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 На основу члана 43. и члана 47. став 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63-13-исправка и 108/13 ) и члана 32. став 1. тачка 2) Статута града 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 4/13-пречишћен текст), Скупштина града Пожаревца, 
на седници одржаној 15.4.2014. године, донела је

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2014. ГОДИНУ- 

РЕБАЛАНС 1

Члан 1.
 У Одлуци о буџету града Пожаревца за 2014. годину („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 
18/13), члан 2.  мења се и гласи:

„Члан 2.
Буџет града Пожаревца за 2014. годину састоји се од:

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА Износ у динарима
Укупни приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине (класа 
7+класа 8) 2.450.621.981,00
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 4+ класа 5) 3.244.999.378,00
Буџетски суфицит/дефицит (класа 7+класа 8)-(класа 4+класа 5) -794.377.397,00
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) део 
категорије 62 224.651.399,00
Примања од продаје финансијске имовине и задуживања (категорија 92 осим 9211, 9221, 
9227, 9228) 923.610,00
Укупан фискални суфицит/дефицит (7+8)-(4+5)+(92-62) -1.018.105.186,00
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА  
Примања од задуживања (категорија 91) 0,00
Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9227, 9228) 0,00
Неутрошена средства из претходних година 1.104.905.186,00
Издаци за набавку финансијске имовине и отплату главнице дуга (категорија 61) 86.800.000,00
Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 
категорије 62) 0,00
Нето финансирање 1.018.105.186,00
Промена стања на рачуну
(позитивна – повећање готовинских средстава
негативна – смањење готовинских средстава)

 
 

0,00

 Приходи и примања који представљају укупна средства утврђени су у следећим износима у Рачуну 
прихода и примања, расхода и издатака:

Опис
Економска 

класификација Износ у динарима

1 2 3
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (7+8)  2.450.621.981,00

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Година XLVI Број 4 ПОЖАРЕВАЦ 15.04.2014.

ГРАД ПOЖАРЕВАЦ
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1. Порески приходи 71 1.826.495.574,00
1.1. Порез на доходак грађана 7111 1.302.830.600,00
1.2. Порез на имовину 713 234.410.000,00
1.3. Порез на добра и услуге 714 240.754.974,00
1.4. Остали порески приходи 716 48.500.000,00
2. Непорески приходи  590.540.337,00
       Трансфери од других нивоа власти 733 139.795.373,00
       Приходи од имовине 741 222.113.715,00
       Таксе 742 3.000.000,00
       Новчане казне 743 18.964.800,00
       Приходи од продаје добара и услуга 742 156.637.206,00
      од тога : приходи од продаје добара и услуга индиректних 
буџетских корисника  85.361.199,00
       Остали непорески приходи 741,744,745,77,78,8 50.029.243,00
       од тога: део добити јавних предузећа 745143 1.365.807,00
3. Донације 732 33.586.070,00

Расходи и издаци буџета који се финансирају из укупних средстава утврђени су у следећим износима 
у Рачуну прихода и примања,  расхода и издатака:

Опис
Економска 

класификација Износ у динарима
1 2 3

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 3.469.650.777,00
1. Текући расходи: 4 2.384.278.107,00
1.1.  Расходи за запослене 41 633.663.018,00
-  Плате и додаци запослених 411 496.665.242,00
-  Социјални доприноси на терет послодавца 412 88.936.362,00
-  Накнаде у натури 413 7.998.698,00
-  Социјална давања запосленима 414 24.044.878,00
-  Накнада трошкова за запослене 415 11.282.999,00
-  Награде запосленима и остали посебни расходи 416 4.734.839,00
1.2. Расходи за коришћење услуга и роба 42 897.049.320,00
-  Стални трошкови 421 278.440.157,00
-  Трошкови путовања 422 65.289.142,00
-  Услуге по уговору 423 178.902.477,00
-  Специјализоване услуге 424 153.197.826,00
-  Текуће поправке и одржавање 425 123.730.937,00
-  Материјал 426 97.488.781,00
1.3. Расходи по основу отплате камата 44 8.154.000,00
-  Отплата домаћих камата 441 8.154.000,00
-  Пратећи трошкови задужења 444 0,00
1.4. Субвенције 45 143.996.325,00
-  Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама 4511 119.170.225,00
-  Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима 
и организацијама 4512 24.326.100,00
-  Субвенције приватним предузећима 454 500.000,00
1.5. Дотације и трансфери 46 421.351.426,00
-  Трансфер Градској општини Костолац 463 153.491.664,00
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-  Текући трансфери осталим нивоима власти 4631 178.571.442,00
-  Капитални трансфери осталим нивоима власти 4632 85.582.790,00
-  Остале дотације и трансфери 465 3.705.530,00
1.6. Социјално осигурање и социјална заштита 47 32.021.857,00
-  Накнада за социјалну заштиту из буџета 472 32.021.857,00
1.7. Остали текући расходи 48 203.327.901,00
-  Дотације невладиним организацијама 481 96.960.095,00
-  Порези, обавезне таксе и казне 482 17.669.536,00
-  Новчане казне и пенали по решењу судова 483 85.638.270,00
-  Накнада штете за повреде и штету насталу услед 
елементарних непогода 484 160.000,00
-  Накнаде штете за повреду или штету нанету од државних 
органа 485 2.900.000,00
1. 8. Резерве 49 44.714.260,00
-  Средства резерве 499 44.714.260,00
2. Капитални издаци: 5 860.721.271,00
2.1. Издаци за нефинансијску имовину 51-54 860.721.271,00
3. Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу 
спровођења јавних политика): 6 224.651.399,00
3.1. Набавка финансијске имовине 62 224.651.399,00
-  Набавка домаће финансијске имовине 621 224.651.399,00

Укупно: 4+5+6 3.469.650.777,00

Примања и издаци утврђују се у Рачуну финансирања у следећим износима:

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Економска 

класификација Износ у динарима
Нето финансирање  1.018.105.186,00
Примања од задуживања и продаје финансијске имовине 9 0,00
Примања од задуживања  91 0,00
Примања од продаје финансијске имовине 92 0,00
        Примања од продаје домаће финансијске имовине 921 0,00
Неутрошена средства из претходних година 3 1.104.905.186,00
Издаци за набавку финансијске имовине и отплату главнице дуга 6 86.800.000,00
Издаци за отплату главнице 61 86.800.000,00
        Отплата главнице домаћим кредиторима 611 86.800.000,00
Издаци за набавку финансијске имовине 62 0,00
Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења 
јавних политика (део категорије 62) 621 0,00

Промена стања на рачуну
(позитивна – повећање готовинских средстава
негативна – смањење готовинских средстава)

 
 
 

 
 

0,00
 „.

Члан 2.
У члану 3. став 1. тачка 1) број: „2.108.127.553,00“, замењује се бројем: „2.450.621.981,00“.
У тачки 2) број: „2.682.835.245,00“, замењује се бројем: „3.244.999.378,00“ .
У тачки 3) број: „574.707.692,00“, замењује се бројем: „794.377.397,00“ .
У ставу 2. број: „574.707.692,00“, замењује се бројем: „794.377.397,00“ .

Члан 3.
У члану 4. став 1. број: „22.400.000,00“, замењује се бројем: „36.714.260,00“.
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Члан 4.
После члана 5. додаје се члан 5а, који гласи:

„ Члан 5а.
Град Пожаревац очекује у 2014. години средства из финансијске помоћи Европске уније у оквиру 

Програма „Exhcange 4”, за реализацију пројеката “Управљање имовином-корист за све” („Property Management-
Benefit for all“), а у складу са уговором о донацији између Делегације Европске уније и Града Пожаревца број 
2013/336-840, укупне вредности у износу од 219.147,90 EUR, односно 25.421.157,00 динара, од чега износ од 
190.220,38 EUR, односно 22.065.565,00 динара представља донацију Европске уније, док износ од 28.927,52 
EUR, односно 3.355.592,00 представља учешће Града Пожаревца (водећи партнер) и осталих 6 партнерских 
општина (Петровац на Млави, Велика Плана, Жагубица, Кучево, Велико Градиште и Голубац).

Реализација пројекта захтева предфинансирање из буџета Града у износу од 42.004,27 EUR, односно 
4.872.495,00 динара, које ће бити рефундирано од стране Европске уније, након спроведених активности на 
реализацији пројекта.  
  Средства из финансијске помоћи Европске уније распоређена су, у динарској противвредности, у 
Посебном делу ове одлуке.“

Члан 5.
 Члан 6. мења се и гласи:

„Члан 6.
 Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2014, 2015. и 2016. годину исказују се у следећем 
прегледу:

                                                                 Капитални пројекти у периоду 2014 - 2016. године                                                         Табела 3. 

Укупно: 1.137.357 0 18.985 764.744 271.787 81.841 0

 у дин (заокружено на 000)

Приоритет Назив капиталног 
пројекта

Година 
почетка 

финансирања 
пројекта

Година 
завршетка 
финансира-
ња пројекта

Укупна 
вредност 
пројекта

Реализовано 
закључно са 
31.12.2012. 

године

  2013 2014 2015  2016 Након   
2016

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12

1

Изградња кишног 
колектора у улици 
Кнез Милошев 
венац - III фаза 

2013 2014 35.134   35.134    

2

Изградња кишног 
колектора у улици 
Кнез Милошев 
венац - IV  фаза

2013 2014 37.116   37.116    

3

Изградња 
примарног 
вода фекалне 
канализације за 
насеља Лучица, 
Пругово, Пољана 
у зони заштите 
водоизворишта 
“Меминац” и “ 
Кључ”

2013 2016 233.692   40.379 111.472 81.841  

4
Индустријска 
зона- изградња 
водоводне мреже

2013 2015 11.602  2.064 7.000 2.538   

5
Индустријска зона 
- изградња фекалне 
канализације

2013 2015 26.564  6.569 15.431 4.564   
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6
Индустријска 
зона - ТС и 10kV 
прикључак

2013 2015 22.540  4 17.596 4.940   

7
Индустријска 
зона - НН мрежа и 
расвета 

2013 2015 32.600  29 17.571 15.000   

8
Индустријска 
зона - кишна 
канализација

2013 2015 40.273  10.319 23.681 6.273   

9

Пионирски трг 
- изградња кишне 
канализације од ул. 
Војске Југославије 
до Партизанске 
улице 

2013 2014 23.782   23.782    

10

Шумадијска 
- изградња кишне 
канализације од 
Далматинске до 
улива у колектор у 
Чеде Васовића 

2013 2014 9.400   9.400    

11
Опремање дечијег 
вртића у МЗ 
“Чачалица”

2013 2014 16.500   16.500    

12

Набавка  
теледиригованог 
РО апарата за 
Дом здравља 
Пожаревац

2013 2014 14.400   14.400    

13

Изградња фекалне 
канализације у ул. 
Војводе Добрњца 
од ЦС “Болница” 
до ул. Раде 
Слободе

2014 2014 9.729   9.729    

14

Изградња 
примарног 
топловодног 
прикључка, зонске 
топлопредајне 
станице 
(ТПС 10/63) 
и секундарне 
дистрибутивне 
мреже за зону 
Николе Тесле 1 у 
МЗ “Булевар”

2014 2014 31.506   31.506    

15

Изградња 
секундарне 
топловодне мреже 
за ТПС 8/79-1 
локација ул. Цане 
Бабовић МЗ 
“Чачалица”

2014 2014 40.200   40.200    
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16

Наставак изградње 
магистралног 
топловода 
пречника ДН 250 и 
ДН 200 кроз улицу 
Цане Бабовић са 
две зонске ТПС 6/8 
и 1/86

2014 2014 30.000   30.000    

17

Изградња 
топловодне 
мреже у улицама 
Хајдук Вељкова 
(изнад броја 34) и 
Мајаковског

2014 2014 30.000   30.000    

18

Заштита 
водоизворишта 
“Кључ”-замена 
филтерског 
слоја песка на 
инфилтрационом 
базенима на 
изворишту “Кључ” 
у Пожаревцу

2014 2014 16.195.104   16.195    

19

Набавка фекалних 
пумпи са уградњом 
електро-ормара са 
софт стартером за 
пумпе за ЦС4-2 
ком.-у оквиру 
пројекта система 
за каналисање и 
пречишћавање 
отпадних вода 
града Пожаревца

2014 2014 9.600.000   9.600    

20

Израда главног 
пројекта објекта 
постројења за 
пречишћавање 
подземне воде до 
нивоа квалитета 
воде за пиће на 
изворишту “Ловац” 
у Костолцу

2014 2014 5.000.000   5.000    

21

Изградња феклане 
ЦС-1 у ул. 7.јула 
у Костолцу-за 
препумпавање 
отпадних вода

2014 2014 10.152.000   10.152    

22

Реконструкција 
водоводне мреже-
замена азбест 
цементних цеви 
у улицама Стари 
корзо и Воје 
Дулића

2014 2014 6.984.900   6.985    
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23

Реконструкција 
водоводне мреже-
замена азбест 
цементних цеви у 
улицама Дунавска, 
Немањина први 
део и Таковска

2014  2014 19.104.310   19.104    

24

Реконструкција 
водоводне мреже-
замена азбест 
цементних цеви 
у улици Братсва 
јединства

2014  2014 40.696.200   40.696    

25 Индустријска зона-
улица Нова 1 2014 2015 42.693   22.500 20.193   

26 Индустријска зона-
улица Нова 2 2014 2015 17.965   9.468 8.497   

27 Индустријска зона-
улица Нова 3 2014 2015 12.838   6.766 6.072   

28
Индустријска 
зона-улица Илије 
Гојковића

2014 2015 38.560   20.322 18.238   

29

Прибављање 
непокретности 
у јавну својину 
града Пожаревца 
- објекти и 
земљиште на 
парцели 1408 на 
углу улице Југ 
Богданове и улице 
Топличине у 
Пожаревцу

2014 2015 100.000   50.000 50.000   

30

Трг Радомира 
Вујовића-
поплочавање 
тротоара од 
“Дунав осигурања” 
до улице Чеде 
Васовића

2014 2014 6.400   6.400    

31

Радоја 
Домановића-
инвестиционо 
одржавање 
асфалтом од броја 
60 до Црвеног 
крста

2014 2014 8.736   8.736    

32

Чегарска-
инвестиционо 
одржавање 
асфалтом

2014 2014 6.233   6.233    

33

Чеде Васовића-
инвестиционо 
одржавање 
асфалтом од 
Триангла до Трга Р. 
Вујовића

2014 2014 7.063   7.063    
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34

Братства јединства-
инвестиционо 
одржавање улице 
асфалтом од 
Таковске до прве 
капије болнице

2014 2014 8.253   8.253    

35

Ратарска иза 
пруге-секундарна 
фекална 
канализациона 
мрежа

2014 2014 6.465   6.465    

36

Забела-изградња 
фекалне 
канализације од 
постојеће ЦС-
колоније до нове 
ЦС КПЗ

2012 2014 6.250   6.250    

37
Израда Плана 
генералне 
регулације

2014 2015 34.800   10.800 24.000   

38

Пројекат 
затвореног 
олимпијског базена

2014 2014 10.000   10.000    

39

Прибављање 
непокретности 
у јавну својину 
града Пожаревца 
- земљиште 
на локацији 
“Живинарска 
фарма”

2014 2014 35.000   35.000    

40

Експропријација 
земљишта на траси 
саобраћајница у 
индустријској зони

2014 2014 8.500   8.500    

41

Прибављање 
непокретности 
у јавну својину 
града Пожаревца 
- објекти у 
власништву ДП 
“Путоградња” 
-  у стечају на 
локацији у улици 
Моше Пијаде бб у 
Пожаревцу

2014 2014 7.000   7.000    

42

Партизанска 
- завршетак 
изградње пешачке 
и бициклистичке 
стазе до ул. Лоле 
Рибара

2014 2014 5.068   5.068    
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43

Моше Пијаде 
и 27.априла - 
уградња гумених 
панела на путном 
прелазу преко 
железничке пруге

2014 2014 5.800   5.800    

44

Пећка - секундарна 
канализациона 
мрежа у улицама 
које припадају 
сливу колектора у 
Пећкој улици

2014 2014 16.963   16.963    

 „.

Члан 6.
 Члан 7. мења се и гласи:

„Члан 7.
 Овом одлуком о буџету града Пожаревца за 2014. годину обезбеђена су средства за пројекте наведене 
у члану 6. у укупном износу од 764.743.310,00 динара. По изворима финансирања средства се обезбеђују на 
следећи начин:

− из текућих прихода и примања буџета у износу од 188.750.809,00 динара и
− из неутрошених средстава из ранијих година у износу од 575.992.501,00 динара.

 За капиталне пројекте планирано је да се у 2015. години обезбеде средства у буџету града Пожаревца 
у укупном износу од 271.787.000,00 динара. Планирана структура средстава из којих ће се обезбедити 
финансирање ових пројеката у 2015. години је следећа:

− текући приходи и примања буџета у износу од 271.787.000,00 динара.
 У 2016. години потребно је у буџету града Пожаревца за планиране капиталне пројекте обезбедити 
средства у укупном износу од 81.841.000,00 динара. Планирана структура извора средстава из којих ће се 
финансирати ови пројекти је следећа:
 -средства из текућих прихода и примања буџета у  износу од 81.841.000,00 динара.

                                                 Капитални пројекти у периоду 2014 - 2016. године                                                                 Табела 3а
Укупно 18.985 764.744 271.787 81.841 0

                у дин (заокружено на 000)
Р.бр. Назив капиталног 

пројекта
Конто 3. 

