишњи програм пословања из става 1. овог
члана посебно утврђује планиране изворе прихода и позиције расхода. по наменама, елементе
за целовито сагледавање политике за обрачун зарада и запослености у предузећу, критеријуме за
коришћење средстава за помоћ, као и критеријуме
за одређивање накнада за рад управног и надзорног одбора.
На програм пословања и финансијски план јав
ног предузећа сагласност даје оснивач.
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На основу члана 4. став 3. и члана 5. Закона о
јавним предузећима и обављању делатности од
општег интереса („Службени гласник Републике
Србије“ број 25/2000, 25/2002, 107/2005 и 108/2005)
и члана 27. става 1. тачке 8. Статута града Пожа
ревца („Службени гласник града Пожаревца“ број
2/2008),
Скупштина града Пожаревца, на седници од
25.09.2008. године, донела је

ОДЛУКУ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ЉУБИЧЕВО“
ПОЖАРЕВАЦ
Члан 1.

Град Пожаревац оснива Јавно предузеће „Љуби
чево“, Пожаревац.
Фирма оснивача гласи: Град Пожаревац.
Седиште оснивача је у Пожаревцу, Улица Дрин
ска број 2.

Члан 2.

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

Члан 3.

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

Члан 4.

Даје се сагласност и прихвата се Одлука Раднич
ког савета Друштвеног предузећа „Пољопривреда“
из Пожаревца, бр. 2822 од 25.03.1998. године, о
припајању имовине овог предузећа имовини Јавног
предузећа „Љубичево“ из Пожаревца.

Члан 5.

Органи управљања Јавног предузећа су: директор, Управни и Надзорни одбор.

Члан 6.

Орган управљања Јавног предузећа је Управни
одбор који има председника, заменика и 7 члано
ва које именује и разрешава Скупштина града По
жаревца и то:
-- 6 чланова које предлаже Скупштина града; и
-- 3 члана из реда запослених у Јавном предузећу.
Мандат чланова Управног одбора траје 4 године
са правом поновног избора.

Члан 7.

Управни одбор:
1. доноси Статут и одлучује о статусним променама уз сагласност оснивача;
2. утврђује пословну политику;
3. доноси дугорочни и средњорочни план рада
и развоја и годишњи програм пословања уз
сагласност оснивача;
4. доноси инвестиционе одлуке;
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5. у
 сваја извештаје о пословању предузећа и
годишњи обрачун;
6. доноси одлуку о промени имена и седишта
јавног предузећа уз сагласност оснивача; и
7. врши и друге послове утврђене актом о
оснивању и Статутом предузећа.

Члан 8.

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

Члан 9.

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

Члан 10.

Надзорни одбор :
-- врши надзор над пословањем Јавног преду
зећа, прегледа годишње и периодичне извеш
таје о раду, годишње и периодичне извештаје
о раду и Програме пословања и обрачуне
средстава као и одлуке о расподели добити и
улагању капитала;
-- обавештава Управни одбор Јавног предузећа
и Скупштину града Пожаревца о резултатима
надзора, најмање једанпут годишње.

Члан 11.

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

Члан 12.

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

Члан 13.

Одлуку о расподели добити која је остварена
обављањем делатности за које је Јавно предузеће
основано, доноси Управни одбор Јавног предузећа
уз сагласност оснивача.
Одлуком из става 1. овог члана утврђује се део
средстава по основу добити који се усмерава оснивачу и уплаћује на рачун јавних прихода.

Члан 14.

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

Члан 15.

У свом пословању јавно предузеће је дужно да
се придржава свих позитивних прописа, који се односе на заштиту животне средине.

Члан 16.

Обавезују се органи јавног предузећа да у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке
донесу Статут и остала нормативна акта Јавног
предузећа.
На донети Статут јавног предузећа сагласност
даје оснивач Скупштина града Пожаревца.

Члан 17.

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о оснивању Јавног предузећа „Љубичево“ у
Пожаревцу („Службени гласник града Пожаревца“,
бр 02/98 и 03/05).

Члан 18.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града Пожа
ревца“.
У Пожаревцу, 25.09.2008. годинеБрој: 01–06–46/13
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
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На основу члана 8. става 3. Закона о средствима у својини Републике Србије („Службени гласник РС“, број 53/95, 3/96, 54/96 и 32/97) и на основу
члана 27. става 1. тачке 6. Статута града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, број 2/08)
Скупштина града Пожаревца, на седници од 25. 09.
2008. године донела је

ОДЛУКУО УСЛОВИМА И НАЧИНУ
ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНИХ
ПРОСТОРИЈА
Члан 1.

Овом одлуком утврђује се начин, услови и поступак давања у закуп пословних просторија у
државној својини на којим је Град Пожаревац,
у смислу одредби члана 1. става 1. тачке 2.
Закона о средствима у својини Републике Србије
(„Службени гласник РС“, број 53/95, 3/96, 54/96 и
32/97), као територијална јединица носилац права
коришћења.

Члан 2.

Пословне просторије у државној својини које
не служе непосредно остваривању функције Града
Пожаревца, као титулара прва коришћења, предмет
су стицања прихода давањем у закуп.

Члан 3.

Пословне просторије дају се у закуп јавним огла
шавањем у поступку јавног надметања (лицитација)
или у поступку избора најповољније понуде.
Изузетак од правила, односно начина давања у
закуп утврђеног у претходном ставу, јесте давање у
закуп непосредном погодбом и то у следећим слу
чајевима:
1. хуманитарним организацијама;
2. удружењима грађана из области социјалне и
дечје заштите, спорта, културе и просвете,
под условима да пословне просторије не користе за остваривање прихода;
3. политичким странкама које имају представнике у сазиву градске скупштине, до престанка мандата и губитка положаја парламентарне
странке;
4. када се и трећи пут по поновљеном јавном
огласу не пријави овом одлуком одређен
број физичких и правних лица, неопходан за
спровођење поступка јавног надметања или
избора најповољније понуде ради давања у
закуп одређене пословне просторије; и
5. јавним предузећима и установама чији је
оснивач Град Пожаревац.
Предмет давања у закуп непосредном погодбом
јесу пословне просторије које нису лоциране у ек-
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стра зони града, а доношење мериторне одлуке по
захтеву за давање у закуп непосредном погодбом у
надлежности је Градског већа града Пожаревца.

Члан 4.

Право учешћа у поступку јавног надметања или
избора најповољније понуде имају сва правна и физичка лица.
Правна и физичка лица према којим Град Пожа
ревац има потраживање на име доспелих обавеза
по основу закупа пословних просторија немају право да учествују у поступку јавног надметања или
избора најповољније понуде, све док предметно
потраживање не измире у целости.

Члан 5.

Спровођење поступка јавног надметања или избора најповољније понуде ради давања у закуп пословних просторија у надлежности је Комисије
за грађевинско земљиште (у даљем тексту:
комисија), као сталног радног тела Скупштине града Пожаревца.
Комисија одлучује у седници, већином гласова
присутних чланова, у форми предлога одлуке.
По извештају стручних служби органа управе
комисија доноси одлуку о расписивању јавног огласа којим се дефинишу предмет (локација, површина), услови (врста пословне делатности, почетна
цена закупа, рокови за подношење пријаве или понуде) и начин (јавно надметање или прикупљање
писмених понуда) давања у закуп пословних прос
торија.
Јавни оглас којим се дефинишу предмет, услови и начин давања у закуп пословних просторија
објављује се у локалном гласилу „Реч народа“ и на
други начин који одреди комисија.

Члан 6.

Пријаве за лицитацију, односно понуде, заин
тересована лица подносе у писменој форми, не
посредно на писарницу Градске управе, или
поштанском пошиљком (обичном или препорученом), у року од 8 (осам) дана од дана објављивања
јавног огласа. У прилогу пријаве за лицитацију, односно понуде, заинтересована лица дужна су да доставе доказ о уплати гарантног износа (депозита)
који износи 100% почетне цене закупа за пословну
просторију на коју се пријава односи, а приватни
предузетници као правни субјекти и решење надлежног органа о регистрацији радње за обављање
самосталне делатности, или решење о регистрацији
правног лица.
Подносиоци неблаговремених, непотпуних и
пријава без доказа о уплати гарантног износа не
стичу право учешћа у поступку давања у закуп
јавним огласом назначених пословних просторија.
Неопходан услов за спровођење поступка јавног
надметања, или отварања понуда ради давања у за
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куп пословних просторија јесте, да у року одређе
ном јавним огласом, на писарницу Градске управе
или на адресу комисије пристигну најмање 3 (три)
потпуне пријаве за лицитацију, односно понуде.
Уколико су испуњени услови из претходног
става комисија је дужна да у што краћем року, а
најкасније за 15 (петнаест) дана од истека рока за
подношење пријава или понуда, одржи јавну седницу и спроведе процедуру избора најповољнијег
лицитанта или понуђача. О датуму, часу и месту
одржавања седнице комисије за спровођење поступка јавног надметања, односно отварања понуда, пријављена лица обавештавају се писменим
путем.

Члан 7.

У поступку јавног надметања или отварања понуда ради давања у закуп пословних просторија,
физичка лица учествују непосредно или преко пу
номоћника.
Физичка лица идентитет доказују личном исправом са сликом, а пуномоћници и овлашћењем овереним код суда.
Правна лица учествују у поступку јавног над
метања или отварања понуда ради давања у закуп
пословних просторија преко заступника одређеног
оснивачким актом, или пуномоћника по овлашћењу
заступника правног лица, који идентитет доказују
личном исправом са сликом.
Пријављена физичка и правна лица која не испуне услове из става 1. и 2. овог члана губе право
да учествује у поступку јавног надметања, односно
отварања понуда, као и право на повраћај средстава
уплаћених на име гарантног износа.
Губитак права на повраћај средстава уплаћених
на име гарантног износа погађа и физичка и правна лица која се нису одазвала уредно достављеном
позиву комисије и узела учешће у поступку јавног
надметања или отварања понуда.