ниво
Опис конта Извор Опис извора 2013 2014 2015 2016 Након   

2016
1 2 3 4а 5 5а 6 7 8 9 10

1 Изградња кишног 
колектора у улици Кнез 
Милошев венац - III фаза 

511 Изградња 
зграда и 
објеката

13 Нераспоређени 
вишак прихода из 

ранијих година

 35.134    

2 Изградња кишног 
колектора у улици Кнез 
Милошев венац - IV  
фаза

511 Изградња 
зграда и 
објеката

13 Нераспоређени 
вишак прихода из 

ранијих година

 37.116    

3 Изградња примарног 
вода фекалне 
канализације за насеља 
Лучица, Пругово, 
Пољана у зони заштите 
водоизворишта 
“Меминац” и “ Кључ”

511 Изградња 
зграда и 
објеката

13 Нераспоређени 
вишак прихода из 

ранијих година

 40.379 111.472 81.841  

4 Индустријска зона- 
изградња водоводне 
мреже

511 Изградња 
зграда и 
објеката

13 Нераспоређени 
вишак прихода из 

ранијих година

2.064 7.000 2.538   
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5 Идустријска зона 
- изградња фекалне 
канализације

511 Изградња 
зграда и 
објеката

13 Нераспоређени 
вишак прихода из 

ранијих година

6.569 15.431 4.564   

6 Индустријска зона - ТС и 
10kV прикључак

511 Изградња 
зграда и 
објеката

13 Нераспоређени 
вишак прихода из 

ранијих година

4 17.596 4.940   

7 Индустријска зона - НН 
мрежа и расвета 

511 Изградња 
зграда и 
објеката

13 Нераспоређени 
вишак прихода из 

ранијих година

29 17.571 15.000   

8 Индустријска зона - 
кишна канализација

511 Изградња 
зграда и 
објеката

13 Нераспоређени 
вишак прихода из 

ранијих година

10.319 23.681 6.273   

9 Пионирски трг 
- изградња кишне 
канализације од ул. 
Војске Југославије до 
Партизанске улице 

511 Изградња 
зграда и 
објеката

13 Нераспоређени 
вишак прихода из 

ранијих година

 23.782    

10 Шумадијска - изградња 
кишне канализације 
од Далматинске до 
улива у колектор у Чеде 
Васовића 

511 Изградња 
зграда и 
објеката

13 Нераспоређени 
вишак прихода из 

ранијих година

 9.400    

11 Опремање дечијег вртића 
у МЗ “Чачалица”

512 Опрема за 
образовање, 

науку, 
културу и 

спорт

13 Нераспоређени 
вишак прихода из 

ранијих година

 16.500    

12 Набавка  
теледиригованог РО 
апарата за Дом здравља 
Пожаревац

463 Капитални 
трансфери 
осталим 
нивоима 
власти

13 Нераспоређени 
вишак прихода из 

ранијих година

 14.400    

13 Изградња фекалне 
канализације у ул. 
Војводе Добрњца од ЦС 
“Болница” до ул. Раде 
Слободе

511 Изградња 
зграда и 
објеката

01 Приходи из буџета  9.729    

14 Изградња примарног 
топловодног прикључка, 
зонске топлопредајне 
станице (ТПС 
10/63) и секундарне 
дистрибутивне мреже за 
зону Николе Тесле 1 у 
МЗ “Булевар”

621 Набавка 
домаћих 
акција и 
осталог 

капитала

01 Приходи из буџета  31.506    

15 Изградња секундарне 
топловодне мреже за 
ТПС 8/79-1 локација 
ул. Цане Бабовић МЗ 
“Чачалица”

621 Набавка 
домаћих 
акција и 
осталог 

капитала

01 Приходи из буџета  40.200    

16 Наставак изградње 
магистралног топловода 
пречника ДН 250 и ДН 
200 кроз улицу Цане 
Бабовић са две зонске 
ТПС 6/8 и 1/86

621 Набавка 
домаћих 
акција и 
осталог 

капитала

01 Приходи из буџета  30.000    
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17 Изградња топловодне 
мреже у улицама Хајдук 
Вељкова (изнад броја 34) 
и Мајаковског

621 Набавка 
домаћих 
акција и 
осталог 

капитала

01 Приходи из буџета  30.000    

18 Заштита водоизворишта 
“Кључ”-замена 
филтерског слоја песка 
на инфилтрационом 
базенима на изворишту 
“Кључ” у Пожаревцу

621 Набавка 
домаћих 
акција и 
осталог 

капитала

01 Приходи из буџета  16.195    

19 Набавка фекалних пумпи 
са уградњом електро-
ормара са софт стартером 
за пумпе за ЦС4-2 
ком.-у оквиру пројекта 
система за каналисање и 
пречишћавање отпадних 
вода града Пожаревца

621 Набавка 
домаћих 
акција и 
осталог 

капитала

01 Приходи из буџета  9.600    

20 Израда главног пројекта 
објекта постројења 
за пречишћавање 
подземне воде до нивоа 
квалитета воде за пиће 
на изворишту “Ловац” у 
Костолцу

621 Набавка 
домаћих 
акција и 
осталог 

капитала

01 Приходи из буџета  5.000    

21 Изградња фекалне ЦС-1 
у ул. 7. јула у Костолцу-
за препумпавање 
отпадних вода

621 Набавка 
домаћих 
акција и 
осталог 

капитала

01 Приходи из буџета  10.152    

22 Реконструкција 
водоводне мреже-замена 
азбест цементних цеви 
у улицама Стари корзо и 
Воје Дулића

511 Капитално 
одржавање 

зграда и 
објеката

13 Нераспоређени 
вишак прихода из 

ранијих година

 6.985    

23 Реконструкција 
водоводне мреже-замена 
азбест цементних цеви 
у улицама Дунавска, 
Немањина први део и 
Таковска

511 Капитално 
одржавање 

зграда и 
објеката

13 Нераспоређени 
вишак прихода из 

ранијих година

 19.104    

24 Реконструкција 
водоводне мреже-замена 
азбест цементних цеви у 
улици Братсва јединства

511 Капитално 
одржавање 

зграда и 
објеката

13 Нераспоређени 
вишак прихода из 

ранијих година

 40.696    

25 Индустријска зона-улица 
Нова 1

511 Изградња 
зграда и 
објеката

13 Нераспоређени 
вишак прихода из 

ранијих година

 22.500 20.193   

26 Индустријска зона-улица 
Нова 2

511 Изградња 
зграда и 
објеката

13 Нераспоређени 
вишак прихода из 

ранијих година

 9.468 8.497   

27 Индустријска зона-улица 
Нова 3

511 Изградња 
зграда и 
објеката

13 Нераспоређени 
вишак прихода из 

ранијих година

 6.766 6.072   
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28 Индустријска зона-улица 
Илије Гојковића

511 Изградња 
зграда и 
објеката

13 Нераспоређени 
вишак прихода из 

ранијих година

 20.322 18.238   

29 Прибављање 
непокретности у јавну 
својину града Пожаревца 
- објекти и земљиште 
на парцели 1408 на углу 
улице Југ Богданове 
и улице Топличине у 
Пожаревцу

511 Куповина 
зграда и 
објеката

13 Нераспоређени 
вишак прихода из 

ранијих година

 50.000 50.000   

30 Трг Радомира Вујовића-
поплочавање тротоара 
од “Дунав осигурања” до 
улице Чеде Васовића

511 Капитално 
одржавање 

зграда и 
објеката

13 Нераспоређени 
вишак прихода из 

ранијих година

 6.400    

31 Радоја Домановића-
инвестиционо одржавање 
асфалтом од броја 60 до 
Црвеног крста

511 Капитално 
одржавање 

зграда и 
објеката

13 Нераспоређени 
вишак прихода из 

ранијих година

 8.736    

32 Чегарска-инвестиционо 
одржавање асфалтом

511 Капитално 
одржавање 

зграда и 
објеката

13 Нераспоређени 
вишак прихода из 

ранијих година

 6.233    

33 Чеде Васовића-
инвестиционо одржавање 
асфалтом од Триангла до 
Трга Р. Вујовића

511 Капитално 
одржавање 

зграда и 
објеката

13 Нераспоређени 
вишак прихода из 

ранијих година

 7.063    

34 Братства јединства-
инвестиционо одржавање 
улице асфалтом од 
Таковске до прве капије 
болнице

511 Капитално 
одржавање 

зграда и 
објеката

13 Нераспоређени 
вишак прихода из 

ранијих година

 8.253    

35 Ратарска иза пруге-
секундарна фекална 
канализациона мрежа

511 Изградња 
зграда и 
објеката

13 Нераспоређени 
вишак прихода из 

ранијих година

 6.465    

36 Забела-изградња 
фекалне канализације од 
постојеће ЦС-колоније 
до нове ЦС КПЗ

511 Изградња 
зграда и 
објеката

13 Нераспоређени 
вишак прихода из 

ранијих година

 6.250    

37 Израда Плана генералне 
регулације

511 Пројектно 
планирање

13 Нераспоређени 
вишак прихода из 

ранијих година

 10.800 24.000   

38 Пројекат затвореног 
олимпијског базена

511 Пројектно 
планирање

13 Нераспоређени 
вишак прихода из 

ранијих година

 10.000    

39 Прибављање 
непокретности у јавну 
својину града Пожаревца 
- земљиште на локацији 
“Живинарска фарма”

541 Земљиште 13 Нераспоређени 
вишак прихода из 

ранијих година

 35.000    

40 Експропријација 
земљишта на траси 
саобраћајница у 
индустријској зони

541 Земљиште 13 Нераспоређени 
вишак прихода из 

ранијих година

 8.500    
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41 Прибављање 
непокретности у јавну 
својину града Пожаревца 
- објекти у власништву 
ДП “Путоградња” 
-  у стечају на локацији у 
улици Моше Пијаде бб у 
Пожаревцу

511 Куповина 
зграда и 
објеката

13 Нераспоређени 
вишак прихода из 

ранијих година

 7.000    

42 Партизанска - завршетак 
изградње пешачке и 
бициклистичке стазе до 
ул. Лоле Рибара

511 Капитално 
одржавање 

зграда и 
објеката

01 Приходи из буџета  5.068    

43 Моше Пијаде и 27.априла 
- уградња гумених панела 
на путном прелазу преко 
железничке пруге

512 Опрема 
за јавну 

безбедност

13 Нераспоређени 
вишак прихода из 

ранијих година

 5.800    

44 Пећка - секундарна 
канализациона мрежа у 
улицама које припадају 
сливу колектора у Пећкој 
улици

511 Изградња 
зграда и 
објеката

13 Нераспоређени 
вишак прихода из 

ранијих година

 16.963    

 „.

Члан 7.
 Члан 8. мења се и гласи:

„Члан 8.
Приходи и примања који представљају средства буџета града Пожаревца за 2014. годину у 

укупном износу од 2.451.545.591,00 динара и неутрошена средства из ранијих година у укупном износу 
од 1.104.905.186,00 динара, по врстама односно економским класификацијама, утврђени су у следећим 
износима:

Економска 
класификација ПРИХОДИ И ПРИМАЊА Износ у 

динарима

1 2 3

А) ПОРЕЗИ: 1.826.495.574

711 Порез на доходак, добит и капиталне добитке 1.302.830.600
711111 Порез на зараде 1.150.400.000

711121
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно 
оствареном приходу по решењу Пореске управе 19.000.000

711122
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално 
утврђеном приходу, по решењу Пореске управе 25.000.000

711123
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно 
оствареном приходу самоопорезивањем 8.000.000

711143 Порез на приходе од непокретности 19.730.000
711145 Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари 1.200.000
711146 Порез на приход од пољопривреде и шумарства 1.000
711147 Порез на земљиште 9.500.000
711148 Порез на приходе од непокретности по решењу Пореске управе 3.500.000

711149
Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари, по Решењу Пореске 
управе 39.600

711161 Порез на приходе од осигурања лица 60.000
711191 Порез на друге приходе 64.000.000
711193 Порез на приходе професионалних спортиста и спортских стручњака 2.400.000
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713 Порез на имовину 234.410.000
713121 Порез на имовину од физичких лица 90.000.000
713122 Порез на имовину од правних лица 100.000.000
713311 Порези на заоставштину, наслеђе и поклон 7.500.000
713421 Порези на  пренос апсолутних права на непокретности 23.400.000

713423
Порези на  пренос апсолутних права на половним моторним возилима и 
пловним објектима 13.500.000

713611 Порез на акције на име и уделе 10.000
714 Порез на добра и услуге 240.754.974

714421 Комунална такса за приређивање програма у угоститељским објектима 24.000
714431 Комунална такса за коришћење рекламних паноа 300.000

714513
Комунална такса за држање моторних, друмских и прикључних возила, осим 
пољопривредних возила и машина 23.500.000

714514 Годишња накнада за моторна возила, тракторе и прикључна возила 10.000
714543 Накнада за промену намене земљишта 100.000
714549 Накнада за емисију SO2, NO2, прашкастих материја и одложеног отпада 213.170.974
714552 Боравишна такса 1.500.000
714560 Општинске и градске накнаде 50.000
714572 Комунална такса за држање средстава за игру („забавне игре“) 100.000

714593

Накнада за постављање водовода, канализације, електричних, телефонских и 
телеграфских водова и слично на општинском путу и улици, ако је управљач 
пута надлежни орган локалне самоуправе 2.000.000

716 Други порези 48.500.000
716111 Комунална такса за истицање фирми на пословни простор 48.500.000

Б) ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 173.381.443
732 Донације од међународних организација 33.586.070

732141 Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова 33.586.070
733 Трансфери од другог нивоа власти 139.795.373

733141 Ненаменски трансфери 111.620.139
733142 Други текући трансфери од Републике у корист нивоа градова 22.905.965

733144
Текући наменски трансфери у ужем смислу  од Републике у корист нивоа 
градова 2.164.384

733147 Текући трансфери од општина у корист нивоа градова 3.104.885
В) ДРУГИ ПРИХОДИ 447.870.258

741 Приходи од имовине 222.113.715

741141 Камата на средства буџета града 40.000.000

741151
Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна  
трезора укључена у депозит банака 50.000

741511 Накнада за коришћење минералних сировина 103.863.335

741522
Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно 
пољопривредног објекта у државној својини 5.145.380

741526 Накнада за коришћење шума и шумског земљишта 1.200.000

741531

Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред 
пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига 
и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће 
радиности 11.600.000

741532
Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и 
прикључних возила на уређеним и обележеним местима 60.120.000

741533
Комунална такса  за коришћење слободних површина за кампове, 
постављање шатора или друге облике привременог коришћења 1.000

741535 Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом 134.000
742 Приходи од продаје добара и услуга 159.637.206

742141
Приходи од продаје добара или услуга од стране тржишних организација у 
корист нивоа градова 84.974.286
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742142
Приходи од давања у закуп, односно коришћење непокретности у државној 
својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета 44.062.920

742143 Приход од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градовa 8.500.000
742241 Локалне административне таксе 3.000.000
742253 Накнада за уређивање грађевинског земљишта 18.500.000
742341 Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације градова 600.000

743 Новчане казне и одузета имовинска корист 18.964.800
744 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 7.847.165
745 Мешовити и неодређени приходи 26.206.775
771 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 13.100.597
772 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године 329.504
 УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ ( КЛАСА 7 ) 2.448.076.779

811 Примања од продаје непокретности 45.202
823 Примања од продаје робе за даљу продају 2.500.000

900000
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ (КЛАСА 9) 923.610

921900 Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала 923.610
 УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (КЛАСА 7+8+9) 2.451.545.591

321311 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 1.104.905.186
   
 УКУПНО – 2014. ГОДИНА-РЕБАЛАНС 1 3.556.450.777

 „ .

Члан 8.
Члан 9. мења се и гласи:

„Члан 9.
Укупни расходи и издаци буџета за 2014. годину, по основним наменама, утврђени су у следећим 

износима:

Eкон. 
кл. ВРСТА РАСХОДА Укупна средства

41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 633.663.018,00
411 Плате, додаци и накнаде запослених 496.665.242,00
412 Социјални доприноси на терет послодавца 88.936.362,00
413 Накнада у натури 7.998.698,00
414 Социјална давања запосленима 24.044.878,00
415 Накнаде за запослене 11.282.999,00
416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 4.734.839,00
42 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 897.049.320,00
421 Стални трошкови 278.440.157,00
422 Трошкови путовања 65.289.142,00
423 Услуге по уговору 178.902.477,00
424 Специјализоване услуге 153.197.826,00
425 Текуће поправке и одржавање 123.730.937,00
426 Материјал 97.488.781,00
44 ОТПЛАТА КАМАТА 8.154.000,00
441 Отплате домаћих камата 8.154.000,00
45 СУБВЕНЦИЈЕ 143.996.325,00
451 Субвенције нефинанс. корпорацијама 143.496.325,00
454 Субвенције приватним предузећима 500.000,00
46 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 421.351.426,00
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463 Донације и трансфери осталим нивоима власти 417.645.896,00
465 Остале дотације и трансфери 3.705.530,00
47 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ 32.021.857,00
472 Накнаде за социјалну заштиту 32.021.857,00
48 ОСТАЛИ ИЗДАЦИ 203.327.901,00
481 Донације невладиним организацијама и удружењима 96.960.095,00
482 Порези, обавезне таксе и казне 17.669.536,00
483 Казне по судским решењима 85.638.270,00
484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода 160.000,00
485 Накнада штете за повреде или штете нанете од стране држ. органа 2.900.000,00
49 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 44.714.260,00
499 Стална резерва 8.000.000,00
499 Текућа резерва 36.714.260,00
51 ОСНОВНА СРЕДСТВА 814.721.271,00
511 Зграде и грађевински објекти 708.609.984,00
512 Машине и опрема 70.968.938,00
514 Култивисана имовина 8.258.597,00
515 Нематеријална имовина 26.883.752,00
52 ЗАЛИХЕ 1.500.000,00
523 Залихе робе за даљу продају 1.500.000,00
54 ПРИРОДНА ИМОВИНА 44.500.000,00
541 Земљиште 44.500.000,00
61 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 86.800.000,00
611 Отплата главнице домаћим кредиторима 86.800.000,00
62 НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 224.651.399,00
621 Набавка домаће финансијске имовине 224.651.399,00

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 3.556.450.777,00
 „.

Члан 9.
 Члан 10. мења се и гласи:

„Члан 10.
Укупни расходи и издаци, укључујући издатке за отплату главнице дуга у  износу од 3.556.450.777,00 

динара, финансирани из свих извора финансирања  распоређују се по корисницима и исказују у колони 8:
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Укупнa средства 

1 2 3 4 5 6 7 8

1      ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ  
 1.1.     ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ  

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

    1 411 Плате, додаци и накнаде запослених 10.277.604,00
    2 412 Социјални доприноси на терет послодаваца 1.839.686,00
    3 414 Социјална давања запосленима 50.000,00
    4 421 Стални трошкови 6.000.000,00
    5 422 Трошкови путовања 1.000.000,00
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    6 423 Услуге по уговору 24.694.500,00
    7 426 Материјал 600.000,00
    8 463 Трансфери осталим нивоима власти 15.000,00
    9 482 Порези, обавезне таксе и казне 150.000,00
    10 483 Новчане казне по судским решењима 500.000,00
    11 511 Изградња зграда и објеката 13.520.000,00
      Извори финансирања за функцију 110:  
      01 Приходи из буџета 56.562.290,00
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2.084.500,00
      УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110 58.646.790,00
      Извори финансирања за главу 1.1:  
      01 Приходи из буџета 56.562.290,00
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2.084.500,00
      УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1.1. 58.646.790,00
      Извори финансирања за раздео 1:  
      01 Приходи из буџета 56.562.290,00
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2.084.500,00
      УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1: 58.646.790,00
2      СКУПШТИНА ГРАДА  
 2.1.     СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА  

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

    12 411 Плате, додаци и накнаде запослених 3.826.650,00
    13 412 Социјални доприноси на терет послодавца 684.970,00
    14 414 Социјална давања запосленима 50.000,00
    15 421 Стални трошкови 100.000,00
    16 422 Трошкови путовања 500.000,00
    17 423 Услуге по уговору 41.005.180,00
    18 426 Материјал 100.000,00

    19 481
Дотације невладиним организацијама и удружењима  - финансирање редовног рада 
политичких субјеката 2.739.745,00

      Извори финансирања за функцију 110:  
      01 Приходи из буџета 48.826.865,00
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 179.680,00
      УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110 49.006.545,00
      Извори финансирања за главу 2.1:  
      01 Приходи из буџета 48.826.865,00
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 179.680,00
      УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2.1. 49.006.545,00
      Извори финансирања за раздео 2:  
      01 Приходи из буџета 48.826.865,00
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 179.680,00
      УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2: 49.006.545,00

3      ГРАДСКА УПРАВА  

 3.1.     ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА  
  130    Опште услуге  
    20 411 Плате, додаци и накнаде запослених 171.959.050,00
    21 412 Социјални доприноси на терет послодавца 30.783.570,00
    22 413 Накнаде у натури 985.290,00
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    23 414 Социјална давања запосленима 2.593.269,00
    24 415 Накнаде за запослене 4.600.000,00
    25 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 1.694.500,00
    26 421 Стални трошкови 67.134.100,00
    27 422 Трошкови путовања 1.665.000,00
    28 423 Услуге по уговору 27.732.000,00
    29 424 Специјализоване услуге 89.235.000,00
    30 425 Текуће поправке и одржавање 6.530.440,00
    31 426 Материјал 15.664.000,00
    32 463 Трансфери осталим нивоима власти 0,00
    33 465 Остале дотације и трансфери 2.000.000,00
    34 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 5.821.857,00
    35 481 Дотације невладиним организацијама  2.292.350,00
    36 482 Порези, обавезне таксе и казне 11.620.000,00
    37 483 Новчане казне по судским решењима 65.000.000,00
    38 484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елемент. непогода 10.000,00
    39 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од државних органа 2.500.000,00
    40 511 Згрaде и грађевински објекти 75.135.902,00
    41 512 Машине и опрема 24.093.845,00
    42 515 Нематеријална имовина 3.950.000,00
      Средства буџетске резерве:  
    43 499 Стална резерва 8.000.000,00
    44 499 Текућа резерва 36.714.260,00
      Извори финансирања за функцију 130:  
      01 Приходи из буџета 484.757.123,00
      03 Социјални доприноси 156.361,00
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 172.800.949,00
      УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130 657.714.433,00

  170    Трансакције јавног дуга  
    45 441 Отплата домаћих камата 8.154.000,00
    46 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 86.800.000,00
      Извори финансирања за функцију 170:  
      01 Приходи из буџета 94.954.000,00
      УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 170 94.954.000,00

  020    Старост  
      Акциони план за унапређење положаја старијих лица  
    47 481 Дотације невладиним организацијама  1.293.000,00
      Извори финансирања за функцију 020:  
      01 Приходи из буџета 1.293.000,00
      УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 020 1.293.000,00

  040    Породица и деца  

    48 472
Накнаде из буџета за децу и породицу-накнада породици за прворођено дете и 
накнада породици у којој се роде близанци, тројке или четворке 12.000.000,00

    49 472 Накнаде из буџета за децу и породицу- рефундација трошкова вртића за треће дете 2.200.000,00
    50 472 Накнаде из буџета за децу и породицу- вантелесна оплодња 2.500.000,00

    51 472
Накнаде из буџета за децу и породицу- остале накнаде из буџета за децу и 
породицу 3.500.000,00

      Извори финансирања за функцију 040:  
      01 Приходи из буџета 20.200.000,00
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      УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040 20.200.000,00
  060    Становање  

      
Пројекат „Побољшање услова живота Рома и Ромкиња у Србији за 2014.годину у 
насељеном месту Пожаревац”  

    51/1 422 Трошкови путовања 276.000,00
    51/2 511 Згрaде и грађевински објекти 2.760.000,00
      Извори финансирања за функцију 060:  
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3.036.000,00
      УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 060 3.036.000,00
  090    Социјална заштита  
   6.1.   Програм - Социјална заштита  

      

Реализација стратешког циља из “Стратегије одрживог развоја града 
Пожаревца 2009-2013“ - СЛОР: Мера 6.1.- Ширење мреже услуга социјалне и 
здравствене заштите  

   6.1.7.   Пројекат: „Народна кухиња“  
    52 481 Дотације невладиним организацијама  9.600.000,00
      Извори финансирања за пројекат 6.1.7.:  
      01 Приходи из буџета 9.600.000,00
      УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 6.1.7.: 9.600.000,00
   6.1.8.   Пројекат: „Сервис помоћи у кући за стара лица и особе са инвалидитетом“  
    53 424 Специјализоване услуге 4.000.000,00
      Извори финансирања за пројекат 6.1.8.:  
      01 Приходи из буџета 4.000.000,00
      УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 6.1.8.: 4.000.000,00
   6.1.9.   Пројекат: „Социо-рехабилитациони клуб за младе“  
    54 481 Дотације невладиним организацијама  1.200.000,00
      Извори финансирања за пројекат 6.1.9.:  
      01 Приходи из буџета 1.200.000,00
      УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 6.1.9.: 1.200.000,00
      Извори финансирања за програм 6.1.:  
      01 Приходи из буџета 14.800.000,00
      УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 6.1.: 14.800.000,00
      Извори финансирања за функцију 090:  
      01 Приходи из буџета 14.800.000,00
      УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090 14.800.000,00
        
  421    Пољопривреда  
      Програм радова на заштити и унапређењу пољопривредног земљишта  
    54/1 424 Специјализоване услуге 1.514.769,00
    54/2 425 Текуће поправке и одржавање 3.000.000,00
    54/3 541 Земљиште 1.000.000,00
      Извори финансирања за функцију 421:  
      01 Приходи из буџета 5.145.380,00
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 369.389,00
      УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421 5.514.769,00
  422    Шумарство  
      Програм пошумљавања  
    54/4 514 Култивисана имовина 5.943.140,00
      Извори финансирања за функцију 422:  
      01 Приходи из буџета 1.200.000,00
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      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 4.743.140,00
      УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 422 5.943.140,00
  451    Друмски саобраћај  
      Програм унапређења безбедности саобраћаја  
    55 423 Услуге по уговору 500.000,00
    56 512 Машине и опрема 2.800.000,00
      Извори финансирања за функцију 451:  
      01 Приходи из буџета 1.000.000,00
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2.300.000,00
      УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 451 3.300.000,00
  620    Развој заједнице  
      Локални акциони план за младе  
    57 422 Трошкови путовања 15.000,00
    58 423 Услуге по уговору 310.000,00
    59 426 Материјал 130.000,00
      Акциони план за самозапошљавање  
    60 454 4541 - Текуће субвенције за самозапошљавање 500.000,00
      Локални Акциони план за Роме  
    61 481 Дотације невладиним организацијама  935.000,00
      Програм мера за унапређења услова живота на територији града Пожаревца  
    61/1 463 4632-Капитални трансфери осталим нивоима власти 65.000.000,00
      Пројекат “Управљање имовином-корист за све”  
    61/2 421 Стални трошкови 492.200,00
    61/3 422 Трошкови путовања 2.923.200,00
    61/4 423 Услуге по уговору 4.227.605,00
    61/5 426 Материјал 241.280,00
    61/6 463 4631-Трансфери осталим нивоима власти 751.680,00
    61/7 512 Машине и опрема 1.432.600,00
    61/8 515 Нематеријална имовина 12.493.552,00
      Извори финансирања за функцију 620:  
      01 Приходи из буџета 7.259.047,00
      05 Донације од иностраних земаља 17.193.070,00
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 65.000.000,00
      УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620 89.452.117,00

  530    Смањење загађености  
   2.1.   Програм – Заштита животне средине  

      
Реализација стратешког циља из “Стратегије одрживог развоја града 
Пожаревца 2009-2013“ - СЛОР: Мера 2.1.- Заштита животне средине  

   2.1.2.   Пројекат: „Праћење (мониторинг) нивоа загађености ваздуха“  
    62 424 Специјализоване услуге 2.400.000,00
      Извори финансирања за пројекат 2.1.2.:  
      01 Приходи из буџета 2.400.000,00
      УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2.1.2.: 2.400.000,00
   2.1.3.   Пројекат: „Праћење (мониторинг) квалитета земљишта“  
    63 424 Специјализоване услуге 2.250.000,00
      Извори финансирања за пројекат 2.1.3.:  
      01 Приходи из буџета 2.250.000,00
      УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2.1.3.: 2.250.000,00
   2.1.7.   Пројекат: „Праћење (мониторинг) нивоа буке“  



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА15.04.2014. Број 4 - Страна 21

    64 424 Специјализоване услуге 1.500.000,00
      Извори финансирања за пројекат 2.1.7:  
      01 Приходи из буџета 1.500.000,00
      УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2.1.7.: 1.500.000,00
      Извори финансирања за програм 2.1.:  
      01 Приходи из буџета 6.150.000,00
      УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2.1.: 6.150.000,00
      Реализација Програма буџетског фонда за заштиту животне средине  
    65 423 Услуге по уговору 86.639,00
    66 424 Специјализоване услуге 0,00
    67 463 4632-Kапитални трансфери осталим нивоима власти 1.022.186,00
    68 481 Дотације невладиним организацијама и удружењима 0,00
    69 511 Згрaде и грађевински објекти 1.169.560,00
    70 621 Набавка домаће финансијске имовине 224.651.399,00
      Извори финансирања за функцију 530:  
      01 Приходи из буџета 182.303.104,00
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 50.776.680,00
      УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 530 233.079.784,00
  820    Услуге културе  
    71 423 Услуге по уговору-манифестације (15.октобар, Св.Тројица) 1.535.000,00
      Извори финансирања за функцију 820:  
      01 Приходи из буџета 1.535.000,00
      УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820 1.535.000,00
  911    Предшколско образовање  
    72 426 Материјал 2.000.000,00
    73 511 Згрaде и грађевински објекти 1.385.000,00
    74 512 Машине и опрема 19.424.195,00
      Извори финансирања за функцију 911:  
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 22.809.195,00

      УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 911 22.809.195,00
  960    Помоћне услуге образовању  
    75 422 Превоз ученика у основном образовању 37.200.000,00
    76 422 Превоз ученика у средњем образовању - 30% учешће града 8.000.000,00
    77 422 Превоз ученика са сметњама у развоју 1.500.000,00
    78 423 Смештај ученика са сметњама у развоју 1.950.000,00
    79 423 Дан радника у образовању 428.000,00
    80 423 Пакети за ђаке прваке 480.000,00
    81 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета-студентске стипендије 5.000.000,00

    82 472
Накнаде за социјалну заштиту из буџета-награде за остварене резултате ученика на 
такмичењима 1.000.000,00

      Извори финансирања за функцију 960:  
      01 Приходи из буџета 55.558.000,00
      УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960 55.558.000,00
      Извори финансирања за главу 3.1.:  
      01 Приходи из буџета 870.004.654,00
      03 Социјални доприноси 156.361,00
      05 Донације од иностраних земаља 17.193.070,00
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 321.835.353,00
      УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.1. 1.209.189.438,00
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 3.2.     ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И УДРУЖЕЊИМА    
  010    Болест и инвалидност  

    83 481
Дотације невладиним организацијама и удружењима – Конкурс за суфинансирање 
програма/пројеката у области заштите лица са инвалидитетом   5.000.000,00

      Извори финансирања за функцију 010:  
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 5.000.000,00
      УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 010 5.000.000,00
  160    Опште јавне услуге које нису класификоване  на другом месту  

    84 481
Дотације невладиним организацијама и удружењима – Конкурс за суфинансирање 
програма/пројеката НВО и удружења   7.000.000,00

      Извори финансирања за функцију 160:  
      01 Приходи из буџета 7.000.000,00
      УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160 7.000.000,00
  540    Заштита биљног и животињског света и крајолика  

    85 481
Дотације невладиним организацијама и удружењима – Учешће града у 
суфинансирању пројекта “Сачувајмо њено величанство пчелу”   500.000,00

      Извори финансирања за функцију 540:  
      01 Приходи из буџета 500.000,00
      УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 540 500.000,00
  810    Услуге рекреације и спорта  
    86 481 Дотације спортским организацијама 55.700.000,00
    87 481 Дотације за омладински спорт 6.000.000,00
      Извори финансирања за функцију 810:  
      01 Приходи из буџета 61.700.000,00
      УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810 61.700.000,00
  820    Услуге културе  

    88 481
Дотације невладиним организацијама и удружењима – Конкурс за финансирање и 
суфинансирање програма/пројеката у култури 2.000.000,00

    89 481
Дотације невладиним организацијама и удружењима – Конкурс за финансирање 
програма/пројеката културно-уметничких друштава 1.500.000,00

    90 481 Фондација “Пожаревачки мир 1718” града Пожаревца 100.000,00
      Извори финансирања за функцију 820:  
      01 Приходи из буџета 3.600.000,00
      УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820 3.600.000,00
  840    Верске и друге услуге заједнице  
    91 481 Дотације верским заједницама 1.100.000,00
      Извори финансирања за функцију 840:  
      01 Приходи из буџета 1.100.000,00
      УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840 1.100.000,00
      Извори финансирања за главу 3.2.:  
      01 Приходи из буџета 73.900.000,00
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 5.000.000,00
      УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.2. 78.900.000,00

 3.3.     СУБВЕНЦИЈЕ ГРАДСКИМ ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА  
  470    Остале делатности  
      ЈП “Љубичево”  
    92 451 4511-Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима 49.375.190,00
      Извори финансирања за функцију 470:  
      01 Приходи из буџета 47.413.716,00
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1.961.474,00
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      УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 470 49.375.190,00
  510    Управљање отпадом  
      ЈКП “Комуналне службе”  
    93 451 4511-Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима 4.200.000,00
    94 451 4512-Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима 24.326.100,00
      Извори финансирања за функцију 510:  
      01 Приходи из буџета 4.200.000,00
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 24.326.100,00
      УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 510 28.526.100,00
  630    Водоснабдевање  
      ЈКП “Водовод и канализација”  
    95 451 4511-Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима 2.200.000,00
    96 451 4512-Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима 0,00
      Извори финансирања за функцију 630:  
      01 Приходи из буџета 2.200.000,00
      УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 630 2.200.000,00
  830    Услуге емитовања и издаваштва  
      ЈП “Радио Пожаревац”  
    97 451 4511-Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима 15.064.860,00
      Извори финансирања за функцију 830:  
      01 Приходи из буџета 15.064.860,00
      УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830 15.064.860,00
      Извори финансирања за главу 3.3:  
      01 Приходи из буџета 68.878.576,00
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 26.287.574,00
      УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.3. 95.166.150,00
 3.4.     ТРАНСФЕР ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ КОСТОЛАЦ  

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

    98 463 Трансфери осталим нивоима власти 92.344.519,00
      4631-Текући трансфери осталим нивоима власти 85.632.348,00
      4632-Капитални трансфери осталим нивоима власти 6.712.171,00
      Извори финансирања за функцију 110:  
      01 Приходи из буџета 73.604.215,00
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 18.740.304,00
      УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110 92.344.519,00
  530    Смањење загађености  
    99 463 Трансфери осталим нивоима власти 50.907.945,00