Члан 8.

Пословне просторије дају се у закуп лицитанту који је у поступку јавног надметања понудио
највећу цену месечног закупа, односно понуђачу за
чију се понуду у поступку отварања понуда утврди
да је најповољнија.
Уколико се у поступку отварања понуда утврди
да су два или више понуђача дали идентичну понуду, комисија ће понуђачима чије су понуде идентичне дати могућност да на истој седници дају нове
понуде које номинално не могу бити ниже од претходно дате понуде и на тај начин извршити избор
најповољнијег понуђача.
По окончању поступка јавног надметања, односно отварања понуда, најуспешнији лицитант, односно најповољнији понуђач, обавезан је да на
записник потпише изјаву којом се обавезује да у
року од 24 часа уплати на рачун Града Пожаревца
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разлику до висине износа излицитиране цене закупа, односно дате понуде, као услов за заснивање
закуподавног односа. Уколико у назначеном року
не испуни наведену обавезу најуспешнији лицитант, односно најповољнији понуђач губи право на
заснивање закуподавног односа и право на повраћај
средстава уплаћених на име гарантног износа.
О предмету, условима и начину спровођења поступка давања у закуп пословних просторија, имену или називу најуспешнијег лицитанта, односно
најповољнијег понуђача, висине износа најбоље
понуде као цене месечног закупа, условима и роковима за закључење уговора о закупу, комисија доноси образложени предлог одлуке.
Образложени лредлог одлуке доставља се свим.
лицима која су узела учешће у спроведеном поступку јавног надметања или прикупљања писмених понуда.
Законитост предлога одлуке може се оспорити
приговором који овлашћена лица подносе Градском
већу града Пожаревца, у року од 8 (осам) дана од
дана пријема писменог отправка.

Члан 9.

По истеку рока за подношење приговора, односно по доношењу одлуке о одбацивању или
одбијању приговора, Градско веће града Пожаревца
доноси коначну одлуку о давању у закуп пословних просторија најуспешнијим лицитанту, односно
најповољнијем понуђачу, који је дужан да у року
од 8 (осам) дана од пријема писменог отправка коначне одлуке закључи уговор о закупу пословних
просторија.
Уколико најуспешнији лицитант, односно нај
повољнији понуђач, не закључи уговор о закупу у
року из претходног става губи право на заснивање
закуподавног односа и право на повраћај средстава уплаћених на име гарантног износа и на име разлике до висине излицитиране цене закупа, односно
дате понуде, у којем случају ће Градско веће града
Пожаревца посебним актом ставити ван снаге одлуку о давању у закуп пословних просторија.

Члан 10.

Уговор о закупу пословних просторија у име закуподавца Града Пожаревца закључује председник
Градског већа града Пожаревца.
Уговор о закупу пословних просторија закљу
чује се на период од 2 (две) године и престаје самим протеком времена за које је закључен, с тим
што закупац који је у уговореном периоду редовно измиривао доспеле обавезе по основу закупа
стиче право на продужење закуподавног односа закључењем новог Уговора о закупу пословних
просторија.
Пословне просторије које су у таквом стању да
санација истих захтева велика улагања, могу бити

Број 3- Страна 19

издате у закуп на период до 5 (пет) година с тим да
трошкови санације падну на терет будућег закупца.
Уговор о закупу пословних просторија престаје
и отказом пре протека времена на који је уговор
закључен уз поштовање уговореног отказног рока,
осим у случајевима предвиђеним одредбама Закона
о облигационим односима („Службени лист СФРЈ“,
број 29/78, 39/85, 57/89 и „Службени лист СРЈ“,
број 31/93).

Члан 11.

Уговор о закупу пословних просторија пре протека времена за који је закључен може се изменити
само у следећим случајевима:
1. у
 след смрти закупца, са његовим наследницима;
2. на захтев закупца због одласка у пензију, са
брачним другом или пунолетном децом закупца; и
3. услед статусних промена закупца као правног
лица, само у односу на правног следбеника.

Члан 12.

Стручне и административне послове за потребе
комисије и Градског већа града Пожаревца (израда
огласа, предлога одлуке, коначне одлуке, уговора
о закупу пословних просторија, вођења записника
комисије и друго) обавља орган надлежан за имовинско правне послове.

Члан 13.

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје
да важи Одлука о условима давања у закуп пословних просторија („Службени гласник општине
Пожаревац“, број 1/04, 3/05, 5/05 и 8/05).

Члан 14.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику града
Пожаревца“.
У Пожаревцу, 25.09. 2008. год. Број: 01–06–46/14
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.

9
На основу члана 7. и 36. Закона о превозу у
друмском саобраћају („Службени гласник РС“,
бр. 46/95. 66/01, 61/05 и 91/05 ) и на основу члана 27. Статута града Пожаревца („Сѕлужбени гласник града Пожаревца“ бр.2/2008), Скупштина града
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Пожаревца, на седници од 25.9.2008. године донела је

ОДЛУКУ
о измени Одлуке о ауто такси превозу
на територији општине Пожаревац

Члан 2.

Оснивачи Агенције су локалне самоуправе региона, невладине организације, предузетници и друга
заинтересована правна и физичка лица.

Члан 3.

Седиште Агенције ће бити у Пожаревцу.

Члан 1.

У Одлуци о ауто такси превозу на територији општине Пожаревац („Службени гласник општине Пожаревац“
број 1/2007), мења се члан 41. став 1 и гласи:
„Правна лица и предузетници који на дан сту
пања ове одлуке обављају такси превоз дужни су
да ускладе своје пословање са условима из члана 7.
став 1. ове одлуке до 31.12.2008. године.“

Члан 2.

У члану 37. ставу 1. тачки 19. после речи: „од
редбама члана“ додаје се број: „19”.

Члан 3.

У члану 38. ставу 1. тачки 18. после речи: „од
редбама члана“ додаје се број: „19”.
У Пожаревцу 25.9. 2008. год.

Број: 01–06–46/15

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

10
На основу члана 32. и 88. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 ) и
члана 27. Статута града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 2/08),
Скупштина града Пожаревца на седници одржа
ној дана 25.9.2008. године. донела је

ОДЛУКУ
о прихватању иницијативе и приступању
оснивању регионалне развојне агенције за
браничевско-подунавски регион
Члан 1.

Прихвата се иницијатива за оснивање Регионал
не развојне агенције Браничевско-Подунавског ре
гиона (у даљем тексту: Агенција).
Циљ оснивања Агенције је стимулисање и уна
пређење економског и друштвеног развоја региона кроз развијање партнерских односа јавног и
приватног сектора на идентификацији потреба и
стратегија регионалног развоја.

25.09.2008.

Члан 4.

На име оснивачког улога за оснивање и почетак
рада Агенције град Пожаревац издваја износ од 600
еура у динарској противвредности на дан уплате.

Члан 5.

Међусобни односи оснивача уређују се Угово
ром о оснивању.
Овлашћује се градоначелник града Пожаревца
Саша Ваљаревић из Пожаревца, ул. 23. српске
дивизије бр. 29, ЈМБГ 0806969762018, број личне карте 203703 СУП Пожаревац, да у име и
за рачун града Пожаревца потпише Уговор о
оснивању.

Члан 6.

Представник града Пожаревца у Скупштини ос
нивача Агенције је градоначелник града Пожарев
ца Саша Ваљаревић из Пожаревца, ул. 23. српске
дивизије бр. 29, ЈМБГ 0806969762018, број личне
карте 203703 СУП Пожаревац.

Члан 7.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику града По
жаревца.“
У Пожаревцу, 25.9.2008. год,

Број: 01–06–46/2

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
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На основу члана 2. став 1. тачка 1. Закона о јав
ним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 39/02
и 55/04) и члана 27. Статута града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 2/08),
Скупштина града Пожаревца на седници одржаној
дана 25.9.2008.године, донела је

ОДЛУКУ
о поверавању вршења
стручног надзора

25.09.2008.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Члан 1.

Овом одлуком поверава се Јавном предузећу
Дирекција за изградњу општине Пожаревац вр
шење стручног надзора над реализацијом пројекта
„Реконструкција система водоснабдевања у По
жаревцу“ који финансирају Европска агенција за
реконструкцију и град Пожаревац.

Члан 2.

Вршење стручног надзора обухвата:

начне ситуације. Надзорни орган ће издати потврду
о одговорности за недостатке, окончати уговор и
припремити коначан извештај.

Члан 7.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику града По
жаревца.“
У Пожаревцу, 25.9.2008.године Број: 01–06–46/17

1. с тручни надзор над извођењем радова на послу „Обнова изворишта Кључ“;
2. стручни надзор над извођењем радова на послу „Замена главног разводног цевовода“ и
3. стручни надзор на послу „Повећање ефикасности и смањење губитака“.

Члан 3.

Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине
Пожаревац именоваће лица која ће вршити стручни
надзор у складу са важећим позитивноправним прописима за конкретну врсту радова и услуга које су
предмет јавне набавке (надзорни орган). Надзорни
орган биће задужен за пружање услуга комплетног
надзора у име Европске агенције за реконструкцију
и града Пожаревца који финансирају наведене про
јекте, те ће пружити помоћ овим институцијама у
техничкој и финансијској контроли радова и услуга.

Члан 4.

Надзорни орган ће пратити напредак радова припремањем графикона на крају сваког месеца упоређујући остварени ефекат са предвиђеним.
Ово упоређење биће достављано Европској агенцији
за реконструкцију и граду Пожаревцу као саставни део месечног извештаја са објашњењима застоја
и кашњења у имплементацији пројекта, али и са де
таљно предложеним мерама које имају за циљ спре
чавање застоја убудуће и мера које треба предузети
ради ублажавања последица изгубљеног времена.

Члан 5.

Надзорни орган ће вршити контролу радова
на градилишту, проверавати извођење радова од
стране извођача у складу са важећим прописима,
уговорном документацијом као и прихваћеним ме
ђународним стандардима управљања пројектом.

Члан 6.

Након завршетка радова надзорни орган ће периодично вршити контролу радова и пружити по
моћ Европској агенцији за реконструкцију и граду
Пожаревцу у административним стварима у вези са
уговором.
На крају периода одговорности за недостатке,
надзорни орган ће припремити и издати потврду о
окончаној ситуацији, верификујући извођачеве ко-

Број 3- Страна 21

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
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На основу члана 27. Статута, Скупштина града
Пожаревца на својој седници од 25.09.2008. године, донела је

ОДЛУКУ
о условима прикључења на
инфраструктурне инсталације
Члан 1.

У деловима града Пожаревца и Костолца и сеоским насељима у којима постоје изграђене ин
сталације за задовољавање потреба грађана у
снабдевању електричном енергијом, топлотном
енергијом, гасом, водом, као и канализациона мрежа, омогућава се појединачни прикључак објеката
на дате инсталације под условом да надлежна техничка служба јавног предузећа утврди да постоје
технички услови за такав прикључак.
Уколико постоји проблем неопходне докумен
тације појединачног објекта (недостаје одобре
ње за изградњу, главни пројекат), који треба да се
прикључи на одређену инсталацију, обавезује се
власник објекта да у року од две године од дана
прикључења реши проблем неопходне документа
ције тог објекта.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града Пожа
ревца“.
У Пожаревцу, 25.9.2008. год.

Број: 04-06-46/16

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

Страна 22 - Број 3

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
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У Пожаревцу 25.9.2008. год.

На основу члана 46. Закона о планирању и из
градњи („Службени гласник РС“, бр. 47/2003) и
члана 27. Статута града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“ , бр. 2/08 ),
Скупштина града Пожаревца, на седници од
25.9.2008. године, донела је

ОДЛУКУ
о приступању изради плана генералне
регулације обилазнице пута ПожаревацКостолац
Члан 1.

Овом Одлуком приступа се изради Плана генералне регулације обилазнице пута ПожаревацКостолац.

Члан 2.

План генералне регулације обилазнице пута
Пожаревац - Костолац доноси се за територију града Пожаревца.
Граница обухвата Плана је изградња обилазнице пута у правцу Пожаревац-Костолац, чиме би се
дугорочно определили циљеви развоја друмског
саобраћаја на територији града Пожаревца.

Члан 3.

Циљ израде Плана генералне регулације обилазнице пута Пожаревац-Костолац је смањење протока теретног саобраћаја кроз град и истовремено
јачање друмског саобраћаја.

Члан 4.

За носиоца израде Плана генералне регулације
обилазнице пута Пожаревац-Костолац, одређује
се ЈП Дирекција за изградњу града Пожаревца, а
средства за израду су обезбеђена од стране града
Пожаревца.

Члан 5.

Рок за израду Плана генералне регулације обилазнице пута Пожаревац-Костолац је 12 месеци.

Члан 6.

Саставни део ове Одлуке је програм за израду Плана генералне регулације обилазнице пута Пожаревац-Костолац, израђен од стране ЈП
Дирекције за изградњу града Пожареваца.

Члан 7.

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

25.09.2008.
Број: 01-06-46/18

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
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На основу члана 46. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС“ , бр. 47/2003)
и члана 27. Статута града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“ , бр. 2/08 ),
Скупштина града Пожаревца, на седници од
25.9.2008. године, донела је

ОДЛУКУ
о усвајању Урбанистичког плана детаљне
регулације заштите насеља Стари Костолац
од плављења високим нивоима Млаве
као и заштите нижих делова насеља од
подземних и унутрашњих вода
Члан 1.

Овом одлуком приступа се усвајању Урбанис
тичког плана детаљне регулације заштите насеља
Стари Костолац од плављења високим нивоима
Млаве, као и заштита нижих делова насеља од подземних и унутрашњих вода, који је урађен од стране ЈП Дирекције за изградњу града Пожаревца.
Приликом израде Програма коришћен је Идејни
пројекат који је урадио Институт за водопривреду
„Јарослав Черни“ Београд - Завод за хидрологију
и изучавање режима подземних вода за који је извршена техничка контрола од стране предузећа
„СДИТОП ПРОЈЕКТ“ ДОО Пожаревац, улица
Вељка Дугошевића број 14.

Члан 2.

Циљ усвајања Урбанистичког плана је изградња
насипа за заштиту од изливања вода и канала за
одвођење изливених и подземних вода, насталих
услед успорених нивоа Млаве, а који су настали
изградњом ХЕ Ђердап 1.

Члан 3.

Урбанистички план обухвата заштиту од поплава и подземних вода подручја у дужини од 3,5 километара и то почев од пепелишта до моста (прва
фаза) и од моста (друга фаза).

25.09.2008.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Члан 4.

Носилац израде Урбанистичког плана је ЈП
Дирекција за изградњу града Пожаревца, а средства за израду су обезбеђена од стране града
Пожаревца.

Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику града
Пожаревца“.
У Пожаревцу 25.9.2008. године Број: 01–06–46/19
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
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На основу члана 27. и 34. става 1. и 2. Статута
града Пожаревца („Сл. гласник града Пожаревца“,
2/08), Скупштина града Пожаревца, на седници од
25.9.2008. године, донела је

ОДЛУКУ
о образовању Савета за младе града
Пожаревца
Члан 1.

Образује се Савет за младе града Пожаревца,
који има председника, заменика председника и 7
чланова, које именује Скупштина града Пожаревца,
чији мандат траје колико и мандат Скупштине града, а по истеку мандата могу бити поново именовани.
Заменик председника Савета учествује у раду и одлучивању Савета, а замењује председника
Савета у случају његове одсутности и спречености
да обавља своју дужност.

Члан 2.

Председник, заменика председника и чланове
Савета Скупштина именује на прделог Комисије за
избор и именовања Скупштине, а на иницијативу
Градоначелника, председника Скупштине, одборничких група, месних заједница, удружења
грађана, омладинских организација и удружења,
средњих школа, виших школа и других јавних
служби.
Председника, заменика председника и чланове Савета чине одборници и други млади, узраста од 16 до 30 година, који су активностима и
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поступцима значајно афирмисали позитивну улогу и значај младих у локалној заједници, односно
који су добитници школске, факултетске, научне, односно друге награде од значаја за различите области интересовања младих, или да поседују
вишегодишње искуство у раду са проблемима младих, доказану стручност, односно да су активно
учествовали у већем броју активности од важности
за младе.

Члан 3.

Савет за младе:
1. иницира и учествује у изради локалне омладинске политике у области образовања, спорта, коришћења слободног времена, повећања
запослености, информисања, активног учеш
ћа, обезбеђивању једнаких шанси, здравства,
културе, равноправности полова, спречавању
насиља и криминалитета, приступа правима,
одрживог развоја и животне средине и другим областима од значаја за младе;
2. учествује у изради посебних локалних акционих планова, програма и политика у сагласности са Националном стратегијом за младе
и прати њихово остваривање;
3. даје мишљење о питањима од значаја за младе и о њима обавештава органе града;
4. даје мишљење на нацрте прописа и одлука
које доноси Скупштина града у областима
значајним за младе;
5. усваја годишње и периодичне извештаје о
остваривању локалне омладинске политике и локалних акционих планова и програма за младе и подноси их Скупштини града,
Градоначелнику и Градском већу;
6. иницира припрему пројеката или учешће
града у програмима и пројектима за младе у
циљу унапређења положаја младих и обезбе
ђења остваривања њихових права која су у
надлежности града;
7. подстиче сарадњу између града и омладинских организација и удружења и даје подршку реализацији њихових активности;
8. подстиче остваривање међуопштинске сарад
ње која се односи на омладину и о томе
обавештава органе града; и
9. даје мишљење о предлозима пројеката од зна
чаја за младе који се делимично или потпуно
финансирају из буџета града, прати њихово
остваривање и даје своје мишљење надлежном органу града.

Члан 4.

Посебним решењем Скупштине именоваће се
председник, заменик председника и 7 чланова Са
вета.
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Члан 5.

Стручне, организационе и административнотехничке послове за потребе Савета обављаће Оде
љење за друштвене делатности Градске управе
града Пожаревца.

Члан 6.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику града
Пожаревца“.
У Пожаревцу, 25.9. 2008. год.

Број:01–06–46/20
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На седници одржаној дана 29.08.2008. године,
на основу Плана пословања за 2008. годину, УО ЈП
„Топлификација“ Пожаревац, донео је

ОДЛУКУ
Врши се корекција цена грејања за купце
топлотне енергије и то:
1.

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

СТАМБЕНИ ПРОСТОР ПАУШАЛНО ПЛАЋАЊЕ (12 МЕСЕЦИ)
досадашња цена
9,67 дин/м3

16
На основу члана 23. става 1. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр.
16/97 и 42/98) и на основу члана 27. Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 2/05), Скупштина града Пожаревца на седници
од 25.9.2008. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Ценовник услуга
ЈП „Топлификација“ у Пожаревцу

досадашња цена
176,59 дин/kW

II
Ово решење као и Ценовник услуга ЈП „Топли
фикација“ у Пожаревцу објавити у „Службеном
гласнику града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 25.9.2008. године Број:01–06–46/22
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.