      

4632-Капитални трансфери осталим нивоима власти-реализација Програма 
буџетског фонда за заштиту животне средине у делу који је распоређен ГО 
Костолац 50.907.945,00

      Извори финансирања за функцију 530:  
      01 Приходи из буџета 36.500.000,00
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 14.407.945,00

      УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 530 50.907.945,00
  620    Развој заједнице  
    99/1 463 Трансфери осталим нивоима власти 10.239.200,00

      

4632-Капитални трансфери осталим нивоима власти-реализација Програма 
мера за унапређења услова живота на територији града Пожаревца у делу који је 
распоређен ГО Костолац 10.239.200,00
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      Извори финансирања за функцију 620:  
      01 Приходи из буџета 0,00
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 10.239.200,00
      УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620 10.239.200,00
      Извори финансирања за главу 3.4.:  
      01 Приходи из буџета 110.104.215,00
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 43.387.449,00
      УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.4. 153.491.664,00
 3.5.     АГРАРНИ ФОНД  
  421    Пољопривреда  
    100 421 Стални трошкови 861.000,00
    101 423 Услуге по уговору 6.754.000,00
    102 451 4511 - Текуће субвенције за пољопривреду 48.330.175,00
      Извори финансирања за функцију 421:  
      01 Приходи из буџета 14.000.000,00
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 41.945.175,00
      УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421 55.945.175,00
      Извори финансирања за главу 3.5.:  
      01 Приходи из буџета 14.000.000,00
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 41.945.175,00
      УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.5. 55.945.175,00
 3.6.     МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  
  160    Опште јавне услуге које нису класификоване  на другом месту  
    103 411 Плате, додаци и накнаде запослених 7.316.360,00
    104 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1.309.060,00
    105 413 Накнаде у натури 137.500,00
    106 414 Социјална давања запосленима 255.750,00
    107 415 Накнаде за запослене 147.730,00
    108 416 Награде, бонуси и остали расходи 163.460,00
    109 421 Стални трошкови 4.278.163,00
    110 422 Трошкови путовања 25.000,00
    111 423 Услуге по уговору 2.480.787,00
    112 424 Специјализоване услуге 1.373.411,00
    113 425 Текуће поправке и одржавање 2.056.789,00
    114 426 Материјал 641.533,00
    115 483 Новчане казне по судским решењима 33.000,00
    116 511 Зграде и грађевински објекти 0,00
    117 512 Машине и опрема 1.140.865,00
      Извори финансирања за функцију 160:  
      01 Приходи из буџета 18.179.600,00
      03 Социјални доприноси 25.750,00
      08 Донације од невладиних организација и појединаца 300.000,00
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2.854.058,00
      УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160 21.359.408,00
      Извори финансирања за главу 3.6.:  
      01 Приходи из буџета 18.179.600,00
      03 Социјални доприноси 25.750,00
      08 Донације од невладиних организација и појединаца 300.000,00
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2.854.058,00
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      УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.6. 21.359.408,00
 3.7.     ЈП “ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА”  
  620    Развој заједнице  
    118 411 Плате, додаци и накнаде запослених 62.071.760,00
    119 412 Социјални доприноси на терет послодавца 11.110.860,00
    120 413 Накнаде у натури 856.538,00
    121 414 Социјална давања запосленима 2.310.756,00
    122 415 Накнаде за запослене 1.260.000,00
    123 416 Награде, бонуси и остали расходи 143.520,00
    124 421 Стални трошкови 140.573.730,00
    125 422 Трошкови путовања 858.110,00
    126 423 Услуге по уговору 12.568.460,00
    127 424 Специјализоване услуге 30.794.900,00
    128 425 Текуће одржавање 103.247.985,00
    129 426 Материјал 5.126.870,00
    130 465 Остале дотације и трансфери 1.330.530,00
    131 482 Порези, обавезне таксе и казне 4.021.880,00
    132 483 Новчане казне по судским решењима 19.805.270,00
    133 484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода 150.000,00
    134 485 Накнада штете за повреде или штете нанете од државних органа 400.000,00
    135 511 Зграде и грађевински објекти 127.968.344,00
    136 512 Машине и опрема 1.678.405,00
    137 513 Остале некретнине и опрема 0,00
    138 514 Култивисана имовина 2.245.564,00
    139 515 Нематеријална имовина 3.140.200,00
    139/1 541 Земљиште 43.500.000,00
      Програм мера за унапређења услова живота на територији града Пожаревца  
    139/2 511 Зграде и грађевински објекти 239.011.181,00
      Извори финансирања за функцију 620:  
      01 Приходи из буџета 436.416.301,00
      03 Социјални доприноси 0,00
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 377.758.562,00
      УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620 814.174.863,00
  451    Друмски саобраћај  
      Програм унапређења безбедности саобраћаја  
    140 511 Зграде и грађевински објекти 17.166.079,00
    141 512 Машине и опрема 8.800.000,00
    142 515 Нематеријална имовина 6.000.000,00
      Извори финансирања за функцију 451:  
      01 Приходи из буџета 14.400.000,00
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 17.566.079,00
      УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 451 31.966.079,00
  530    Смањење загађености  
   2.1.   Програм – Заштита животне средине  

      
Реализација стратешког циља из “Стратегије одрживог развоја града 
Пожаревца 2009-2013“ - СЛОР: Мера 2.1.- Заштита животне средине  

   2.1.8.   
Пројекат: „Изградња кишног колектора у улици Кнез Милошев венац-трећа 
фаза деонице кроз улицу Косте Абрашевића“  

    143 424 Специјализоване услуге 30.000,00
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    144 511 Зграде и грађевински објекти 35.134.000,00
      Извори финансирања за пројекат 2.1.8.:  
      01 Приходи из буџета 30.000,00
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 35.134.000,00
      УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2.1.8.: 35.164.000,00

   2.1.9.   
Пројекат: „Изградња кишног колектора у улици Кнез Милошев венац 
– четврта фаза деонице кроз улицу Косте Абрашевића“  

    145 424 Специјализоване услуге 30.000,00
    146 511 Зграде и грађевински објекти 37.116.000,00
      Извори финансирања за пројекат 2.1.9.:  
      01 Приходи из буџета 30.000,00
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 37.116.000,00
      УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2.1.9.: 37.146.000,00
      Извори финансирања за програм 2.1.:  
      01 Приходи из буџета 60.000,00
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 72.250.000,00
      УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2.1.: 72.310.000,00
      Реализација Програма буџетског фонда за заштиту животне средине  
    147 511 Згрaде и грађевински објекти 156.190.810,00
    148 512 Машине и опрема 927.438,00
    149 514 Култивисана имовина 69.893,00
      Извори финансирања за функцију 530:  
      01 Приходи из буџета 577.870,00
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 228.920.271,00
      УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 530 229.498.141,00
      Извори финансирања за главу 3.7.:  
      01 Приходи из буџета 451.394.171,00
      03 Социјални доприноси 0,00
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 624.244.912,00

      УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.7. 1.075.639.083,00

 3.8.     КУЛТУРА  
  820    Услуге културе  
    150 411 Плате, додаци и накнаде запослених 72.144.405,00
    151 412 Социјални доприноси на терет послодавца 12.913.859,00
    152 413 Накнаде у натури 1.441.900,00
    153 414 Социјална давања запосленима 1.939.493,00
    154 415 Накнаде за запослене 1.341.600,00
    155 416 Награде, бонуси и остали расходи 636.000,00
    156 421 Стални трошкови 18.628.017,00
    157 422 Трошкови путовања 4.443.065,00
    158 423 Услуге по уговору 27.552.845,00
    159 424 Специјализоване услуге 2.273.015,00
    160 425 Текуће поправке и одржавање 3.809.803,00
    161 426 Материјал 4.303.919,00
    162 465 Остале дотације и трансфери 375.000,00
    163 482 Порези, обавезне таксе и казне 1.262.800,00
    164 483 Новчане казне по судским решењима 200.000,00
    165 512 Машине и опрема 4.011.590,00
    166 515 Нематеријална имовина 1.300.000,00
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   4.2.   Програм - Развој туризма и културе  

      
Реализација стратешког циља из “Стратегије одрживог развоја града Пожаревца 
2009-2013“ - СЛОР: Мера 4.2.- Промовисање културног наслеђа у сврху туризма  

   4.2.4.   Пројекат: Глумачке свечаности „Дани Миливоја Живановића“  
    167 422 Трошкови путовања 70.000,00
    168 423 Услуге по уговору 1.114.500,00
    169 424 Специјализоване услуге 3.565.018,00
    170 426 Материјал 100.000,00
      Извори финансирања за пројекат 4.2.4.:  
      01 Приходи из буџета 3.749.518,00
      04 Сопствени приходи 60.000,00
      07 Донације од осталих нивоа власти 400.000,00
      08 Донације од невладиних организација и појединаца 640.000,00
      УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.4.: 4.849.518,00
   4.2.5.   Пројекат „Одржавање концерата, мјузикла и представа“  
    171 422 Трошкови путовања 100.000,00
    172 423 Услуге по уговору 581.922,00
    173 424 Специјализоване услуге 2.153.865,00
    174 426 Материјал 331.550,00
      Извори финансирања за пројекат 4.2.5.:  
      01 Приходи из буџета 2.597.337,00
      04 Сопствени приходи 300.000,00
      08 Донације од невладиних организација и појединаца 270.000,00
      УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.5.: 3.167.337,00
   4.2.6.   Пројекат „Одржавање књижевних вечери и трибина“  
    175 423 Услуге по уговору 88.045,00
    176 424 Специјализоване услуге 175.000,00
    177 426 Материјал 16.900,00
      Извори финансирања за пројекат 4.2.6.:  
      01 Приходи из буџета 279.945,00
      УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.6.: 279.945,00

   4.2.7.   
Пројекат: Едиција и часопис “Браничево” и књижевни живот Центра за 
културу  

    178 423 Услуге по уговору 710.000,00
    179 426 Материјал 60.000,00
      Извори финансирања за пројекат 4.2.7.:  
      01 Приходи из буџета 770.000,00
      УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.7.: 770.000,00

   4.2.8.   
Пројекат „ГАНИП-градски ансамбл народних игара и песама Центра за 
културу Пожаревац”  

    180 422 Трошкови путовања 974.045,00
    181 423 Услуге по уговору 200.000,00
    182 424 Специјализоване услуге 150.000,00
      Извори финансирања за пројекат 4.2.8.:  
      01 Приходи из буџета 1.024.045,00
      04 Сопствени приходи 300.000,00
      УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.8.: 1.324.045,00
   4.2.9.   Пројекат „Летњи програм“  
    183 422 Трошкови путовања 20.000,00
    184 423 Услуге по уговору 90.000,00
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    185 424 Специјализоване услуге 539.000,00
    186 426 Материјал 20.000,00
      Извори финансирања за пројекат 4.2.9.:  
      01 Приходи из буџета 539.000,00
      04 Сопствени приходи 130.000,00
      УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.9.: 669.000,00
   4.2.10.   Пројекат „REFRACT-Фестивал регионалне алтернативне културе“  
    187 422 Трошкови путовања 20.000,00
    188 423 Услуге по уговору 20.000,00
    189 424 Специјализоване услуге 300.000,00
    190 426 Материјал 10.000,00
      Извори финансирања за пројекат 4.2.10.:  
      01 Приходи из буџета 150.000,00
      07 Донације од осталих нивоа власти 200.000,00
      УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.10.: 350.000,00
   4.2.11.   Пројекат „Организовање и одржавање првомајског уранка“  
    191 421 Стални трошкови 30.000,00
    192 422 Трошкови путовања 131.155,00
    193 423 Услуге по уговору 94.345,00
      Извори финансирања за пројекат 4.2.11.:  
      01 Приходи из буџета 180.500,00
      04 Сопствени приходи 75.000,00
      УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.11.: 255.500,00
   4.2.12.   Пројекат „Одржавање поп и рок концерата“  
    194 423 Услуге по уговору 30.000,00
    195 424 Специјализоване услуге 570.000,00
      Извори финансирања за пројекат 4.2.12.:  
      01 Приходи из буџета 600.000,00
      УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.12.: 600.000,00
   4.2.13.   Пројекат „Организовање гитаријаде на Лагуни“  
    196 421 Стални трошкови 150.000,00
    197 424 Специјализоване услуге 200.000,00
      Извори финансирања за пројекат 4.2.13.:  
      01 Приходи из буџета 350.000,00
      УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.13.: 350.000,00

   4.2.14.   
Пројекат „Микрофилмовање, дигитализовање и откуп архивских 
докумената“  

    198 424 Специјализоване услуге 182.000,00
      Извори финансирања за пројекат 4.2.14.:  
      01 Приходи из буџета 182.000,00

      УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.14.: 182.000,00
   4.2.15.   Пројекат „Штампање књига, каталога, монографија и публикација“  
    199 423 Услуге по уговору 1.054.720,00
      Извори финансирања за пројекат 4.2.15.:  
      01 Приходи из буџета 1.054.720,00

      УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.15.: 1.054.720,00
   4.2.16.   Пројекат: „Музеолошка обрада и дигитализација етнолошке збирке“  
    200 423 Услуге по уговору 100.000,00
    201 426 Материјал 200.000,00
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    202 512 Машине и опрема 100.000,00
      Извори финансирања за пројекат 4.2.16.:  
      01 Приходи из буџета 200.000,00
      04 Сопствени приходи 200.000,00
      УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.16.: 400.000,00

   4.2.17.   
Пројекат: „Археолошка истраживања локалитета Браничево у Старом 
Костолцу“  

    203 422 Трошкови путовања 100.000,00
    204 423 Услуге по уговору 1.200.000,00
    205 426 Материјал 200.000,00
    206 512 Машине и опрема 100.000,00
      Извори финансирања за пројекат 4.2.17.:  
      01 Приходи из буџета 800.000,00
      04 Сопствени приходи 200.000,00
      07 Донације од осталих нивоа власти 600.000,00
      УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.17.: 1.600.000,00

   4.2.18.   
Пројекат: “Израда нове поставке етнолошке збирке „Браничево у првој 
половини XX века“  

    207 426 Материјал 200.000,00
      Извори финансирања за пројекат 4.2.18.:  
      01 Приходи из буџета 200.000,00
      УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.18.: 200.000,00
   4.2.19.   Пројекат: „Етно култура Млаве“  
    208 422 Трошкови путовања 350.000,00
    209 423 Услуге по уговору 250.000,00
    210 426 Материјал 150.000,00
    211 512 Машине и опрема 50.000,00
      Извори финансирања за пројекат 4.2.19.:  
      01 Приходи из буџета 300.000,00
      04 Сопствени приходи 200.000,00
      07 Донације од осталих нивоа власти 300.000,00
      УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.19.: 800.000,00
   4.2.20.   Пројекат: „Организовање ликовних изложби“  
    212 423 Услуге по уговору 300.000,00
      Извори финансирања за пројекат 4.2.20.:  
      01 Приходи из буџета 150.000,00
      04 Сопствени приходи 150.000,00
      УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.20.: 300.000,00
   4.2.21.   Пројекат: “Зборник радова „Виминацијум“  
    213 423 Услуге по уговору 300.000,00
      Извори финансирања за пројекат 4.2.21.:  
      01 Приходи из буџета 100.000,00
      04 Сопствени приходи 200.000,00
      УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.21.: 300.000,00
   4.2.22.   Пројекат: “Чишћење римских терми на локалитету „Маргум“  
    214 423 Услуге по уговору 250.000,00

      Извори финансирања за пројекат 4.2.22.:  

      01 Приходи из буџета 100.000,00

      04 Сопствени приходи 150.000,00
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      УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.22.: 250.000,00
   4.2.23.   Пројекат: “Водич кроз музеј, каталог“  
    215 423 Услуге по уговору 300.000,00
      Извори финансирања за пројекат 4.2.23.:  
      01 Приходи из буџета 100.000,00
      04 Сопствени приходи 200.000,00
      УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.23.: 300.000,00
   4.2.24.   Пројекат: Организовање манифестације „Дани Слободана Стојановића“  
    216 423 Услуге по уговору 200.000,00
    217 424 Специјализоване услуге 437.000,00
      Извори финансирања за пројекат 4.2.24.:  
      01 Приходи из буџета 537.000,00
      04 Сопствени приходи 100.000,00
      УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.24.: 637.000,00

   4.2.25.   
Пројекат: „Књижевне вечери, трибине, предавања, семинари и обележавање 
Светског Дана књиге“  

    218 423 Услуге по уговору 50.000,00
    219 424 Специјализоване услуге 490.000,00
      Извори финансирања за пројекат 4.2.25.:  
      01 Приходи из буџета 430.000,00
      04 Сопствени приходи 110.000,00
      УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.25.: 540.000,00
   4.2.26.   Пројекат: “Креативне дечје радионице”  
    220 423 Услуге по уговору 25.000,00
    221 426 Материјал 40.000,00
      Извори финансирања за пројекат 4.2.26.:  
      01 Приходи из буџета 65.000,00
      УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.26.: 65.000,00
   4.2.27.   Пројекат: “Обележавање Дана Библиотеке”  
    222 423 Услуге по уговору 90.000,00
    223 424 Специјализоване услуге 25.000,00
      Извори финансирања за пројекат 4.2.27.:  
      01 Приходи из буџета 65.000,00
      04 Сопствени приходи 50.000,00
      УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.27.: 115.000,00
   4.2.28.   Пројекат: “Омогућавање наступа „Градског женског хора Барили“ у земљи”  
    224 422 Трошкови путовања 200.000,00
      Извори финансирања за пројекат 4.2.28.:  
      01 Приходи из буџета 200.000,00
      УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.28.: 200.000,00
   4.2.29.   Пројекат: „Презентација туристичких потенцијала града Пожаревца“  
    225 421 Стални трошкови 582.010,00
    226 422 Трошкови путовања 176.000,00
    227 423 Услуге по уговору 692.000,00
      Извори финансирања за пројекат 4.2.29.:  
      01 Приходи из буџета 1.430.010,00
      04 Сопствени приходи 20.000,00

      УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.29.: 1.450.010,00
   4.2.30.   Пројекат: „Организација дочека Нове године“  
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    228 423 Услуге по уговору 1.300.000,00
    229 424 Специјализоване услуге 330.000,00
    230 426 Материјал 101.300,00
      Извори финансирања за пројекат 4.2.30.:  
      01 Приходи из буџета 1.731.300,00
      УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.30.: 1.731.300,00
   4.2.31.   Пројекат: „Љубичевске коњичке игре“  
    231 421 Стални трошкови 1.175.000,00
    232 422 Трошкови путовања 401.520,00
    233 423 Услуге по уговору 11.616.204,00
    234 424 Специјализоване услуге 5.192.246,00
    235 426 Материјал 843.400,00
    236 482 Порези, обавезне таксе и казне 45.000,00
      Извори финансирања за пројекат 4.2.31.:  
      01 Приходи из буџета 13.246.570,00
      04 Сопствени приходи 756.800,00
      08 Донације од невладиних организација и појединаца 5.270.000,00
      УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.31.: 19.273.370,00
   4.2.32.   Пројекат: „Ускршњи етно-фестивал“  
    237 421 Стални трошкови 24.660,00
    238 422 Трошкови путовања 10.000,00
    239 423 Услуге по уговору 567.350,00
    240 424 Специјализоване услуге 100.000,00
    241 426 Материјал 130.000,00
      Извори финансирања за пројекат 4.2.32.:  
      01 Приходи из буџета 832.010,00
      УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.32.: 832.010,00
      Извори финансирања за програм 4.2:  
      01 Приходи из буџета 31.963.955,00
      04 Сопствени приходи 3.201.800,00
      07 Донације од осталих нивоа власти 1.500.000,00
      08 Донације од невладиних организација и појединаца 6.180.000,00
      УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 4.2.: 42.845.755,00
      Извори финансирања за функцију 820:  
      01 Приходи из буџета 148.473.161,00
      03 Социјални доприноси 712.925,00
      04 Сопствени приходи 23.056.105,00
      05 Донације од иностраних земаља 16.393.000,00
      07 Донације од осталих нивоа власти 2.164.384,00
      08 Донације од невладиних организација и појединаца 7.547.165,00
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3.076.326,00

      УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820 201.423.066,00
      Извори финансирања за главу 3.8.:  
      01 Приходи из буџета 148.473.161,00
      03 Социјални доприноси 712.925,00
      04 Сопствени приходи 23.056.105,00
      05 Донације од иностраних земаља 16.393.000,00
      07 Донације од осталих нивоа власти 2.164.384,00
      08 Донације од невладиних организација и појединаца 7.547.165,00
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      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3.076.326,00
      УКУПНО ЗА ГЛАВУ  3.8. 201.423.066,00
 3.9.     ФИЗИЧКА КУЛТУРА  
  810    Услуге рекреације и спорта  
    242 411 Плате, додаци и накнаде запослених 14.604.660,00
    243 412 Социјални доприноси на терет послодавца 2.614.260,00
    244 413 Накнаде у натури 198.600,00
    245 414 Социјална давања запосленима 880.000,00
    246 415 Накнаде за запослене 600.000,00
    247 416 Награде, бонуси и остали расходи 500.000,00
    248 421 Стални трошкови 10.878.138,00
    249 422 Трошкови путовања 100.000,00
    250 423 Услуге по уговору 2.020.000,00
    251 424 Специјализоване услуге 975.000,00
    252 425 Текуће поправке и одржавање 450.000,00
    253 426 Материјал 1.010.000,00
    254 482 Порези, обавезне таксе и казне 50.000,00
    254/1 511 Зграде и грађевински објекти 2.053.108,00
    255 512 Машине и опрема 3.160.000,00
    256 523 Залихе робе за даљу продају 1.500.000,00
      Извори финансирања за функцију 810:  
      01 Приходи из буџета 11.308.600,00
      03 Социјални доприноси 150.000,00
      04 Сопствени приходи 24.783.920,00
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 5.351.246,00
      УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810 41.593.766,00
      Извори финансирања за главу 3.9.:  
      01 Приходи из буџета 11.308.600,00
      03 Социјални доприноси 150.000,00
      04 Сопствени приходи 24.783.920,00
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 5.351.246,00
      УКУПНО ЗА ГЛАВУ  3.9. 41.593.766,00

 3.10.     ДЕЧЈИ ВРТИЋ  
  911    Предшколско образовање  
    257 411 Плате, додаци и накнаде запослених 146.763.753,00
    258 412 Социјални доприноси на терет послодавца 26.301.567,00
    259 413 Накнаде у натури 4.308.870,00
    260 414 Социјална давања запосленима 15.620.610,00
    261 415 Накнаде за запослене 3.153.669,00
    262 416 Награде, бонуси и остали расходи 1.546.859,00
    263 421 Стални трошкови 27.263.139,00
    264 422 Трошкови путовања 4.171.047,00
    265 423 Услуге по уговору 3.038.375,00
    266 424 Специјализоване услуге 2.412.602,00
    267 425 Текуће поправке и одржавање 4.535.920,00
    268 426 Материјал 64.968.029,00
    269 482 Порези, обавезне таксе и казне 519.856,00
    270 483 Новчане казне по судским решењима 100.000,00
    270/1 512 Машине и опрема 3.200.000,00
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      Извори финансирања за функцију 911:  
      01 Приходи из буџета 208.350.946,00
      03 Социјални доприноси 12.385.065,00
      04 Сопствени приходи 54.664.571,00
      07 Донације од осталих нивоа власти 22.905.965,00
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 9.597.749,00
      УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 911: 307.904.296,00
      Извори финансирања за главу 3.10.:  
      01 Приходи из буџета 208.350.946,00
      03 Социјални доприноси 12.385.065,00
      04 Сопствени приходи 54.664.571,00
      07 Донације од осталих нивоа власти 22.905.965,00
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 9.597.749,00
      УКУПНО ЗА ГЛАВУ  3.10. 307.904.296,00
 3.11.     ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ  
  912    Основно образовање  
    271 463 4631-Текући трансфери: 72.648.983,00
      413-Накнаде у натури 6.097.500,00
      414-Социјална давања запосленима 110.748,00
      415-Накнаде за запослене 9.174.000,00
      416-Награде, бонуси и остали расходи 3.196.070,00
      421-Стални трошкови 42.648.320,00
      422-Трошкови путовања 1.207.640,00
      423-Услуге по уговору 2.655.780,00
      424-Специјализоване услуге 936.250,00
      425-Текуће поправке и одржавање 1.791.465,00
      426-Материјал 4.662.480,00
      482-Порези, обавезне таксе и казне 168.730,00
    272 463 4632-Капитални трансфери: 2.515.346,00
      511-Зграде и грађевински објекти 2.515.346,00
      Извори финансирања за функцију 912:  
      01 Приходи из буџета 73.148.423,00
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2.015.906,00
      УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 912 75.164.329,00
      Извори финансирања за главу 3.11.:  
      01 Приходи из буџета 73.148.423,00
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2.015.906,00
      УКУПНО ЗА ГЛАВУ  3.11. 75.164.329,00

 3.12.     СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ  
  920    Средње образовање  
    273 463 4631-Текући трансфери: 66.698.519,00
      413-Накнаде у натури 4.370.600,00
      414-Социјална давања запосленима 300.850,00
      415-Накнаде за запослене  6.720.500,00
      416-Награде, бонуси и остали расходи  2.889.200,00
      421-Стални трошкови 35.303.050,00
      422-Трошкови путовања 2.059.700,00
      423-Услуге по уговору 4.794.380,00
      424-Специјализоване услуге 375.000,00
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      425-Текуће поправке и одржавање 2.384.173,00
      426-Материјал 6.618.928,00
      482-Порези, обавезне таксе и казне 59.138,00
      483-Новчане по судским решењима 823.000,00
    274 463 4632-Капитални трансфери: 2.645.258,00
      511-Зграде и грађевински објекти 2.645.258,00
      512-Машине и опрема 0,00
      Извори финансирања за функцију 920:  
      01 Приходи из буџета 66.698.519,00
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2.645.258,00
      УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920 69.343.777,00
      Извори финансирања за главу 3.12.:  
      01 Приходи из буџета 66.698.519,00
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2.645.258,00
      УКУПНО ЗА ГЛАВУ  3.12. 69.343.777,00
 3.13.     РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ТАЛЕНТЕ  
  980    Образовање некласификовано на другом месту  
    275 463 4631-Текући трансфери: 2.769.360,00
      411-Плате и додаци запослених 1.510.400,00
      412-Социјални доприноси на терет послодавца 270.370,00
      413-Накнаде у натури 7.700,00
      421-Стални трошкови 596.990,00
      422-Трошкови путовања 37.900,00
      423-Услуге по уговору 170.000,00
      424-Специјализоване услуге 176.000,00
      Извори финансирања за функцију 980:  
      01 Приходи из буџета 2.769.360,00
      УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980 2.769.360,00
      Извори финансирања за главу 3.13.:  
      01 Приходи из буџета 2.769.360,00
      УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.13. 2.769.360,00

 3.14.     ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД  
  070    Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту  
    276 463 4631-Текући трансфери: 35.687.900,00
      411-Плате и додаци запослених 12.011.100,00
      412-Социјални доприноси на терет послодавца 2.149.980,00
      413-Накнаде у натури 287.250,00
      414-Социјална давања запосленима 95.570,00
      416-Награде, бонуси и остали расходи 0,00
      421-Стални трошкови 2.585.000,00
      422-Трошкови путовања 78.000,00
      423-Услуге по уговору 4.626.000,00
      424-Специјализоване услуге 160.000,00
      425-Текуће поправке и одржавање 650.000,00
      426-Материјал 1.515.000,00
      472-Накнаде за социјалну заштиту из буџета 11.500.000,00
      482-Порези,обавезне таксе и казне 30.000,00
    277 463 4632-Капитални трансфери: 0,00
      511-Зграде и грађевински објекти 0,00
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      512-Машине и опрема 0,00
      Извори финансирања за функцију 810:  
      01 Приходи из буџета 35.687.900,00
      УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070 35.687.900,00
      Извори финансирања за главу 3.14.:  
      01 Приходи из буџета 35.687.900,00
      УКУПНО ЗА ГЛАВУ  3.14. 35.687.900,00
 3.15.     ДОМ ЗДРАВЉА  
  740    Јавне здравствене услуге  
    278 463 4632-Капитални трансфери: 14.400.000,00
      512-Машине и опрема 14.400.000,00
      Извори финансирања за функцију 740:  
      01 Приходи из буџета 0,00
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 14.400.000,00
      УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 740 14.400.000,00
      Извори финансирања за главу 3.15.:  
      01 Приходи из буџета 0,00
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 14.400.000,00
      УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.15. 14.400.000,00
      Извори финансирања за раздео 3:  
      01 Приходи из буџета 2.152.898.125,00
      03 Социјални доприноси 13.430.101,00
      04 Сопствени приходи 102.504.596,00
      05 Донације од иностраних земаља 33.586.070,00
      07 Донације од осталих нивоа власти 25.070.349,00
      08 Донације од невладиних организација и појединаца 7.847.165,00
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1.102.641.006,00
      УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3: 3.437.977.412,00
4      ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО  
 4.1.     ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО  
  330    Судови  
    279 411 Плате, додаци и накнаде запослених 7.701.000,00
    280 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1.378.530,00
    281 413 Накнаде у натури 70.000,00
    282 414 Социјална давања запосленима 345.000,00
    283 415 Накнаде за запослене 180.000,00
    284 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 50.500,00
    285 421 Стални трошкови 270.000,00
    286 422 Путни трошкови 60.000,00
    287 423 Услуге по уговору 315.000,00
    288 425 Текуће поправке и одржавање 100.000,00
    289 426 Материјал 300.000,00
    290 512 Машине и опрема 50.000,00
      Извори финансирања за функцију 330:  
      01 Приходи из буџета 10.820.030,00

      УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330 10.820.030,00
      Извори финансирања за главу 4.1:  
      01 Приходи из буџета 10.820.030,00
      УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4.1. 10.820.030,00
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      Извори финансирања за раздео 4:  
      01 Приходи из буџета 10.820.030,00
      УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4: 10.820.030,00
      Извори финансирања на нивоу буџета Града  :  
      01 Приходи из буџета 2.269.107.310,00
      03 Социјални доприноси 13.430.101,00
      04 Сопствени приходи 102.504.596,00
      05 Донације од иностраних земаља 33.586.070,00
      07 Донације од осталих нивоа власти 25.070.349,00
      08 Донације од невладиних организација и појединаца 7.847.165,00
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1.104.905.186,00
      УКУПНО: 3.556.450.777,00

Члан 10.
 У члану 12. став 3. после речи: „на неодређено време“, додају се речи: „и за 15 запослених на одређено 
време“. 
 

Члан 11.
 У члану 25. став 3. број: „77.960.000,00“, замењује се бројем: „78.460.000,00.

У  алинеји 2. број: „1.750.000,00“, замењује се бројем: „2.250.000,00“.
 У ставу 4. алинеја 3. речи: „Одржавање књижевних вечери и трибина“, замењују се речима: ,,Одржавање 
књижевних вечери и трибина и књижевни клуб Браничево“.
 У  алинеји 15. речи: „Израда нове поставке етнолошке збирке „Браничево у првој половини ХХ века“, 
замењују се речима: „Израда нове поставке етнолошке збирке: Браничево у првој половини ХХ века“.
 У алинеји 21. речи: „Организовање манифестације Дани Слободана Стојановића“, замењују се речима: 
„Дани „Слободана Стојановића“.

У алинеји 23. речи: „Креативне дечје радионице“, замењују се речима: „Креативне Дечје 
радионице“.

У алинеји 25. речи: „Омогућавање наступа „Градског женског хора Барили“ у земљи“, замењују се 
речима: „Омогућавање наступа Градског женског хора „Барили“ у земљи“.

У алинеји 29. речи: „Ускршњи етно-фестивал“, замењују се речима: „Ускршњи етно фестивал у 
Пољани“.

Члан 12.
Члан 32. мења се и гласи:

 „ Члан 32.
 Пренета неутрошена средства из претходних година са стањем на дан 31.12.2013. године, која се 
налазе на консолидованом рачуну буџета града Пожаревца распоређују се на следећи начин: 

Корисник Намена Износ

Градоначелник и 
Градско веће

Преузете обавезе по основу неизмирене обавезе из 2013. године 
за прикључак дечјег вртића у МЗ “Чачалица” на топлификациону 
мрежу 1.300.000,00
Преузете обавезе по основу Уговора за услуге штампања број 
404-441/13-03 од 10.12.2013. године 784.500,00

 УКУПНО ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ: 2.084.500,00

Скупштина Града Преузета обавеза по основу Уговора о обављању услуга 
информисања јавности број 404-161-13-09 од 29.03.2013. 179.680,00

 УКУПНО СКУПШТИНА ГРАДА: 179.680,00

Градска управа Накнада за одводњавање за 2012. годину-Решење 
ЈВП”Србијаводе” 23.410.300,00
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Градска управа

Преузета обавеза-Процена капитала и имовине у градским јавним 
предузећима 7.000.000,00
Учешће у суфинансирању пројекта “Здравље без граница”-
Адаптација зграде Нове болнице 65.000.000,00

ЈКП”Комуналне службе” - Санација депоније комуналног отпада 
Јеремино поље 23.699.100,00

ЈКП”Комуналне службе”  - Санација и рекултивација депоније 
Градске утрине 627.000,00

Опрема за јавну безбедност-Програм коришћења средстава 
за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на 
путевима на територији града Пожаревца 2.300.000,00

Набавка  опреме 12.728.500,00

Нематеријална имовина-набавка сервера и програма 500.000,00

Преузете обавезе по Програмима Буџетског фонда за заштиту 
животне средине из ранијих година које реализује Градска 
управа 2.278.385,00

Преузете обавезе по Програмима Буџетског фонда за 
заштиту животне средине из ранијих година које реализује  
ЈП”Топлификација” 32.390.935,00

Преузете обавезе по Програмима Буџетског фонда за 
заштиту животне средине из ранијих година које реализује 
ЈКП”Комуналне службе” 1.711.360,00

Преузете обавезе по Програмима Буџетског фонда за заштиту 
животне средине из ранијих година које реализује ЈКП 
“Водовод и канализација” 14.396.000,00
Средства Фонда солидарности 9.820.061,00

Пренета неутрошена средства-подрачун „Стамбени Фонд“ 5.702.938,00

Пренета неутрошена средства из ранијих година подрачун-Месни 
самодопринос Пожаревац Костолац 612.903,00

Пренета неутрошена средства на подрачуну “Средства по члану 
236. ЗКП” 5.692.350,00

Подрачун “Средства за материјалну помоћ избеглицама” 19.695,00

Подрачун “Донације за децу оболелу од малигних обољења” 100,00

Подрачун “Помоћ инвалида у административним пословима” 2.062,00

Подрачун “Депозит лицитације” 288.800,00

Преузете обавезе -Израда пројекта опремања дечјег вртића у МЗ 
“Чачалица” 250.000,00