нова цена

проценат
повећања

10,25 м3
нова цена

6,0%
проценат
повећања

187,19 дин/kW

6,0%

СТАМБЕНИ ПРОСТОР ПО МЕРЕЊУ (у грејној сезони)
досадашња цена

нова цена

проценат
повећања

1,68 дин/kWh

1,78
дин k/Wh

6,0%

2.
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР - ПАУШАЛНО
ПЛАЋАЊЕ (6 МЕСЕЦИ)

I
Даје се сагласност на Ценовник услуга ЈП
„Топлификација“ у Пожаревцу, бр. 2886–2 од
29.08.2008. године.
Цене услуга по Ценовнику ЈП „Топлификација“
у Пожаревцу примењиваће се почев од 01.10.2008.
године.

25.09.2008.

досадашња цена
44,63 дин/м3

нова цена
47,31 дин/м3

проценат
повећања
6,0%

ПЛАЋАЊЕ ПО kW ИНСТАЛИСАНЕ СНАГЕ
досадашња цена
706,36 дин/ kW

нова цена
748,74 дин/kW

проценат
повећања
6,0%

3.
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР - ПО МЕРЕЊУ
(у грејној сезони)
досадашња цена
3,35 дин/kWh

нова цена
3,55 дин/kWh

проценат
повећања
6,0%

25.09.2008.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

4. Цене су без ПДВ-а.
5. Нове цене топлотне енергије ће се примењи
вати почев од 01.10.2008. године по добијању
сагласности од СО Пожаревац.
УО ЈП «Топлификација» Бр. 2886-2 од 29.08.2008.год.
ПРЕДСЕДНИК УО ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“
Вељковић Бранко, дипл. инж. маш. с.р.

Број 3- Страна 25

14. Р
 адиша Илић, председник Одборничке групе
Г17 плус - Српски покрет обнове;
15. Војислав Стојићевић, заменик председника
Одборничке групе Г17 плус - Српски покрет
обнове;
16. Вила Владимир, председник Савета Градске
месне заједнице „Костолац“; и
17. Ајдачић Ирена, заменик председника Савета
Градске месне заједнице „Костолац“.

II
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На основу члана 27. Статута града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 2/08),
Скупштина града Пожаревца, на седници од
25.9.2008. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о образовању Радне групе за израду нацрта
Статута о изменама и допунама Статута
града Пожаревца
I
 бразује се Радна група за израду нацрта
О
Статута града Пожаревца и у исту се именују:
1. Миомир Илић, председник Скупштине града
Пожаревца;
2. Милић Јовановић, заменик председника
Скупштине града Пожаревца;
3. Саша Ваљаревић, Градоначелник града
Пожаревца;
4. Иван Грубетић, заменик Градоначелника града
Пожаревца;
5. Горан Петровић, начелник Браничевског управног округа;
6. Миодраг Милосављевић, заменик председника
Одборничке групе Демократске странке;
7. Дејан
Савић,
одборник,
представник
Демократске странке;
8. Верољуб Арсић, председник Одборничке групе
Српске радикалне странке;
9. Радослав Николић, заменик председника
Одборничке групе Српске радикалне странке;
10. Душанка Кукољ, председник Одборничке групе Социјалистичка партија Србије-Партија
уједињених пензионера Србије - Јединствена
Србија;
11. Милорад Јовановић, заменик председника Од
борничке групе Социјалистичка партија Србије
-Партија уједињених пензионера Србије- Је
динствена Србија;
12. Славољуб Матић, председник Одборничке групе Демократске странке Србије;
13. Александар Аврамовић, заменик председника
Одборничке групе Демократске странке Србије;

Задатак Радне групе је да изради нацрт Статута
о изменама и допунама Статута града Пожаревца
и да га достави Градском већу града Пожаревца на
разматрање и одлучивање.

III
Стручне и административно-техничке послове
за потребе Радне групе обављаће Одељење за општу управу и скупштинске послове Градске управе
града Пожаревца.

IV
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 25.9.2008. год.

Број: 01–06–46/21

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
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На основу члана 27. и 34. Статута града Пожа
ревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр.
2/08) Скупштина града Пожаревца, на седници од
25.9.2008. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о образовању Савета за социјалну политику
града Пожаревца и о именовању његових
чланова
I
Образује се Савет за социјалну политику града
Пожаревца и у исти се именују:
-- за председника Јовановић Милорад из Пожа
ревца, ул. Хомољска бр. 17;
-- за чланове:
1. Миленковић Јасмина, Одељење за привреду,
финансије и трезор;
2. Радовић др Светлана, Дом здравља у Пожарев
цу;

Страна 26 - Број 3
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

 итровић Јовица, Окружни суд у Пожаревцу;
М
Јовановић Слободан, ОШ „Вук Караџић“ у
Пожаревцу;
Петровић Владимир, Удружење Рома Брани
чевског округа;
Живуловић Бранислав, Градска организација
Црвеног крста у Пожаревцу;
Рајић Татјана, Центар за социјални рад у По
жаревцу;
Стојимировић Мирослав, Центар за социјални
рад у Пожаревцу; и
Јотић др Живадин из Пожаревца, ул. Војске
Југославије бр. 65.

II
Задаци Савета за социјалну политику града По
жаревца су:
-- утврђивање приоритета у области социјалне
заштите;
-- израда стратешког плана за социјалну политику;
-- иницирање развојних планова; и
-- успостављање партнерских односа између града, установа и институција и цивилног сектора на нивоу града.

РЕШЕЊЕ
о именовању чланова Комисије за давање
мишљења о остваривању права из области
борачко-инвалидске заштите
I

У Комисију за давање мишљења о остваривању
права из области борачко-инвалидске заштите име
нују се:
1. Саша Најдановић, дипл. правник, Градска уп
рава града Пожаревца;
2. Оливера Гроздановић, дипл. економиста,
Градска управа града Пожаревца;
3. Биљана Кочи, дипл. правник, Градска управа
града Пожаревца;
4. Љиљана Драјић, виши социјални радник,
Градска управа града Пожаревца; и
5. Светлана Радаковић, пензионер из Пожарев
ца, ул. Дунавска бр. 195.

II

На конститутивној седници Комисија ће изабрати председника и заменика председника Комисије.

III
Стручне и административно-техничке послове за потребе Савета за социјалну политику града
Пожаревца обављаће Одељење за друштвене делатности Градске управе града Пожаревца.

25.09.2008.

III

Ово решење објавити у „Службени гласник града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 25.9.2008. год.

IV

Број:01–06–46/23б

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Ступањем на снагу овог решења престаје да важи Решење о образовању Координационог одбора за социјалну политику („Сл. гласник општине
Пожаревац“, бр. 1/07 и 6/07).

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

V
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику града Пожарев
ца“.
У Пожаревцу, 25.9.2008. год.

Број: 01–06–46/23а

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
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На основу члана 3. Одлуке о образовању Коми
сије за давање мишљења о остваривању права из области борачко-инвалидске заштите („Службени гласник
општине Пожаревац“, бр. 11/05) Скупштина града
Пожаревца, на седници од 25.9.2008. године, донела је
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На основу члана 7. и 9. Одлуке о оснивању Аг
рарног фонда општине Пожаревац („Службени
гласник општине Пожаревац“, бр. 4/03 и 4/05)
и на основу члана 27. Статута града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 2/08),
Скупштина града Пожаревца, на седници од
25.09.2008. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању 1 члана
Управног одбора Аграрног фонда града
Пожаревца
I

Разрешава се Ђорђевић Ненад из Пожаревца, ул.
Ратарска бр. 209 дужности члана Управног одбора
Аграрног фонда града Пожаревца у Пожаревцу.

25.09.2008.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Број 3- Страна 27

II
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III

На основу члана 52. и 53. става 2. и 3. и 54. За
кона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 62/03, 64/04, 58/04
и 62/04) и на основу члана 27. Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 2/08), Скупштина града Пожаревца, на седници
од 25.9.2008. године, донела је

Именује се Ђорђевић Драган из Пожаревца, ул.
Дунавска бр. 209 за члана Управног одбора Аграр
ног фонда града Пожаревца у Пожаревцу.
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 25.9.2008. год.

Број: 01–06–46/23в

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

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању једног члана
Школског одбора Пожаревачке гимназије у
Пожаревцу
I

Разрешава се Тешић Верица, дужности члана Школског одбора Пожаревачке гимназије у
Пожаревцу, представник Савета родитеља школе.

22
На основу члана 3. Одлуке о оснивању Јавног
предузећа „Љубичево“ у Пожаревцу („Службени
гласник општине Пожаревац“, бр. 2/98 и 3/05)
и на основу члана 32. става 1. тачке 9. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/07), Скупштина града Пожаревца, на седници
од 25.9.2008. године, донела је

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

II

Именује се Николић Јасмина из Пожаревца, ул.
15. октобра, запослена у Историјском архиву у По
жаревцу за члана Школског одбора Пожаревачке
гимназије у Пожаревцу, представник Савета роди
теља школе.

III

Ово решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 25.9.2008. год.

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

I

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

Разрешава се Деспотовић Душан из Костолца,
ул. Поречка бр. 11 дужности члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Љубичево“ у Пожаревцу.

II

Именује се Тошић Миодраг из Пожаревца, ул.
15. Октобра бр. 10/4 за члана Надзорног одбора
Јавног предузећа „Љубичево“ у Пожаревцу.

III

Ово решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 25.9.2008. год.

Број: 01–06–46/23г

Број: 01–06–46/23д
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На основу члана 52. и 53. става 2. и 3. и 54. За
кона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 62/03, 64/04, 58/04
и 62/04) и на основу члана 27. Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 2/08), Скупштина града Пожаревца, на седници
од 25.9.2008. године, донела је

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

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању три члана
Школског одбора Медицинске школе у
Пожаревцу

Страна 28 - Број 3

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
I

Разрешавају се дужности члана Школског одбора Медицинске школе у Пожаревцу:
1. Васић Божица из Пожаревца, ул. Хајдук
Вељкова бр. 32, представник Скупштине града Пожаревца;
2. Јоцић Горица, представник Савета родитеља
школе; и
3. Васић Станоје, представник Савета родитеља
школе.

II

У Школски одбор Медицинске школе у Пожа
ревцу за чланове именују се:
1. Николић Софија из Пожаревца, Нова мачванска бр. 22, представник Скупштине града
Пожаревца;
2. Илић Жељко, представник Савета родитеља
школе; и
3. Обрадовић Малиша, представник Савета ро
дитеља школе.

3. И
 вановски Славица из Пожаревца, ул. Брани
чевска бр. 22/37, представник Савета родите
ља школе.

II

У Школски одбор Политехничке школе у Пожа
ревцу именују се:
1. Вељковић Бранко из Пожаревца, ул. Дунавска бр.
95, представник Скупштине града Пожаревца;
2. Бабејић Тања, представник запослених школе; и
3. Рујевић Татијана из Пожаревца, ул. Хилан
дарска бр. 32, представник Савета родитеља
школе.

III
Ово решење објавити се у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 25.9.2008. год.

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

Ово решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
Број: 01–06–46/23ђ

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
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На основу члана 52. и 53. става 2. и 3. и 54. За
кона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 62/03, 64/04, 58/04 и
62/04) и на основу члана 27. Статута града Пожа
ревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр.
2/08), Скупштина града Пожаревца, на седници од
25.9.2008. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању три члана
Школског одбора Политехничке школе
у Пожаревцу
I

Разрешавају се дужности члана Школског одбора Политехничке школе у Пожаревцу и то:
1. Николић Драган из Пожаревца, ул. Вардарска бр.
10, представник Скупштине града Пожаревца;
2. Грубетић Никола, представник запослених
школе; и

Број: 01–06–46/23е

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

III

У Пожаревцу, 25.9.2008. год.

25.09.2008.

26
На основу члана 52. и 53. става 2. и 3. и 54. Зако
на о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 62/03, 64/04, 58/04 и
62/04) и на основу члана 27. Статута града Пожа
ревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр.
2/08), Скупштина града Пожаревца, на седници од
25.9.2008. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању једног члана
Школског одбора Пољопривредне школе
са домом ученика „Соња Маринковић“
у Пожаревцу
I

Разрешава се Петровић Периша из Пожаревца,
ул. Космајска бр. 8, дужности члана Школског
одбора Пољопривредне школе са домом ученика „Соња Маринковић“ у Пожаревцу, представник
Скупштине града Пожаревца.

II

Именује се Стојадиновић Борис из Пожаревца,
ул. Радних бригада бр. 15, за члана Школског одбора Пољопривредне школе са домом ученика „Соња
Маринковић“ у Пожаревцу, представник Скупшти
не града Пожаревца.

25.09.2008.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
III

Ово решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 25.9.2008. год. Број: 01–06–46/23ж

Број 3- Страна 29

58/04 и 62/04) и на основу члана 27. Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 2/08), Скупштина града Пожаревца, на седници
од 25.9.2008. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању једног члана
Школског одбора Основне школе
„Краљ Александар I“ у Пожаревцу

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

I

27
На основу члана 52. и 53. става 2. и 3. и 54. Зако
на о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 62/03, 64/04, 58/04 и
62/04) и на основу члана 27. Статута града Пожа
ревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр.
2/08), Скупштина града Пожаревца, на седници од
25.9.2008. године, донела је

Разрешава се Стојадиновић Јовица из Лучице, ул.
15. октобра бр. 104, дужности члана Школског одбо
ра Основне школе „Краљ Александар I“ у Пожарев
цу, представник Скупштине града Пожаревца.

II

Именује се Огњановић Весна из Пожаревца, ул.
Косанчићева бр. 3, за члана Школског одбора Ос
новне школе „Краљ Александар I“ у Пожаревцу,
представник Скупштине града Пожаревца.

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању једног члана
Школског одбора Школе за основно
и средње музичко образовање
„Стеван Мокрањац“ у Пожаревцу

Ово решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“

I

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Разрешава се Марковић Војислав из Пожаревца,
ул. Димитрија Туцевића бр. 6, дужности члана
Школског одбора Школе за основно и средње музичко образовање „Стеван Мокрањац“ у Пожаревцу,
представник Скупштине града Пожаревца.

II

Именује се Крстић Зоран из Пожаревца, ул.
Чеде Васовића бр. 62/3, за члана Школског одбора Школе за основно и средње музичко образовање
„Стеван Мокрањац“ у Пожаревцу, представник
Скупштине града Пожаревца.

III

Ово решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 25.9.2008. год.

Број: 01–06–46–23з

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

28
На основу члана 52. и 53. става 2. и 3. и 54.
Закона о основама система образовања и васпи
тања; („Службени гласник РС“, бр. 62/03, 64/04,

III

У Пожаревцу, 25.9.2008. год.

Број:01–06–46/23и

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

29
На основу члана 52. и 53. става 2. и 3. и 54. За
кона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 62/03, 64/04, 58/04 и
62/04) и на основу члана 27. Статута града Пожа
ревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр.
2/08), Скупштина града Пожаревца, на седници од
25.9.2008. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању једног члана
Школског одбора Основне школе „Вук
Караџић“ у Пожаревцу
I

Разрешава се Милинковић Ранко из Пожаревца,
ул. Страхинића Бана бр. Б-4/10, дужности члана
Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“
у Пожаревцу, представник Скупштине града
Пожаревца.

Страна 30 - Број 3

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
II

Именује се Јовановић Данијела из Пожаревца,
ул. Дунавска бр. 57а, за члана Школског одбора
Основне школе „Вук Караџић“ у Пожаревцу, представник Скупштине града Пожаревца.

III

Ово решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 25.9.2008. год.

Број:01–06–46/23ј

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

30
На основу члана 52. и 53. става 2. и 3. и 54.
Закона о основама система образовања и васпитан („Службени гласник РС“, бр. 62/03, 64/04,
58/04 и 62/04) и на основу члана 27. Статута града
Пожаревца; („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 2/08), Скупштина града Пожаревца, на седници
од 25.9.200 године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању једног члана
Школског одбора Основне школе „Десанка
Максимовић“ у Пожаревцу

31
На основу члана 52. и 53. става 2. и 3. и 54. За
кона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 62/03, 64/04, 58/04
и 62/04) и на основу члана 27. Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 2/08), Скупштина града Пожаревца, на седници
од 25.9.2008. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању једног члана
Школског одбора Основне школе „Свети
Сава“ у Пожаревцу
I

Разрешава се Мирковић Драган из Пожаревца,
ул. Милоша Обилића бр. 51, дужности члана Школ
ског одбора Основне школе „Свети Сава“ у Пожа
ревцу, представник Савета родитеља школе.

II

Именују се Мрђен Ненад за члана Школског одбора Основне школе „Свети Сава“ у Пожаревцу,
представник Савета родитеља школе.

III

Ово решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 25.9.2008. год.

II

Именују се Илић Бранислава из Пожаревца, ул.
Трг Радомира Вујовића бр. 14 за члана Школског
одбора Основне школе „Десанка Максимовић“ у
Пожаревцу, представник Скупштине града Пожа
ревца.

III

Ово решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 25.9.2008. год.

Број: 01–06–46/23к

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

Број: 01–06–46/23л

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

I

Разрешава се Варљен Србослав из Пожаревца, ул.
Георги Димитрова бр. 17, дужности члан Школског
одбора Основне школе „Десанка Максимовић“ у По
жаревцу, представник Скупштине града Пожаревца.

25.09.2008.

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

32
На основу члана 52. и 53. става 2. и 3. и 54.
Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 62/03, 64/04, 58/04
и 62/04) и на основу члана 27. Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 2/08), Скупштина града Пожаревца, на седници
од 25.9.2008. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању два члана
Школског одбора Основне школе „Јован
Цвијић“ у Костолцу
I

Разрешавају се дужности члана Школског одбора Основне школе „Јован Цвијић“ у Костолцу:

25.09.2008.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

1. В
 уксановић Зорица из Костолца, ул. Николе
Тесле бр. 20/18, представник Скупштине града Пожаревца; и
2. Реџовић Магдалена, представник запослених
школе.

У Пожаревцу, 25.9.2008. год.

III

Ово решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 25.9.2008. год.

Број: 01–0646/23љ

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

33
На основу члана 52. и 53. става 2. и 3. и 54.
Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 62/03, 64/04, 58/04
и 62/04) и на основу члана 27. Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 2/08), Скупштина града Пожаревца, на седници
од 25.9.2008. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању једног члана
Школског одбора Основне школе
„Милош Савић“ у Лучици
I

Број:01–06–46/23м

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

II

Именују се за члана Школског одбора Основне
школе „Јован Цвијић“ у Костолцу:
1. Миловановић Радојица из Костолца, ул. Ру
дарска бр. 2/15, представник Скупштине града Пожаревца; и
2. Савић Станимир из Костолца, представнк запослених школе.

Број 3- Страна 31

34
На основу члана 52. и 53. става 2. и 3. и 54. За
кона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 62/03, 64/04, 58/04
и 62/04) и на основу члана 27. Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 2/08), Скупштина града Пожаревца, на седници
од 25.9.2008. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању једног члана
Школског одбора Основне школе „Божидар
Димитријевић - Козица“ у Брадарцу
I

Разрешава се Цветковић Томица из Кличевца,
ул. Изворска бр. 12, дужности члана Школског одбора Основне школе „Божидар Димитријевић - Ко
зица у Брадарцу, представник Скупштине града
Пожаревца.

II

Именују се Лазић Саша из Костолца, ул. Јадран
ска бр. 1/38 за члана Школског одбора Основне
школе „Божидар Димитријевић - Козица у Брадарцу,
представник Скупштине града Пожаревца.