Преузете обавезе-Набавка дидактике за дечји вртић у МЗ 
“Чачалица” 2.000.000,00
Преузете обавезе-Набавка намештаја за дечји вртић у МЗ 
“Чачалица” 6.000.000,00

Преузете обавезе-Набавка опреме за кухињу у дечјем вртићу у 
МЗ  “Чачалица” 9.000.000,00
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Градска управа

Преузете обавезе-Набавка малотеретног лифта у оквиру 
кухињског блока за дечји вртић у МЗ “Чачалица” 1.250.000,00
Преузете обавезе по основу Уговора о прикључку на 
топлификациону мрежу за дечји вртић у МЗ “Бурјан” 1.135.000,00

Преузете обавезе-Набавка опреме за домаћинство (опрема за 
вешерај и кухињски инвентар) за дечји вртић у МЗ “Бурјан” 3.174.195,00
Преузете обавезе-Набавка намештаја за опремање пословног 
простора у објекту “Булевар” 1.300.000,00
Преузете обавезе по основу Уговора о извођењу радова на 
текућем одржавању у објекту у Поречкој улици 338.240,00
Преузете обавезе-по основу Уговора за израду ГУП Костолац и 
ГУП Пожаревац 2.000.000,00
Преузете обавезе -по основу споразума за рефундацију трошкова 
између Градске управе и Пореске управе за зграду ЛПА у 
Поречкој улици 280.000,00

Преузете обавезе-Текуће поправке и одржавање санитарног чвора 1.105.000,00

Накнада за одузето пољопривредно земљиште у центру Костолца 
и накнада на основу решења  о експропријацији-одузето 
земљиште у потесу садашње зграде “Стиг” 45.000.000,00

Учешће Града у финансирању пројекта “Социјална инклузија и 
побољшање услова становања Рома и Ромкиња у Србији” 3.036.000,00
Дотације НВО-Конкурс за инвалидна лица 5.000.000,00
Прибављање непокретности у јавну својину града Пожаревца - 
објекти у власништву ДП “Путоградња” -  у стечају на локацији у 
улици Моше Пијаде бб у Пожаревцу 7.000.000,00
Прибављање непокретности у јавну својину града Пожаревца - 
објекти и земљиште на парцели 1408 на углу улице Југ Богданове 
и улице Топличине у Пожаревцу 50.000.000,00
Програм пошумљавања за 2014. годину 4.743.140,00

Програм радова на заштити и уређењу пољопривредног 
земљишта 369.389,00
ЈП „Љубичево“-текуће субвенције за текуће расходе 1.961.474,00

 УКУПНО ГРАДСКА УПРАВА: 353.122.927,00

Месне заједнице
Пренета неутрошена средства-Распоред неутрошених средстава 
по Одлукама  Савета месних  заједница 2.854.058,00

 
УКУПНО МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ:

2.854.058,00

ЈП”Дирекција за 
изградњу града 

Пожаревца”

Преузете обавезе по програмима  Буџетског фонда за заштиту 
животне средине  које реализује ЈП”Дирекција за изградњу града 
Пожаревца” 228.920.271,00
Програм мера за унапређења услова живота за 2014. -пренета 
нераспоређена средства из 2013. године 26.419.945,00
Преузете обавезе по Програму мера за унапређење услова 
живота грађана из ранијих година 108.727.901,00

Преузете обавезе из 2013. године-Програм коришћења 
средстава за финансирање унапређења безбедности 
саобраћаја на путевима на територији града Пожаревца 17.566.079,00
Пренета средства из Фонда за развој 6.935.420,00
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ЈП”Дирекција за 
изградњу града 

Пожаревца”

Прeузете обавезе из Програма инвестиција ЈП”Дирекција за 
изградњу града Пожаревца” за 2013. годину 50.632.009,00
Одржавање улица, локалних путева и тротоара 31.129.130,00
Летње одржавање путева који су изузети из мреже одржавања 
путева I и  II реда из 2013. године 2.984.653,00
Зимско одржавање улица 6.000.000,00
Јавна расвета 6.500.000,00
Одржавање црпне станице ЦС-5 и ЦС-6 800.000,00

Право службености пролаза за изградњу примарног вода фекалне 
канализације за насеље Лучица, Пругово, Пољана 5.500.000,00
Право заступања пред домаћим судовима 200.000,00
Одржавање лифтова 2.173.750,00
Текуће поправке мобилијара 460.000,00
ХТЗ опрема 50.000,00
Новчане казне и пенали по решењу судова 18.805.270,00
Инвестиције по Програму  за 2014. годину:  
Живица -завршетак радова на згради амбуланте 200.000,00
Црпна станица 5,6 и 7 - прикључак на ЕД 500.000,00
Индустријска зона - прикључак на  електродистрибутивну мрежу 
(ТС 35/10 kV) 2.000.000,00
Љубичево - ТС и прикључак на ЕД мрежу црпних станица на 
фекалном колектору 3.000.000,00

Ћириковац - пресвлачење асфалтом игралишта основне школе 850.000,00
Бубушинац - асфалтирање спортских терена 1.600.000,00
Маљуревац - реконструкција крова на Дому културе 1.000.000,00
Ћириковац - реконструкција бине у Дому културе 500.000,00
Кличевац - инвестиционо одржавање  објекта са просторијама 
МЗ 150.000,00
Боже Димитријевића - реконструкција тротоара од надвожњака 
до ул. Јована Цвијића 1.500.000,00

Партизанска - израда тротоара од Далматинске до Лоле Рибара 1.120.000,00
Авалска - инвестиционо одржавање асфалтом 1.632.000,00
Ђуре Салаја - инвестиционо одржавање асфалтом 2.040.000,00
Светозара Марковића - инвестиционо одржавање асфалтом 2.380.000,00
Војске Југославије - реконструкција тротоара асфалтом од 
ОШ”Свети Сава” до касарне “Сопот” 210.665,00

Љубичево -пут од ресторана “Љубичин конак” до бензинске 
пумпе - инвестиционо одржавање пресвлачење  асфалтом 4.790.000,00
Батовац - инвестиционо одржавање улица асфалтом 3.000.000,00
Брадарац  - инвестиционо одржавање улица асфалтом 2.800.000,00
Братинац - инвестиционо одржавање улица асфалтом 2.300.000,00
Лучица - инвестиционо одржавање улица асфалтом 3.000.000,00
Пољана -инвестиционо одржавање асфалтом улице од Рудежа до 
Дома здравља 2.530.000,00
Речица - инвестиционо одржавање-асфалтирање улице у МЗ 1.365.200,00
Трњане - инвестиционо одржавање асфалтом улица до месне 
канцеларије 2.000.000,00
Берање инвестиционо одржавање улица асфалтом 750.000,00
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ЈП”Дирекција за 
изградњу града 

Пожаревца”

Баре - Инвестиционо одржавање асфалтом улице Браће Вујовић 1.200.000,00
Пругово - инвестиционо одржавање улица асфалтом 874.800,00
Ужичка - инвестиционо одржавање тротоара асфалтом 1.000.000,00
Пројекат затвореног олимпијског базена 10.000.000,00
Јужна обилазница - пројекат осветљења 59.715,00

Дрмно -израда пројекта пренамене два школска стана у простор 
за предшколско васпитање у дворишту основне школе 150.000,00
Брежанска - пројекат инвестиционог одржавања асфалтом 200.000,00
Кличевац -израда пројекта санације асфалтираних улица са 
каналима за одвод атмосферских вода 700.000,00
Маљуревац - трошкови сагласности за пројекат моста 50.000,00
План детаљне регулације “ Тулба - Табана” 688.104,00
План генералне регулације 10.800.000,00
Прибављање непокретности у јавну својину града Пожаревца - 
земљиште на локацији “Живинарска фарма” 35.000.000,00
Експропријација земљишта на траси саобраћајница у 
индустријској зони 8.500.000,00

 УКУПНО ЈП”ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ”: 624.244.912,00

Аграрни фонд Неутрошена средства из ранијих година на подрачуну Аграрног 
фонда - коришћење по Програму подршке спровођења 
пољопривредне политике и политике руралног развоја 41.945.175,00

 УКУПНО АГРАРНИ ФОНД: 41.945.175,00

Установе културе

Средства на подрачунима установа културе-распоређена по 
основу Одлука управних одбора 2.001.104,00

Историјски архив Пожаревац-неутрошена средства-уплата других 
општина Браничевског округа и Народна библиотека “Илија М. 
Петровић”-неутрошена средства Министарства културе 325.222,00

Народна библиотека “Илија М. Петровић”-куповина књига 750.000,00
 УКУПНО КУЛТУРА: 3.076.326,00

Физичка култура-
Спортски центар 

Пожаревац

Преузете обавезе за започете пројекте из 2013. године: Санација 
монтажних АБ плоча са површином од праног кулијера 
(567.828,00), Санација и уређење простора око градског базена 
(936.780,00), Изградња и уградња заштитних стубића на делу 
Спортског центра и асфалтирању дела тротоара (548.500,00) 2.053.108,00

Средства на подрачунима установе Спортски центар Пожаревац-
распоређена Одлуком Управног одбора 298.138,00

Набавка спортске опреме 3.000.000,00
 УКУПНО ФИЗИЧКА КУЛТУРА: 5.351.246,00

Установа за 
предшколско 
васпитање и 

образовање  “Љубица 
Вребалов” Средства на подрачунима-распоређена Одлуком Управног одбора 9.597.749,00

 УКУПНО ДЕЧЈИ ВРТИЋ: 9.597.749,00

Основно образовање

ОШ „Свети Сава“ Пожаревац - Санација оштећеног дела крова на 
централној школској згради 531.906,00

ОШ „Божидар Димитријевић Козица“ Брадарац - Реконструкција 
електроинсталација по подручним школама 1.484.000,00
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 УКУПНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ: 2.015.906,00

Средње образовање
Економско-трговинска школа-Пројекат санације зграде 1.200.000,00
Пожаревачка гимназија Пожаревац  - Санација фасаде холова на 
згради школе 1.445.258,00

 УКУПНО СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ: 2.645.258,00
Дом здравља 
Пожаревац

Пренета средства за набавку  теледиригованог дигиталног 
рендген апарата 14.400.000,00

 УКУПНО ДОМ ЗДРАВЉА: 14.400.000,00

Градска општина 
Костолац

Преузете обавезе по програмима Буџетског фонда за заштиту 
животне средине из ранијих година 14.407.945,00
Преузете обавезе - средства Фонда за развој 3.853.671,00
Преузете обавезе-Програм мера за унапређења услова живота на 
територији Града Пожаревца из ранијих година 10.239.200,00
Додатна средства за текуће издатке 12.028.133,00
Додатна средства за инвестициона улагања 2.858.500,00

 УКУПНО ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ: 43.387.449,00
Укупно пренета неутрошена средства из претходних година на рачуну буџета Града и 

подрачунима корисника: 1.104.905.186,00
 „.

Члан 13.
 Ова Одлука ступа на снагу даном oбјављивања у „Службеном гласнику града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 15.4.2014. године Број: 01-06-64/5

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.

2

На основу члана 18. став 2. и члана 32. став 
1. тачка 6)  Статута града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца“, бр. 4/13-пречишћен 
текст), Скупштина града Пожаревца на седници од 
15.4.2014  године, донела је

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ О Д Л У К Е
О УТВРЂИВАЊУ ПРИХОДА КОЈИ 
ПРИПАДАЈУ ГРАДУ И ГРАДСКОЈ 

ОПШТИНИ КОСТОЛАЦ У 2014. ГОДИНИ

Члан 1.
У Одлуци о утврђивању прихода који 

припадају Граду и Градској општини Костолац у 
2014. години („Службени гласник града Пожаревца“, 
бр. 18/13), у члану 2. став 1. број: „ 2.108.127.533,00“ 
замењује се бројем: „2.451.545.591,00“.
 У алинеји првој број: „2.034.523.318,00“ 
замењује се бројем: „2.341.441.376,00“.

У алинеји другој број: „73.604.215,00“ 
замењује се бројем: „110.104.215,00“.

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

У Пожаревцу, 15.4.2014. године Број: 01-06-64/6

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.

3

 На основу члана 35. став 7. Закона о 
планирању и изградњи („Службени гласник РС“, 
бр. 72/09, 81/09-исправка, 24/11 и 121/12) и члана 
32. став 1. тачка 5) Статута града Пожаревца 
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(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 4/13 - 
пречишћен текст), Скупштина града Пожаревца, на 
седници одржаној 15.4.2014. године, донела је 

ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ ИЗВОРИШТА „КЉУЧ“ У 
ПОЖАРЕВЦУ

Члан 1.
Овом одлуком доноси се План детаљне 

регулације изворишта „Кључ“ у Пожаревцу (у 
даљем тексту План).

Члан 2.
План је израдило Јавно предузеће 

„Дирекција за изградњу града Пожаревца“.

Члан 3.
 Циљ израде Плана је утврђивање услова за 
уређење простора и изградњу објеката за потребе 
изворишта ‘’Кључ’’, у складу са Генералним 
планом Пожаревца („Службени гласник општине 
Пожаревац“, бр. 2/07) и Генералним развојним 
планом водоснабдевања општине Пожаревац 
(„Службени гласник општине Пожаревац“, бр.1/08), 
а ради водоснабдевања Града Пожаревца, кроз 
дефинисање површина јавне намене, дефинисање 
регулације саобраћајница, утврђивање правила 
градње објеката, постројења за пречишћавање воде 
и инфраструктуре, зона санитарне заштите и других 
елемената од значаја за извориште ‘’Кључ’’.

Члан 4.
 У оквиру границе Плана налазе се следеће 
катастарске парцеле:

 1. К.О. Пожаревац 

 Цела катастарска парцела број 20682.
 Делови катастарских парцела: 20680/1 и 
20680/8.

 2. К.О. Лучица   

 Целе катастарске парцеле: 96561/9, 96561/6, 
96561/3, 96561/2, 93421, 93416, 93417, 93418, 93419, 
93420, 93422, 93430, 93429, 93431/1, 93437/1, 
93437/2, 93438, 93441/1, 93441/2, 93442, 93445, 
93447, 93473, 93474, 93476, 93477, 93478 и 93479.
 Делови катастарских парцела: 4290, 3286, 
4307, 3287, 96615/2, 93415, 96559/2, 93413, 93412, 
93411, 93410, 93409, 93408/3, 93408/2, 93408/1, 

93407, 93424/1, 93424/2, 93423, 93428, 93425, 93427, 
93433, 93434, 93435, 93426, 93507, 93508, 93540/1 и 
93528/1.

Члан 5.
            Саставни део ове одлуке је

КЊИГА: ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
ИЗВОРИШТА ‘КЉУЧ’ У ПОЖАРЕВЦУ  
I   ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ  
 1. Уводни део
II  ПЛАНСКИ   ДЕО 
 2. Правила уређења
 3. Правила грађења
 4. Завршне одредбе 
ГРАФИЧКИ ДЕО 
 Напред наведену књигу, која је израђена 
у четири примерака, својим потписом оверава 
председник Скупштине града Пожаревца.

Члан 6.
Саставни део ове одлуке је Решење 

Одељења за урбанизам и грађевинске послове 
Градске управе града Пожаревца број 04-350-
362/2013 од 20.09.2013. године о неприступању 
изради Извештаја о стратешкој процени утицаја 
на животну средину Плана детаљне регулације 
изворишта „Кључ“ у Пожаревцу.

Члан 7.
Један примерак Плана чува се трајно у архиви 

Градске управе града Пожаревца, а два примерка 
се налазе у Одељењу за урбанизам и грађевинске 
послове Градске управе града Пожаревца.

Члан 8.
Након доношења, текстуални део Плана 

објављује се у „Службеном гласнику града 
Пожаревца“. 

План се у целости објављује и у електронском 
облику и доступан је јавности путем интернета.

 Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Пожаревца “.

У Пожаревцу, 15.4.2014. године Број: 01-06-64/7

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
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���� ������� ���������� ���������''����'' � ���������

� � � . �
2 0 1 4 . �

�

��

��������� ����� ��������� �� ������� �������� _____________, �� ������ �����...
����... ������ � ��������� � �������� („�������� ������� ��“ ��. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11 � 121/12 ) � �����... ������� ����� ��������� („�������� ������� �����
���������“ ��.______ ), ������ ��

���� ������� ���������� ��������� ''����'' � ���������

I    ������� ������

1. ������ ���

1.1.    ������ � ������� ����� �� ������ ����� ������� ����������

������ ����� �� ������ ����� ������� ���������� ��������� ''����“ � ��������� ��:
1) ����� � ��������� � �������� ("��. ��. ��", ��. 72/09, 81/09 - ��������, 64/10 – 

�� 24/11 � 121/12); 
2) ��������� � ��������, ������ � �������� ������ �������� ���������� (''��.

������� ��'', ��. 31/10, 69/10 � 16/11); 
3) ������ � ������ ����� ������� ���������� ��������� ''����“ � ���������

(''��. ������� ����� ���������, ��. 2/08). 

������� ����� �� ������ ����� ������� ���������� ��:
1) ��������� ���� ����� ��������� 2022 (''��. ������� ������� ���������'', ��.

10/12);
2) ��������� ���� ��������� 2025 (''��. ������� ������� ���������'', ��. 2/07). 

1.2.    ����� � ��� ������ �����

������ ����� ������� ���������� ��������� ''����“ � ��������� ��������� �� ��
������ ��� ’’������� � ������������’’ – ��������� � ����� ���������, ������� � ����
�� �� ���� ��� ����� �� ������� ������������ ���� ����� �� �� �������� ����������
������� � ������� ���������, ��� � ������ ������� ��� �������� �� ����������
������� �� ���� ��������� � ������ ������� ���������� ���������� ������� �����.