III

Ово решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 25.9.2008. год.

Разрешава се Перић Драшко из Пожаревца, ул.
Колубарска бр. 2, дужности члана Школско одбора Основне школе „Милош Савић“ у Лучици, представник Скупштине града Пожаревца.

Број: 01–06–46/23н

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

II

Именују се Јовић Драгослав из Пожаревца, ул.
27. априла бр. 15 за члана Школског одбора Основ
не школе „Милош Савић“ у Лучици, представник
Скупштине града Пожаревца.

III

Ово решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.

35
На основу члана 14. Одлуке о оснивању Јав
ног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ у
Пожаревцу („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 4/06) и на основу члана 27. Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,

Страна 32 - Број 3

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

бр. 2/08), Скупштина града Пожаревца, на седници
од 25.9.2008. године, донела је

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

III

Ово решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 25.9.2008. год.

II

Именује се Мишић Мирослав из Пожаревца, ул.
Братства јединства бр. 7 за председника Управног
одбора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ у Пожаревцу.

III

Ово решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 25.9.2008. год. Број: 01–06–46/23њ
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. машинства, с.р.

36
На основу члана 9. Одлуке о оснивању установе Спортски центар „Пожаревац“ у Пожаревцу
(„Службени гласник општине Пожаревац“, бр. 5/01)
и на основу члана 27. Статута града Пожаревац
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 2/08),
Скупштина града Пожаревца, на седници од
25.09.2008. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању једног члана
Управног одбора установе Спортски центар
„Пожаревац“ у Пожаревцу
I

Разрешава се Антић Аца из Петке дужности
члана Управног одбора установе Спортски центар
„Пожаревац“ у Пожаревцу.

II

Именује се Мицић Владан из Пожаревца, ул. 15.
октобра бр. 2 за члана Управног одбора установе
Спортски центар „Пожаревац“ у Пожаревцу.

Број: 01–06–46/23о

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

I

Разрешава се Стевић Срећко из Пожаревца дужности председника Управног одбора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ у Пожаревцу.

25.09.2008.

37
На основу члана 9. Одлуке о оснивању установе Центар за културу у Пожаревцу („Службени
гласник општине Пожаревац“, бр. 5/01) и на основу члана 27. Статута града Пожаревац („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 2/08), Скупштина
града Пожаревца, на седници од 25.09.2008. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању
једног члана Управног одбора и једног
члана Надзорног одбора установе
Центар за културу у Пожаревцу
I

Разрешава се Арсић Милена из Драговца дужности члана Управног одбора установе Центар за
културу у Пожаревцу.
Разрешава се Јовановић Александра из Пожа
ревца, ул. Филипа Вишњића бб дужности члана
Надзорног одбора установе Центар за културу у
Пожаревцу.

II

Именује се Петронијевић Јасмина из Пожаревца,
Приштинска бр. 13 дужности члана Управног одбора установе Центар за културу у Пожаревцу.
Именује се Стојковић Драгиша из Пожаревца,
ул. Цара Душана бр. 15 за члана Надзорног одбора
установе Центар за културу у Пожаревцу.

III

Ово решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 25.9.2008. год.

Број: 01–06–46/23п

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. машинства, с.р.
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На основу члана 52. и 53. става 2. и 3. и 54. За
кона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 62/03, 64/04, 58/04 и
62/04) и на основу члана 27. Статута града Пожа
ревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр.
2/08), Скупштина града Пожаревца, на седници од
25.9.2008. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању два члана
Школског одбора Техничке школе
„Никола Тесла“ у Костолцу
I

Разрешавају се дужности члана Школског одбора Техничке школе „Никола Тесла“ у Костолцу:
1. Негић Никола из Костолца, представник
Скупштине града Пожаревца; и
2. Трајић Снежана из Костолца, ул. Партизанска
бр. 44/1, представник Савета родитеља школе.

II

У Школски одбор Техничке школе „Никола
Тесла“ у Костолцу за чланове именују се:
1. Нешић Предраг из Костолца, ул. Трг братства
и јединства бр. 6/25, представник Скупштине
града Пожаревца; и
2. Мишић Мирослав из Пожаревца, ул. Братства
јединства бр. 7, представник Савета родитеља
школе.

III

Ово решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 25.9.2008. год.

Број: 01–06–46/23р

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. машинства, с.р.
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На основу члана 47. става 6. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“
бр. 129/2007), и члана 87. става 6. Статута Града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“
број 2/2008 ), Градско веће Града Пожаревца на седници од 14. јула 2008. године, донело је

ПОСЛОВНИК О РАДУ
ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Члан 1.

Овим Пословником ближе се уређује органи
зација, начин рада и одлучивања Градског већа и
радних тела Градског већа као и друга питања од
значаја за рад Градског већа.

Члан 2.

Градско веће обавља послове утврђене законом
и Статутом града Пожаревца.

II. ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДСКОГ ВЕЋА
Члан 3.

Градско веће чине Градоначелник, заменик
Градоначелника који је члан Градског већа по
функцији и 9 (девет) чланова Градског већа које бира Скупштина града, на предлог Градоначелника.
Градоначелник је председник Градског већа.
Градско веће представља Градоначелник.
У случају одсутности или спречености Градона
челника Градско веће представља заменик Градона
челника.
Чланови Градског већа, могу бити на сталном
раду у граду.
По основу сталног рада чланови Градског већа
остварују права и обавезе као функционери у Граду
о чему одлучује надлежно скупштинско радно тело.
За разматрање и претресање питања из надлежности Градског већа, извршавања одлука везаних
за његово функционисање, чланови Градског већа
могу бити ресорно задужени за поједине области.
Чланови Већа су известиоци по тачкама дневног реда за које су ресорно задужени и подносе извештај
и предлог већу за доношење одговарајућих одлука.
Ресори у Градском већу су подељени на следећи
начин:
-- ГМЗ „Костолац“, Месне заједнице и Месне
канцеларије
-- Јавна предузећа чији је оснивач град Пожаре
вац и путна привреда
-- Омладина и спорт
-- Саобраћај и туризам
-- Развој привреде
-- Информисање, трговина и снабдевање
-- Пољопривреда и Аграрни фонд
-- Буџет и финансије
-- Образовање, друштвене делатности и култура

III. РАДНА ТЕЛА ГРАДСКОГ ВЕЋА
Члан 4.

Градско веће за разматрање питања из своје
надлежности, давање мишљења и предлога о тим
питањима и за обављање одређених задатака из
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надлежности Градског већа, образује стална и повремена радна тела.
Стална радна тела образују се као комисије, а
повремена радна тела могу носити и друге називе
(комисије, радне групе, савети и сл.).
Стална радна тела образују се решењем Градског
већа за мандатни период за које је Градско веће изабрано.
Повремена радна тела образују се решењем
Градског већа за разматрање појединих питања из
надлежности Градског већа која не спадају у делокруг сталних радних тела и њихов мандат престаје
извршењем посла и подношењем извештаја Град
ском већу.
Решењем о образовању радних тела утврђује
се њихова надлежност, састав, начин рада, рок за
извршење задатка и број чланова.

Члан 5.

Радно тело Градског већа ради у седницама.
Председник радног тела стара се о организовању
и припреми седнице, председава и предлаже дневни ред, потписује акта радног тела, стара се о
извршавању закључака радног тела и о примени од
редаба овог Пословника које се односе на рад радних тела.
Седници радног тела може присуствовати и
учествовати у раду без права одлучивања Градона
челник и чланови Градског већа који нису чланови
радног тела.

Члан 6.

Седница радног тела може се одржати ако седници присуствује већина чланова радног тела, а
одлучује се већином гласова присутних чланова. О
току седнице радног тела саставља се записник.

Члан 7.

Седницу радног тела сазива председник радног
тела а у случају његове отсутности заменик председника радног тела а може се сазвати и на предлог
Градоначелника.
Позив за седницу са предлогом дневног реда и
материјалом обавезно се доставља члановима радног тела и предлагачима, односно обрађивачима
материјала најкасније три дана пре дана одређеног
за одржавање седнице.
Позив за седницу може се доставити и у краћем
року.
Радно тело одређује известиоца који по потреби
на седници Градског већа образлаже извештај радног тела.

Члан 8.

Седници је дужан да присуствује обрађивач ма
теријала чији се материјал разматра.
Радно тело може да разматра материјал и без
присуства представника обрађивача ако је пред-
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ставник обрађивача уредно позван да присуствује
седници.
О свом ставу по питањима које је разматрало
радно тело подноси извештај Градском већу који
садржи мишљење и предлоге.

IV. ПРИПРЕМАЊЕ И САЗИВАЊЕ
СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА
Члан 9.

Седнице Градског већа сазива Градоначелник по
сопственој иницијативи.
Седница Градског већа сазива се и на писани
захтев 1/3 чланова Градског већа и председника
Скупштине града.
О припремању седнице Градског већа стара се
Градоначелник уз помоћ Одсека за послове Град
ског већа.
Градоначелник може одлучити да се пре утврђене
сатнице за одржавање седнице Градског већа одржи
припремна седница Градског већа којој присуствују
сви позвани изузев средстава јавног информисања.

Члан 10.

Градоначелник сазива и предлаже дневни ред
седница, председава седницама Градског већа, стара се о примени Пословника о раду Градског већа и
потписује акта Градског већа.
Градоначелник сазива седницу Градског већа писаним путем.
У случају одсутности или спречености Градо
начелника да обавља послове из става 1. овог члана
Пословника, замењиваће заменик Градоначелника.

Члан 11.

Седница Градског већа сазива се најкасније 3 дана пре њеног одржавања.
Седница се може сазвати и у краћем року, када
за то постоје посебни разлози.
Уз позив за седницу доставља се предлог днев
ног реда, записник са претходне седнице и матери
јали за разматрање.
На седницу Градског већа позивају се поред
чланова Већа, начелник Градске управе, начелници одељења и служби чији се акти и материјали
разматрају, представници заинтересованих органи
зација и институција а по потреби могу се позвати
и друга лица као и представници средстава јавног
информисања.

Члан 12.

Обрађивач је дужан да материјал за седницу
Градског већа достави Одсеку за послове Градског
већа, по правилу најкасније 3 дана пре одржавања
седнице.
Приликом израде материјала за седнице Већа
обрађивачи аката о којима Веће одлучује дужни су
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да предлог акта са образложењем поднесу у облику у коме се исти и доноси, и са потписом обрађи
вача.
Образложење акта мора да садржи правни
основ, разлоге за доношење, објашњење циља који
се жели постићи и материјална средства неопходна
за спровођење акта.
Уколико се приликом припреме седнице утврди
да предлози акта нису комплетни, материјал се може вратити обрађивачу на допуну.

V.

ОТВАРАЊЕ СЕДНИЦЕ И УЧЕШЋЕ
НА СЕДНИЦИ
Члан 13.

Председник Градског већа - Градоначелник, односно у случају његове одсутности или спречености, заменик Градоначелника отвара седницу
Градског већа и на основу службене евиденције о
присутности чланова Градског већа утврђује да
постоји кворум за рад Градског већа.
Кворум за рад Градског већа постоји ако је на
седници присутно више од половине од укупног
броја чланова Градског већа.

Број 3- Страна 35

Члан 17.

Дневни ред седнице утврђују чланови Градског
већа гласањем.
Пре утврђивања дневног реда члан Градског ве
ћа има право да предложи измене или допуне дневног реда.
Чланови Градског већа изјашњавају се посебно
о сваком предлогу за измену или допуну предложеног дневног реда, а затим и о предложеном дневном реду у целини.

Члан 18.

Разматрање и одлучивање на седници Градског
већа врши се по тачкама утврђеног дневног реда.
На почетку разматрања и одлучивања представник
обрађивача даје кратка објашњења ако Градоначелник
или чланови Градског већа то захтевају.
Представник обрађивача има право да се изјасни о
предлозима за измену или допуну нацрта општег акта
или другог материјала који се разматра на седници.
Градско веће може ограничити време излагања о
појединим питањима.
Када се закључи расправа по одређеном питању,
не може се поново отварати.

Члан 19.

Рад Већа је јаван.
Изузетно, Веће може одлучити да са својих седница искључи јавност, али само при претресу дела
одређеног питања, у складу са законом.

О раду седнице Градског већа води се записник, који потписују председник Градског већа Градоначелник и записничар.
О вођењу и чувању записника са седница
Градског већа стара се Одсек надлежан за послове
Градоначелника и Градског већа.

Члан 15.

VII. ОДЛУЧИВАЊЕ

Члан 14.

Ако се утврди да потребна већина утврђена
чланом 13. став 2. овог Пословника не постоји,
Градоначелник односно заменик Градоначелника
одлаже седницу за одговарајући дан и сат. О
одлагању седнице писано се обавештавају одсутни
чланови Градског већа.
Седница ће се прекинути и одложити и у
случају, када се у току трајања седнице утврди да
није присутна већина чланова Градског већа потребна за пуноважан рад.

VI. ТОК СЕДНИЦЕ
Члан 16.

Пре утврђивања дневног реда усваја се записник
са претходне седнице Градског већа.
Члан Већа има право да пре усвајања записника
стави примедбе на записник.
Чланови Већа гласају о изнетим примедбама на
записник и усвојене примедбе постају саставни део
записника.
О примедбама на записник Градско веће одлучу
је без расправе.

Члан 20.

По закључењу расправе Градско веће прелази на
одлучивање. Гласање се врши јавно, дизањем руке.
Градско веће може да одлучује ако седници
присуствује већина од укупног броја његових чланова.
Градско веће одлучује већином гласова присутних чланова изузев у случајевима: утврђивања
предлога Статута града, буџета града и урбанистичких планова када одлучује већином гласова од
укупног броја чланова Градског већа.
Када се гласа, Градоначелник прво позива чланове да се изјасне који су „за“, а затим који су „против“ и на крају они који су уздржани од гласања.
Након обављеног гласања Градоначелник
закључује гласање и саопштава резултат гласања.
Када услед обимности дневног реда или других разлога не може да се заврши расправа по свим
тачкама дневног реда у заказани дан, Градско веће
може одлучити да се седница прекине и да се закаже наставак у одређени дан и сат о чему се писано
обавештавају само одсутни чланови.
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VIII. АКТА ГРАДСКОГ ВЕЋА
И ЊЕГОВИХ РАДНИХ ТЕЛА
Члан 21.

Градско веће у вршењу послова из свог делокруга утврђује предлог одлуке о буџету града,
предлаже статут и друге одлуке и акте које доноси
Скупштина, доноси одлуке, решења, закључке, препоруке, даје мишљења и доноси Пословник о раду
Градског већа.
Радна тела Градског већа из свог делокруга рада
доносе закључке и препоруке.
Одлуком се на општи начин уређују питања из
надлежности Градског већа.
Решењем се одлучује о појединим правима, обавезама и правним интересима грађана, правних лица и других субјеката у складу са законом, статутом
и другим актима.
Закључком се одлучује о процедуралним пита
њима и иницира доношење и предлагање одлука и
других аката, као и начин решавања појединих пи
тања.
Препоруком се предлаже начин решавања поје
диних питања.

IX. ЈАВНОСТ РАДА
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Члан 22.

Јавност рада Градског већа обезбеђује се у складу са законом.
Градско веће обавештава јавност о свом раду давањем информација средствима јавног ин
формисања, одржавањем конференција за штампу,
давањем саопштења и стварањем других услова за упознавање јавности са радом Градског већа,
његовим одлукама и ставовима.
Конференцију за штампу заказује Градоначелник
а у случају његове одсутности или спречености заменик Градоначелника.

X. ОДСЕК ЗА ПОСЛОВЕ
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Члан 23.

Стручне, нормативно-правне, управно-правне,
административно-техничке, оперативне и друге послове за потребе Градског већа и његових радних
тела врши Одсек за послове Градског већа организован у оквиру Градске управе за послове Градског
већа и Градоначелника.
Одсек за послове Градског већа помаже Градо
начелнику у организовању седнице и припрема седницу Градског већа.

25.09.2008.

XI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 24.

Овај Пословник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Градске управе.
Овај Пословник објавити у „Службеном гласнику града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 14.07.2008. год. Број: 01-06- 33/2008-2
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА,
ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Саша Ваљаревић, дипл. ецц, с.р.
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На основу члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“ бр. 135/04) у вези члана
46. Закона о планирању и изградњи („Службени
гласник Републике Србије“ бр. 47/03 и 34/06), по
прибављеном мишљењу број 04–501–73/2007 од
18. 1. 2008. год. Одељење за урбанизам, комуналне
и имовинско правне послове Општинске управе општине Пожаревац, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ СТАТЕШКОЈ
ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ
СРЕДИНУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕПОНИЈЕ ПЕПЕЛА
ПД „ТЕРМОЕЛЕКТАРНЕ И КОПОВИ
КОСТОЛАЦ“ НА ЛОКАЦИЈИ
„СРЕДЊЕ КОСТОЛАЧКО ОСТРВО“
1. Не приступа се стратешкој процени утицаја
Плана генералне регулације депоније пепела ПД
„Термоелектране и копови Костолац“ на локацији
„Средње костолачко острво“ (у даљем тексту Плана), на животну средину.
2. Скупштина града Пожаревца на седници одржа
ној дана 29. 12. 2006. год. донела је Одлуку о изради Урбанистичког плана генералне регулације
депоније пепела ПД „Термоелектане и копови
Костолац“ на локацији „Средње костолачко острво“ чији је саставни део Програм за израду урбанистичког плана урађен од стране Института
за архитектуру и урбанизам, Србије из Београда.
3. Границом Плана обухваћено је подручје депоније
пепела ЈП „Термоелектране Костолац“ на локаци
ји „Средње костолачко острво„које обухвата простор површине око 400 ха. Простор чине следеће
катастарске парцеле:

25.09.2008.
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- КО Костолац град и то катастарске парцеле: 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417,
2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2425,
2426,2427,2428, 2429, 2430, 2431, 2433, 2434,
2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2443
и 2445
- КО Костолац село и то катастарске парце
ле: 1565, 1566, 1567/1, 1557/2, 1568/1,
1568/2, 1569, 1570, 1573, 1574, 1575, 1576,
1577/1, 1577/2, 1158/1, 1578/2, 1580 и 1581.
Део старог корита реке Млаве и канал топле
воде до улива у реку Дунав и део реке Дунав,
користи се за контролисану евакуацију вода са
површине депоније и подземних вода а налази се на катастарским парцелама КО Костолацград и то 2442, 2443.
4. Циљ израде Плана је утврђивање просторних
могућности развоја и коришћења постојеће депо
није, регулациони и урбанистички услови уређења
простора у планском обухвату, нивелациони услови уређења простора, правила грађења којима се
врши доградња, изграђује нови простор уз, испод
или над постојећим објектом, мењају конструктивни елементи, мења технолошки процес, спољни
изглед објекта, утицај на безбедност суседних
објеката, саобраћаја и заштите животне средине,
мења режим вода, поступак и мере за заштиту животне средине, непосредне заштите околине и коначне рекултивације и ревитализације простора.
Постављени задатак плана је да укаже на позитивне и негативне ефекте депоније као целине, у експлоатацији и по завршетку њеног
експлоатисања, треба да омогући да План добије
атрибуте развојног у смислу одређивања будуће
намене овог простора. Концептом Плана предложено је да се разматрано подручје прогласи
за јавно грађевинско земљиште, након завршене експлоатације депоније и њене рекултивације.
Уређивањем овог подручја, изван локације
депоније, формирале би се зоне од интереса за заштиту животне средине, где би се издвојиле: зона
парк-шуме и зона заштитног појаса.
5. Саставни део овог Решења је Мишљење Одеље
ња за урбанизам, комуналне и имовинско правне
послове број 04–501–73/2007 од 18. 1. 2008. год.
6. Одељење за урбанизам, комуналне и имовинско правне послове узимајући у обзир податке
наведене у тачкама 4–6 овог решења утврдило да План не представља оквир за одобравање
будућих развојних пројеката предвиђених прописима којима се уређује процена утицаја на
животну средину и не подлеже обавези стратешке процене утицаја на животну средину у смислу члана. 5 став 1 Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени гласник
Републике Србије“, бр. 135/04), с тим да постоји
обавеза израде Студије о процени утицаја на
животну средину, јер се ради о реконструкцији
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пепелишта, повећању капацитета и промени тех
нологије одлагања пепела.
7. Ово Решење објављује се у Службеном гласнику
општине Пожаревац.