��� ������ ����� �� ���������� ������ �� ������� �������� � �������� �������� ��
������� ��������� ''����'', � ������ �� ���������� ������ ���������, � ����
�������������� ����� ���������, ���� ���������� �������� ����� ������,
���������� ���������� �������������, ���������� ������� ������, ���� ������� �
������ ��������� �� ������� �� ������������� ''����''.

1.3.     ������� ����� � ������������ ��������

1.3.1. ���� ������� �������� �����

������ ������� ����� ��� �� � ���� ��������� � ��������� ���� �����.
������� ����� �������� ��� ���������� ������� ���������, �� ��������� � ��
������, ���������� ����� �� ������������ ����� ���. ����. ��. 20680/1 �� ���������,
������� ���. ����. ���� �� 20682, ������ �������� ���. ����. �� 20680/1 ����� �����
������� �� ����������, ����� �������� ��� ��. ��. 4290, 4307 � ����� ��. ��. 96615/2 
�� ������, �������� ��� �� ��. 96561/6, 96561/9, 96561/2, 96561/3 ������ ��� �� ��.
96561/2 � �������� �� ���� ��� �� ��. 93422, 93430, 93431/1, 96561/1, 96613/2 �� ������
� ������� �� ��� � ��. ��. 96561/1, ����� �������� �� ������ ��. ��. 93479, 93478, 
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93477, 93476, 93474, 93473, 93447, 93445, 93442, 93441/2, 93441/1, 93438, 93437/2, 
93437/1, 93431/1, 93429 �� ������ ��. ��. 93422, ����� �� ������ ��. ��. 93420, ����
������� ��. ��. 93424/1 �������� �� ���������� ��� ��.��. 93424/2, 93423, 93428, 
93427, 93433, 93434, 93435, ������� ��. ��. 93434, 93433, 93426, 93507, 93508, 
93540/1, 93528/1, ��� ��. ��. 96615/2, 4307, 3288, 3288, 3287, 3286, 4290 ��� �� ������
�� ������� �� ��. ��. 20680/8 �� ��������� � �������� ����� ������� �� ������ ��
����� ������� � �������� ����� ��. ��. 20680/1 �� ��������� �� ������� �����.
�������� ��� ������� ����� �������� ������� ���. �������, ����� �� ������������
����� ��. ��. 20680/1 �� ��������� �� ������ �� ������� �� ��. ��. 4290 �� ������,
����� ��. ��. 3286, 4307, ��� ��. ��. 96615/2 � �������� ��� ��. ��. 96561/6, 96561/9, 
96561/2 � ������� ��. ��. 93415 �� ���������� ��� ���� ��. ��. 93416, ����� ���� ��. ��.
93415 � �������� ������ ���������� ��. ��. 93413, 93412, 93410, 93409, 93408/3, 
93408/2, 93408/1, 93407, 96559/2, 93424/1, 93424/2, 93423, 93425, 93427, 93433, 93434, 
93435, 93434, 93433, 93426, 96559/2 � ��� ��. ��. 96615/2, �������� ����� �������
�� ������ �� ������� �� ��. ��. 4307, 3287, 3286, 4290 ��� �� ������ �� ������� �� ��.
��. 20680/1 �� ��������� ����� ������� �� ������� �����.
�������� ���������� ������ ������ ��� 85,53 ha. 

1.3.2. ����� ������������ ������� � ������ ������� �����
(�������� ������ ��. 0.4. - ''���� ������������ ������� �� ����� ������'',
� 1: 2500) 

� ������ ������� ����� ������ �� ������� ����������� �������:
1) �.�. ���������

���� ����������� �������: 20682 
������ ������������ �������: 20680/1 � 20680/8. 

2) �.�. ������
���� ����������� �������: 96561/9, 96561/6, 96561/3, 96561/2, 93421, 93416, 93417, 
93418, 93419, 93420, 93422, 93430, 93429, 93431/1, 93437/1, 93437/2, 93438, 93441/1, 
93441/2, 93442, 93445, 93447, 93473, 93474, 93476, 93477, 93478 � 93479. 
������ ������������ �������: 4290, 3286, 4307, 3287, 96615/2, 93415, 96559/2, 93413, 
93412, 93411, 93410, 93409, 93408/3, 93408/2, 93408/1, 93407, 93424/1, 93424/2, 93423, 
93428, 93425, 93427, 93433, 93434, 93435, 93426, 93507, 93508, 93540/1 � 93528/1. 

� ������� ��������� ��������� ������� ������������ ������� � �������� ����� �
��������� ���������, ��� � � ������� ������� ������� ������������ �������, ���
������� ���� ����� ���� ������� �������� � ��������� ��������� �������������
�����: ������� ����������� - ����������� ������� �� �������� �����, � = 1:1000. 

1.3.3. ������� ������������ ��������

����������� �������� �� �������� ����� �������� ������� ����������� �������:
1) �.�. ���������

������ ������������ �������: 20682, 20680/1 � 20680/8. 
2) �.�. ������

���� ����������� ������� 93421. 
������ ������������ �������: 96561/2; 93415; 93416; 93417; 93418; 93419; 93420; 
93422; 93430; 93431/1; 93437/1; 93437/2; 93438; 93441/1; 93441/2; 93442; 93445; 
96561/1, 96613/2, 3286; 4290; 3287; 4307; 3288 � 96615/2, 93394/2; 93528/1; 93540/1; 
93508; 93507; 93426; 93433; 93434; 93435; 93427; 93425; 93428; 93424/2; 93424/1; 
93423; 93420; 96559/2; 93407; 93408/1; 93408/2; 93408/3; 93409; 93410; 93411; 93412; 
93413; 96561/6; 96561/9 � 96561/2. 
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1.4. ����� �� �������� �����

1.4.1. ��������� ������ �������� � ����� ������������ ��������

�� �������� ��� ��������� „����“ ���������� �� ������� ������ ��������, � ��:

������������� �������� je �������������� � ������ �������������� ����
�������� �����, ������ ����� ���������� ����� � ���������� ��������� ���������
�������������� „����“ (�� ���������), ��� � � ������ ���� �������� �������� ��
������ ����� ������. ���� ������� ������������� �������� ������ �� � ������
������ ���� �������� � �� ������. ������ �������� �������������� �������� �
�������� ����� �� ��� 32.76��.

������ �������� ���������� �� ���������� ��� ������� ������� �� ������
(������� ���������� ������ ���� ������ ������), �� ���� ��������� �������
�������� � ������ ���� �������� �����. ������ �������� ������� �������� �
�������� ����� �� ��� 11,41��.

����� �������� �������� ��� ������ ���� ����� ������ � �������� �� 0,54 ��.

����������� �������� �� � �������� ���� ���������� � ������ ������������
�������� ����������� ���-�� ��������� � �������� ��������� �������� � �������
(��������� �������� ��������� „����“) �������� ��� 36.3�� � ��� ���������� ��������
���� �� ������� ������ ���������. ��� ���������� ������������ �������� �����������
���-�� ���������, ����������� �������� �������� ���� ��������� �����������
�������� (�� ��������� � �� ������). ������ �������� ������������ �������� ��
�������� ����� ������ 39,33��.

�� ���������� �������� �� ��� ��������� ������� � �������� ��������������
��������� �� 14 ��������������� ������ � 6 �������������� ������ (���������
�������� ��������� „����“).
���������� �� ���� ������� ������ �� �� ��� ���������� �������������
������������ � �� �� 6 ����� ������ (����������� ������� ��. 6561/4, 6561/2, 3421, 
3422, 3431/1, 3437/2, 6561/3 � 6613/2 �� ������).

������ �������� �������� ����� �� 84 ha. 

1.4.2. ���������� �������� ������

�������� �������� ��� �������� �� ������������ ������ � ����, � ��:
������ � �������� ������� ���������� ��������� „����“, ���������� ������� ��
����������� ������ ����� ���������-��������� ��������� �� ��������� ���������
��������� � ����� ��������� ��������. � ������ ��� ������ ��������� �� ����:
��������� „����” � ����� ��������� ������� ������.
������ � �������� ������� � ������ ���� �������� ����� �� �������� �� ������ - 
��������� ����� ������ � ���������� �� ���� �. ������ �� ���������. � ������ ���
������ �� ���� ��������� � �����������, ��� � ���� ��������� ��������.

������� ������ ����� �� �������:
�� ��������� �������������� ��������� ������������� ��������������, �������

����������� � ����� ��������� ��������������, ��������� ���� � ����������
������ ��������� �������� ��������������;

�� �������� ������� ��������� �� �������� ���������� �� 300l/s �������� ��
�������� �����.

������ �� �������� � ������ �� ���� ��������� ������� ��������� ��
�������������� ''����'', ����� ������ � ���������� ���� ��������� �������
��������� �� �������������� ''����'' � ���������, ��. 06-23/98-01/7 �� 25.09.1998. 
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������ (''��. ������� ������� ���������'', ��. 5/98) � ���������� � ������
���������� � ��������� ���� ��������� ������� ��������� �������������� (''��.
������� ��'', ��. 92/2008), � ��:

�� ���� ���������� ������� (I ����);
�� ���� ��� ������� (II ����).

���� ���� ������� (���� III) �� ����� �������� ���� �����.

II    ������� ���

2. ������� �������

2.1. ���������� ������� ���������������� ������ � ����

�������� ����� ������� ���������� �������� �� �� ��� ������������ ������,
���������� �� ���������� � ���������� �������� �� ��������, � ���������
��������������� ������� ������� � �������� � ������ ������ � ����� �������� ���-
� ��������� � ����������� ������.

������ � – �������� ������� ���������� ��������� „����“, ��� � ����������
������� �� ����������� ������ ����� ���������-��������� ��������� �� ���������
��������� ���������. ������, � ������ ��� ������ �� � ����� ������� ��������,
������ „�����“ ����, �� ������� �� ������

� ������ ��� ������ ��������� �� ������� ����:

���� �1 – �������� ������� ���������� ��������� �������������� „����“ ��
�������������� ��������, �������� � ��������������� ������ ���������
���������. �������� ��� ������� �� ����� ������������� (���������� �������� ����).
�� ���� �������� ���������� �� �������� ����� �������������� ������, ������,
���������� �� ������������ ���� � ������ �������� �������� � �������� ���������
���������. ������, ��� ���� �������� � ������� ����� ����������� ����� ���
��������� ��������� ��������� � ���� ���������� ������� ���������, � ���� ��
������� �� �������� �������� �� ���������� � ������ ��������� �������� ���������.
������� ������� ���� ��� �� � �������� 2.2.2.1. ��������� ���� � �������������
��������������.

���� �2 – �������� ������ �������� � ������ ���� ������� ��������� ������ ������
������ � ���� �������� �������� ��������� „����“ �� ������ ����� ������, � ��
��������� �� ������� �� �� ������. ������� ��� ���� ����������� ��������������
���������� ���� � ��������� ����� ������� ������ ������� � ������� �������
������� ���������� �����. �������� ��� ��� ���� �� � ������� �������������� - ���
��������� ����� ��� ���������� � ���������� �������� �������� ���� �� �������� ����
������ ����� (� �� ���������), ���� ��������� ���� �� ���������� �������� �����.

������ � – �������� ������� ��������� ��������� ���� ��������� � �����������
„������ ������“ � ������ ���� �������� ����� � ������ �� ������. � ������ ��� ����
�� ��������� ����� ������ � ���������� �� ���� ������� ������ (������� �� �����) ��
��������� �������� ��������� �� ��� � ������ �, ��� ������ ��������� �����. �
������ ��� ������ ������� �� ����� ������� �������� �� ����������� ���������
��������� (II ���� ������� ���������) ���� �������� �������� �� ������ �������
������.

� ������ ��� ������ ��������� �� ������� ����:



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА15.04.2014. Број 4 - Страна 51

5
���� ������� ���������� ���������''����'' � ���������

� � � . �
2 0 1 4 . �

�

��

���� �1 – ������� ��������� ��������� ���� ��������� � ����������� „������
������“ ���� �������� ��������� ����� ������ � ��������� ���������� �� ������
�������� �� ���� ������ ������ (������� �� �����) � ��������� ��������
���������. �������� �� ��������, ��������� ��������� ��������� � ���������
�������� ���������������. ������� ������� ���� ��� �� � �������� 2.2.2.1. 
��������� ���� � ������������� ��������������.

���� �2 - �������� ������ �������� � ������ ���� ������� ��������� ������ ������
������ � ���� �������� �������� ��������� � ����������� „������ ������“ �� ������
������� ������, � �� ������ �� ������� �� �� ���������. ������� ��� ����
����������� �������������� ���������� ���� � ��������� ����� ������� ������
������� � ������� ������� ������� ���������� �����. �������� ��� ��� ���� �� �
������� �������������� – ��� ��������� ����� ��� ���������� � ���������� ��������
�������� ���� �� �������� ���� ������ ����� (� �� ������), ��� � ���������
������������� C 10-10 ���� �������� �������� �� ���������� �������� �����.

2.1.1. ������� ������ � �������� ����� � ������ ��������

������ �� ���������� ������� � ��������� �������� ������ �������� � ��������
����� � ��:

������������� �������� �� � ������� ��������� ���� ��������� ���������
������� ������ ��� ��������� � ��������� ��������� ����.

������ �������� �� �������� �� ��� 14.9%, �� ����� �����������
�������������� ��������.

�������� ������ �������� � �������� ����� �� �� �������. ��� ������ ��������
���� ���������� �� �������� ������������ ���������.

����������� �������� �� �������� �� ��� 24%, ���� ��������� ����������
��������� ��������� „����“, �������� ��������� ���� ��������� � �����������
„������ ������“, �������� ��������� �����, ���������� ������������� � ����������
���������� ���������� �������� ����.

������ 1. ������ �������� ��������� � ��������� ������ � �������� �����

������� ������ ���������

(ha)

��������
������

(%) 

���������

(ha)�

��������
������

(%) 

����������� �������� 39.30 46.80 59.54 70.89

����������� �������� 3.00 3.6 3.74 4.46

1

��������� ���� 36.30 43.20 55.80 66.43

2 ������������� �������� 32.76 39 / /

3 ������ �������� 11.41 13.58 23.93 28.49

4 ����� �������� 0.53 0.62 0.53 0.62

������
(��� ��������� „����“)

84.00 100.00 84.00 100.00

��������� ���������� ������� � ������ �� ��������������� ������ � ���� ���������
�� �� ��������� ������� 02. „��������� ������ ��������“.
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������� � �������� ����� ������

� �������� �����, ������� � �������� ����� ������ ��: �������� ����������
���������� ����, �����������, ����������������� � �����������������
��������������, ��� � �������� ������ �������� ��������� �� ��������
����������� „������ ������“. ������ �������� �������� ���������� �� �����
������ �� 60.07�� (71.51%). 

2.2. ������������ ����� �� ������� �������� ����� ������

2.2.1. ����������� ��������������

������� ������ ������� ����������� �������������� ������� �� �� ��������������
���������� ������������� � ������, ��� � �������� ����� �������������, ���� �� ��
�������� �������� ������� ���� ���������� ���������� ��������� �� ��������
�����.

�������������� ��������������� �������� �� ����������� ���� � ���������� �����
�������������, �������� ��� ��������� � ��������� ������� ���������� ����������.
�� �������� �� ���������� ������ 12 ����� �������������, �� ���� �� ������
������������� (� 1-1, � 8-8,�11-11� �12-12)���������� �� ��������������.

������ ����������� ������������ ������ �� ����� ���������� �������� ����, ����� ����
�� ��������� ���� �� ���������� � ���������� ���������������.

� ������ ��������� ���� ��������� „����“, ������� ���� ���������� � ����������
�������������� ��������, ���������� � ���������� ��������������� ��������,
������� ��� � ���� ������ ���������� � ���������� ���������, ��������� �� �����
�������� ������������� ������ ���������, � ���� �� �� ������� ������ ���������
�������� �� ���������� �������� �����.

������� ������������� C 1-1 �� ������������, ��� ��������� ������ �������� �� 3-4�
�� ���������� ������� �� ��������� ������� ����������. ��������� ������
�������� ��� ������������� ������ 6.0�. ������� ������������� ���� ���� ��
���������� �������������� ������ �� ������������� C 1-1 �� ����������.

������� �� � �������� ������������� � 10-10 ���� �������� ��������� ������� ��� �
��������� �������� ��������� � ����������� „������ ������“ � ���������� ��
��������� ������� ������������� � 8-8, � 11-11 � � 12-12 ���� �� ������������, ��
���������� ������� �������� �� 6.0�, ������� 5.5� �� ��������� ������� ������.
����� ���� ������������� ��������� �� ������� ���������� � ����������
�������������� ��������� � ������ ��������� ���������.

������ ������ � ������������� � �������� ����� ���� �� �������� ��������������
������ 1.65��.

������ ������ ������������� ���� �� �������� ��������� ������ 2.64��.

���� ������ ���������� �� ��������� ����� ������ 10 �, ���� ����� ��������� �
��������� �������������� ��������� �� ������������� ��������� ��������� �
����������� „������ ������“ � ��������� „����“. ��� ��������� ����� �� ��������
�� �������� ����� �� ������� ������ � �� �������������� 8-8. ��� ��������� �����
����� �� ������� � ��������� ���������� � ���������� ���������������� ��������.
��� ��� ������������� �� ��������� �� ��������� ������� ��. 03 - „�����������-
������������ ���� �� ������� �������� � ������������ �������� �� ����������-
���������� ���������� �� �����������“ � ������� 1:2500 � �� ����� �� ��� �� ���
��������������� �������� ������, ��� � ��������� ��������, ������ �������� �
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������������ � ���������� ������� � ���������� ������.�� ��������� ������� ����
�� � ����������� ���� �� ������� ������� �������������.