образложење
П.Д. ТЕ-КО Костолац Дирекција за унапређење
производње поднела је захтев за доношење решења
о неизради Стратешке процене утицаја на животну средину за План генералне регулације депоније
пепела и шљаке ПД ТЕ-КО Костолац, а на основу
достављеног Мишљења број 04–501–73/2007 од 18.
1. 2008. год.
Скупштина града Пожаревца на седници
одржаној 29. 12. 2006. год. донела је Одлуку о изради Урбанистичког плана генералне регулације
депоније попела ПД „Термоелектране и копови
Костолац“ на локацији „Средње костолачко острво“
чији је саставни део Програм за израду урбанистичког плана урађен од стране Института за архитектуру и урбанизам, Србије из Београда.
Одељење за урбанизам, комуналне и имовинско правне послове дало је мишљење број 04–
501–73/2007 од 18. 1. 2008. год. у ком се мишљењу
наводи да су Планом предложене намене простора, осим надградње депоније, планирани су будући
развојни пројекти (проглашење јавног грађевинског
земљишта, подизање парк-шуме и заштитног
појаса), који нису одређени прописима којима се
уређује процена утицаја на животну средину. Са
тим у вези, за Урбанистички план депоније пепела
на локацији „Средње костолачко острво“ није неопходна израда стратешке процене утицаја. Такође,
у датом Мишљењу се наводи да се ради о објекту
који је у експолоатацији од 1980. године, па израда
Плана за депонију пепела на локацији „Средње костолачко острво“, има за циљ првенствено стварање
пројектоване коте од 94 мив. Ово укључује да
се стара технологија замени густом хидромешавином. Да би се отклонили конфликти настали
дугогодишњим коришћењем пепелишта и заштите,
животне средине потребно је Студијом о процени
утицаја овог објекта одредити мере заштите животне средине, односно утврдити норме за коришћење
овог објекта и простора како би се створила нова
вредност за насеља у окружењу, обзиром да се ради
о реконструкцији пепелишта, повећању капацитета
и промени технологије одлагања пепела.

РЕШЕНО У ОДЕЉЕЊУ ЗА УРБАНИЗАМ,

КОМУНАЛНЕ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ
ПОСЛОВЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ
ПОЖАРЕВАЦ
БР. 04-350-227/08 ОД 17.06.2008. год.
ОБРАЂИВАЧ
Драгана Живковић
дипл. правник, с.р.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Јулијана Стојановић
д.и.г.с.р

Страна 38 - Број 3

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

25.09.2008.

САДРЖАЈ
1	ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ..............................................................................................................1
2

 ДЛУКА О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
О
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ПОЖАРЕВАЦ.........................................................................................3

3

 ДЛУКА О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
О
„КОМУНАЛНЕ СЛУЖБЕ“ ПОЖАРЕВАЦ......................................................................................................6

4

 ДЛУКА О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
О
„ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА“ ПОЖАРЕВАЦ......................................................9

5

 ДЛУКА О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГРАДИО-ДИФУЗНОГ ПРЕДУЗЕЋА
О
„РАДИО ПОЖАРЕВАЦ“ ПОЖАРЕВАЦ........................................................................................................ 11

6

 ДЛУКА О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
О
„ПАРКИНГ СЕРВИС ПОЖАРЕВАЦ“ ПОЖАРЕВАЦ.................................................................................13

7

 ДЛУКА О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
О
„ЉУБИЧЕВО“ ПОЖАРЕВАЦ.........................................................................................................................15

8

ОДЛУКА О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА.................17

9

ОДЛУКАО ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О АУТО ТАКСИ ПРЕВОЗУНА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ПОЖАРЕВАЦ...................................................................................................................................................19

10

 ДЛУКА О ПРИХВАТАЊУ ИНИЦИЈАТИВЕ И ПРИСТУПАЊУ ОСНИВАЊУ
О
РЕГИОНАЛНЕ РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА БРАНИЧЕВСКО-ПОДУНАВСКИ РЕГИОН.......................20

11

ОДЛУКА О ПОВЕРАВАЊУ ВРШЕЊАСТРУЧНОГ НАДЗОРА.................................................................20

12

ОДЛУКА О УСЛОВИМА ПРИКЉУЧЕЊА НА ИНФРАСТРУКТУРНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ......................21

13

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ОБИЛАЗНИЦЕ ПУТА ПОЖАРЕВАЦ-КОСТОЛАЦ.....................................................................................22

14

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЗАШТИТЕ НАСЕЉА СТАРИ КОСТОЛАЦ ОД ПЛАВЉЕЊА ВИСОКИМ
НИВОИМА МЛАВЕ КАО И ЗАШТИТЕ НИЖИХ ДЕЛОВА НАСЕЉА ОД
ПОДЗЕМНИХ И УНУТРАШЊИХ ВОДА.....................................................................................................22

15

ОДЛУКА О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА МЛАДЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА...............................................23

16

 ЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК УСЛУГА
Р
ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ У ПОЖАРЕВЦУ..................................................................................................24

17

ОДЛУКА О КОРЕКЦИЈИ ЦЕНА ГРЕЈАЊА ................................................................................................24

18

 ЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ НАЦРТА
Р
СТАТУТА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА.......................................25

19

 ЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ
Р
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА И О ИМЕНОВАЊУ ЊЕГОВИХ ЧЛАНОВА..........................................................25

20

 ЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА
Р
О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА ИЗ ОБЛАСТИ БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ................................26

21

 ЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 1 ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
Р
АГРАРНОГ ФОНДА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА.................................................................................................26

22

 ЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА
Р
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЉУБИЧЕВО“ У ПОЖАРЕВЦУ...................................27

23

 ЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
Р
ОДБОРА ПОЖАРЕВАЧКЕ ГИМНАЗИЈЕ У ПОЖАРЕВЦУ.........................................................................27

25.09.2008.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Број 3- Страна 39

24

 ЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
Р
МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ У ПОЖАРЕВЦУ...................................................................................................27

25

 ЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
Р
ОДБОРА ПОЛИТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕУ ПОЖАРЕВЦУ...............................................................................28

26

 ЕШЕЊЕО РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
Р
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА
„СОЊА МАРИНКОВИЋ“У ПОЖАРЕВЦУ..................................................................................................28

27

 ЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
Р
ШКОЛЕ ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
„СТЕВАН МОКРАЊАЦ“ У ПОЖАРЕВЦУ...................................................................................................29

28

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „КРАЉ АЛЕКСАНДАР I“ У ПОЖАРЕВЦУ..............................................29

29

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ У ПОЖАРЕВЦУ...........................................................................29

30

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“ У ПОЖАРЕВЦУ.....................................30

31

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СВЕТИ САВА“ У ПОЖАРЕВЦУ..............................................................30

32

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН ЦВИЈИЋ“ У КОСТОЛЦУ.............................................................................30

33

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ„МИЛОШ САВИЋ“ У ЛУЧИЦИ.................................................................31

34

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БОЖИДАР ДИМИТРИЈЕВИЋ - КОЗИЦА“ У БРАДАРЦУ....................31

35

 ЕШЕЊЕО РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА
Р
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ СЕРВИС“ У ПОЖАРЕВЦУ.................................31

36

 ЕШЕЊЕО РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
Р
УСТАНОВЕ СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ПОЖАРЕВАЦ“ У ПОЖАРЕВЦУ....................................................32

37

 ЕШЕЊЕО РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУЈЕДНОГ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
Р
И ЈЕДНОГ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ У ПОЖАРЕВЦУ......................................................................................................32

38

 ЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
Р
ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ„НИКОЛА ТЕСЛА“ У КОСТОЛЦУ...........................................................................33

39

ПОСЛОВНИК О РАДУГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА............................................................33

40

 ЕШЕЊЕО НЕПРИСТУПАЊУ СТАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ
Р
СРЕДИНУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕПОНИЈЕ ПЕПЕЛА
ПД „ТЕРМОЕЛЕКТАРНЕ И КОПОВИ КОСТОЛАЦ“ НА ЛОКАЦИЈИ
„СРЕДЊЕ КОСТОЛАЧКО ОСТРВО“.............................................................................................................36

Страна 40 - Број 3

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

25.09.2008.

Издавач: Одељење за општу управу и скупштинске послове - Главни и одговорни уредник: Мирослав
Унгурјановић, секретар Скупштине града Пожаревца, Редакција: Одељење за општу управу
и скупштинске послове Пожаревац, Дринска 2, тел: 539-646, Тираж броја 03 - 160 примерака.
Прелом: “KOMPROMIS-DIZAJN” - Пожаревац,
Штампа: “KOMPROMIS-DIZAJN” - Пожаревац.