������ �������� ���������� � ���������� ������������� �� ��������� – ����� �� �
��������� �� 3.50�1 �� 6.00�1. �� ���� ��������������� ����� �� ���������
���������� ���������� ������ (��������� ������).

������� ������� �� ��������� ������

�� �������� �������� ������ � ������� ���������� � ������ ���������� ����������
���� ���������� ������� 2�� ������ ���������, ��� � 1�� �� �������� �������
������, ��� ����� I ���� ��������� ������� (�� ������� 10� �� �������������
�������).

2.2.2. ��������� ��������������

2.2.2.1. ��������� ���� � ������������ ��������������

� ������ ������ ���� 06/1245 �� 23.04.2013. ���� �� �������� �� ������������
„�������� �����“ �� �������� ������ ��� „������� � ������������ ���������“, ���
������������ ������ �� �������� � ������� ��������� „����“, � �������������
���������� ������ ����� ����� ���������, ��������� �� ������� ���� �����������:
��������� ���� �� ���� ������ ������, ��������� �� ���������, ��� ������� ��
��������� �� �������� � ������������� ������� � ��������� ����������� �������
��������������� ������ ��������� �� ��������� ��������� ���� � ��������.

��������� ������� �������� ��������� „����“ ��������� �� ������� �������:
1. ���������� �� ������ �������� �� ���� ������� ������,
2. �������� ������� ������� �� ���-�,
3. ���������� �� ������� ����� ���� �� ��������� �� �������� (���),
4. ������� �� ��������� ���� �� �������������� �������� (����� �������� ��

��������� �� �������� �� ���),
5. ������������� ������� (������) �� ���������,
6. �������� �������������� ������ �� ���������,
7. ������� �� �������� ��� � ����� ������� ����������� ���������,
8. ���������� ������� � ����� ����������� �������� � �������.

���������� �� ����������� ������������ ����� ���� �� ��������� �� �������� ����
�������� ������� ���������� ��������: ���������������, ��������� ������ ��������
(�����������, ����������� � ��������) � ���������� �� �������� ���������.

����� �������� �� ���������� ���������� ���� �� ����� � ������������� �������,
���������� � �������� � �������� ���� ������� �������, ����� ���� �� �������
��������������� ��������. ��������� �������� ���� �� �������� � ���������� �
����� ������������ ��������� � ������� ������������� �����.

�� ���������� ����������� ����������� �������� ���������� �� ������������
������ �� ���� �� ������� ������� �������� �������� �������� � ������ ���-� ��
�������� ��������� „����“:

1. ������ ���������������,
2. ������� ��������,
3. ������� �� ������� ����� �������� ������� � ���������� ����� ����,
4. �������� ������ �� ������� ���� �� ����� �������,
5. ������� ������������,

����� ��������� �������� ���� �� ���������� � ������ ������ ������������ �����
����, �� �������� ��������� „����“, ������� �� �������� � �������� ��������:

1. ������������� ������� (������),
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2. �������� �� ������ ���� �� ���-� �� �������������� ��������,
3. �������� �������������� ������,
4. ���������� ������� � ����� ����������� ��������.

�� �������� ��� 1�� ������� �� ��������� „����“ ��������� �� ���� ��������� ����
„������ ������“ � � ������ �� �������� ����������� �� ��������� ���� �� ������
���� ������ ������. � ������ ����� ������� ��������� �� ����� ������� ���� �������
�� �� ���������� � ���������� ����� ��������� ������������ ��������� ����� ����
�� ���-� ���� �� �������� � ���� ��������� „����“. ��������� ������������
��������� �� ������ �������� �� ������� �� �������� ������������ ������:

1. ������ ��������� ���� �� ������������ �� ������ � ����� ���������,
2. ������ ������ � ���� �� ������ ������������� ������.

������������ ��������� ��������� „����“ (�� ������) �� 300�/� ���������-��������
�������� ����. �� �� �� �� ���������� ��������� �� ��������� �� 400�/� ��
������������ ��������� �� ������ �������� � ���������� �� ������������ �����
����. ��������� ���������� �������� �� ���������� �� ���������� �� �� ���������
����� ���� ������ �� ��������� �� �������� � ������������� ������.

�������� �������������� ���������� �� � �������� ��������� �������� �������� ��
������ �� ����������� � ����� ������� �� ���� �� ���-�. ���� ������� ������� ��
�������� ��������� �� ���������� �������� ��������� ����� �� ����� ������������
���� �� ���������� ������ �� �������������� ������.

�������������� ���� ��������� �������� �� ��� �������� � �������������� ��������
�������� �� ����������� „������ ������“ �� ��������� „����“ ���������� ����
������ �����������-�������� �������������. ������ ��������� ������������� �������
� ������� � ����� �������� ��������� ������ ���������� ��������� ��� � � ������ ��
�������� ��������� �����������.

������ �� ���������� �� ��������� ����� ��� ����

��������� ������� � ������ ��� „����“ ���������� �� ������� ��������� ����� ����
�� �������� ���������, � ����� �������� ���� �� �������� � ���������� ����. ��
������� ��������� �������� ���������� ��������� ���������� ����� � �������� ��
�� ������� ��������� ����� ��������� „����“ ����� �������� ��������.

��������� ����� ������ ���������� ��������� �� �������� ���������. ���������
����� ��������� � ��������� ������ � ������� �� � ������ �� ��������� �����������
�������, ��������� ���������, ����� ������������� ��������� ��������,
������������ ������ � �����. ������� ��������� ����� ���������� � ������
���������� �������� �������������, ����� � ������� ��������. ��������� �����
�������� �������������� ���������� �� ���������� ���������, �����������,
��������� � ���� ������� ���������� ���������� �� ���� �������� �������������
� ���������. ������� ����� �������� �� ���� �� �������� ������� �� ����� �����
������ ���������� ��������, �������� �� ���������� ���������� �� ��������
��������.

�������������� �������� ��������� ����� ���������� ���� ������ ��������
�������������. ������ ��������� �������������, �������� ������� ��������� �����
���� �� �������� �� ������� ��������� ������������� ���� ���������� � ����������
�������, ����� � ����� ���������� �� ����� � ������� ��������� ����� ������ �
������� � ����� �������� ��������� ������ ���������� ���������.

���� ������� �� ����������� � ����� ������� �� ���-� �� ��������� �� ��������
��������� �� ������ ���������� �������� �������� Ø500��. ������� �������� ��
��������� ��������� ���� ������ ��������, � ��������� �� ��������� � ���������
�������������. ��� ���������� � ���������� �������� �������� ���� �� �������� ����
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������ ����� ��������� �� ��������� ����� ��������� ������ 5,0� ���� ����� ��
����� �� ������� ���������� ������. ��������� ����� ��������� ���� �� ������
������������ ���������� �� ��� �����: �� ��������� ������������� � ��
����������� � �� ���������� �������� ����.

������ �� ���������� ��� „����“ �� ������������� ������

��������� ������������� ����� ������ ��������� ��������� „����“ �� ��������
���������. ������������� ����� � ������ ��������� ���������� �� ������������
��������.

��� ����� ���� ��������� �������� � ���������� �������� � ������������ �������
�� ��������� �����������. ����������� ���� ��� �������� � ����������, ��������
���������� ����� ������� ���� �� ������� �� ��������� ���������� ��������� �
���������� ��� � �����, � �� ����� ��������� ���� � ����������� ���� �� ��������
������� � �������������� �������� („�������� ������� ��“, ��. 5/68) � ������ ��
������� � ������ („�������� ������� ��“, ��. 30/10). 

������� ���� �� ���������� ������� �� ���������� � ���������� �������� �������� �
��������� ������� ��������.

�������� ��������� ���������� � � ���� �������� �������� ������� ���������
���������� �� ����� ���� �� ����������� �� � ���� ��� ������� ���� �� ������� ���,
����� � ������� �������� � ���, ������� �������� ����. ��������� ������� ���� ��
���������� �������� ����������� ���������� ������.

��������� �� �������� �������� ���� � ���, �������� ��� ������.

������� ������������� �����

��� ��������� � ��������� ������� �� ��������� „����“, ����� ��������� ����������
�����, ���������� �� ��������� ������� ��������. ��������� ������� ��������,
�������� ���������, ���������� �� ��������� ��� ��������� ������������� ������ �
������ �� �������� ������ ���������� ���������.

��� ��������� ������� ���� �� ���������� �������� �� ��������� „����“ ����������
�� � ���������� ����������� ��������� ����. �� ��������� � ��������� ���� �������,
������������ ������ �� ����������� �� ��������� ������� �������� ��������
�������� ��������� ���������� ���������.

����������� ������������� �����

����������� ���� �� ������� �������� ���������� ��������� �������� �������� �
������������� ������ �������� � ��� �� �������� �����������.

������������ ������� ����������� ���� � ������ ������ ����, �� ��������������
��������, ������������� � �������� ����� ���������� ������� �������� ���������
�������� ��������� �� ��������� � ���������� ������� � ��� ����� ��������
�������� � ����������. ���������� ������� �������������� �� ������ ������
�������� � ���������� ����������� ���� (���� ��������� ������� 2 ������).
�������� ���� �� ��������� ���������� � ��������� ���������� �����������, �
�� ����� ���� �� �� ������ ������ �������� ��������� ����. �������� ����������
������� � �������� ���� �� ���� ���������� � ������ �� ��������� ���������� �
������ ��������� �� �������� ���� ����� �������� ������� �������� („��������
������� ��“, ����12/95).
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���������� ������� ���� �� ���������� ������ �� ���������� ���������
������������ ������������ �� ����� ���������� ��������� �������� ���� � ���
����� �������� �� ���� �������� � ��������� ������� ������������� �����.
���������� �������������� ����������� � ��������� �� �������������� �����������
����.

2.2.2.2. ����������������� ��������������

�� ������� �������� ����������� ��������� ���������� ��������� �����������
“K���” � “������” , ��������e �� ��� �������� �������� ������������ ���� 10/0,4 
kV � ����� ������ ���� 10/0,4 kV, �� ������������� ������ e�����������������
������ 10 kV � 1 kV ��� � ������������� ������ ��������� (��) � ��:

�� ���� 10/0,4 kV “K��� 1”, 630kVA; 
�� ���� 10/0,4 kV “K��� 2”, 1000kVA; 
�� ���� 10/0,4 kV “K��� 3”, 250kVA. 

�������� ������������ �� �������� �� ������������ �� 35/10 kV “��������� 2”, 
����������� ����� 2�8�VA, ����� 10 kV ������ ������� ���.
����� ��������� ������������������ ������ ��������� �� ��������, � ������ �����
����� ��������, ������� ������� ������������ � ��������� ��������.
� ��������� ���������� ����� ������� ������������� ����� �������� �� �������
��������� � �������� �� ���� 10/0,4 kV “������” ���� ��� �����.
�

�� ������ ��������� ������������ ����� �� ��������� ����������������� ���������
� ������ ������� ���������� �����, ������� �� �������� ����� (1) �� 10/0,4 kV, 2x630 
kV�.

��������� ��������������� �� 10/0,4 kV ��������� ��� �������� ��������:
�� ���������� ������� ��������� 6�7 m²; 
�� ������ ������� ��������� ��������� ���������� ���� ������� ������ 3,00 m 

�� �������� �������������;
�� ���������� �� ������� �� 10/0,4 kV, ������ ����������� � ���������� ����� ��

������� �� ������� �������������� � ������������ ������;
�� ���������������� ������� ���� ����� ��� �������� ������� � ��:

- ��� ������� �� ������� �������������� �
- ������� �� ������� ������� ������� � ������ ������.

�������� ��������� �� 10/0,4 kV ������ �� �� ��������� ����������������� ����� 10 
kV, � �������� �� ���������� � �������� ����� �������� ����������� �� �� 35/10 kV 
“��������� 2” � �� 35/10 kV “�������������”.
������ ������� �������� ��������-��������� ���������, A�/� ����, �����������
���������� ���������.

�� ��������� ������������ �� 10/0,4 kV �� ��������� ��������� �����������������
����� 1 kV. ��������� ����������������� ������ 10 � 1 kV ������� � �����������
���������� ���������� � ���������� ������������� � �������� ���������� ������ 10 
� 1 kV. ��������� ����������������� ������ 10 � 1 kV ��������� �������� � ����
������ 0,8 m � ������ � ���������� �� ����� ������������������ ������.��
�

��� �������� � ����������� �������� �������� ������������� ������ ���������
���� �� �� �������� ������ ���� ����������� �� 0,6-2 cd/m2, � �� ��� ��� �����
��������� � ���������� ����������� �� ����� ����� 1:3. � ��� ������ �������� ��
�� ��������� ������������ ����� ��������� ������ �� ������� ������ ���������
��������� ����������������� ������ 1 kV. 
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�� ������� ��� �� ������� ���� ��������� ��������� ��� ����������������� ������
��������� � ��������� ������������ ��� �������� ���� ��� � �� ��������� �����
�������� �������������.

2.2.2.3. ����������������� ��������������

��������� ������������� “K���” � “������” �� �������� �� ������ �� �������� ���
“��������”, � ������� �������� ���������� �������� �� ��������� �������� ��
��������� ��������. �� ������ �� ��������� �������� ������� ������� ������������
� ��������� ��������.
�

���� ������ ������� ����� �������� ��������� �� ����� �������� �����, ������� ��
�������� ����� � ���� �������� ��������� �� ����������. �� (��������) �������
�������� ������ �������� ������������ �������� � ���������� �������� �
����������� ���������� ���������� � ���������� ������������� � ��������
���������� �� �������. ��������� ����������������� ������ �������� �������� �
�����, � ���� ������ 0,8 m � ������ 0,4 m. 

�� ������� ��� �� ��������� ����������������� ����������� �������� ���������
���������� �������� ��������� �� � ����������� �������� ���������� �������������
� ������ �� ��������� �������� ��. 05. „���� ����� � �������� ��������������“.

��������� �������� ���� �� �� ����� �������� ��������� �� ������ �������.
��������� �������� ������� ��������� ������ ������� ��� ����� �
������������������ ������ ������ ���.

�� ��������� ����� �������� ������������� ��� � �� ������� ��� ��
����������������� ������� ����� � �������, ����������������� ������� ���������
���� �������� ����, ������� ���� �������� ������������.

2.2.2.4. ��������������� ��������������

����� �������� �� „�������������“ ��������� � ������������� ���������
�������������, �������� ��������� „����“ ���� � ��������� ��������
��������������� ������� ����� ���������.

2.2.3. �������� �������� � ���������� ������

� ������ ��������� ���� �1 �������� �������� ���������� ��� ������ �
�������������� ������ ���� �������� ��������. � ���� ��������� �� ����������
����� � ���������������� ������ ���������� ����� �� 25� �� ������� ��������
��������� �� ����� ������� �������, �� �� � ���� ���� ������� ����� ���������
�������� �� ������ ������� � ��������� �������.

� ������ ��������� ���� �1, �������� ����������� ���� („�����“ ����) �� ������� ��
������������ �������� ���������� �� ������ ���, ���� � ���� ���������� ���������
������� ������. ������ �� ������� �� ��������� ���������� �� ����� �/��� �����
������. ������ ���� �������� � ������ ����� � ������� ����, ����� ��� ������
����� � ����� �� ����� ����������.
�������� ����� ����������� ������ ���� �����������:

- ��������� ������� ��� ��������� ��������, ������������� � ��������;
���� ������ ����� ���� ��������� �������� � ������ ���������� ���� ����� �
����;

- ������������� �������� �� ��������� ������ ������;
- ��������� ������� ����� ���� ������� ������ ����� � ������;
- ������������ ���� ������� �����������;
- ��������� �������� ������ �������� � ����.
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2.2.4. ������ �������� �������� – �������� �� ���������� ������ ������

�� �������� ���� �������� ��������� ��������� ���� ��������� „����“ � ��������� �
����������� „������ ������“ ��������� �� �������������� ���������� � ��������
����� ������� ������, ���� �� �� ���������� � ��������� ���������-����������,
�������� � �����������-�������� ��������.
��������� ������ �������� �� ������ ��������� �� ������, ���� ���������
��������� ����� � ����� ����������� �������� ������� („�����“ ����).
�������� �� � �������� ���� ������� ��������� ���������� � ������� �� � ������������
������ ������� �������� ���������� ����� ������� �������� � ������.
������ �� ����������� ���� ���� � ��������:

- ������ �������� �� ��������� ����������,
- ���� ������ ����� �� �������� �����, ������ � ������ �������,
- ��������� ���� ������������ ������� � ������ ������������ ����� � ����

������������ �������� ���������.

2.3.   ������������ ����� � ������� ���� �������

2.3.1.   ������������ ���� �� ������� ������� �������

2.3.1.1. ���� ��������� �������

���� ��������� ������� ��������� �� ������� ��� ������������� �������, �� ��� ��
����� �������� � ��������� ���������� �������� � ������ ������ ����������, ����
���� �� ������� ������� ��������� ������� ���� �������� ���������
��������������� �/��� ������� �������� � ��������� ��������� ������ ����.

�������� �� ��� �� ������ ��������� ���� ���� ��������� �� �������� ��� ���������
���������� � ������ ������� ���� ���� ��������� ������� �� ��������� ��������� �
�������� ������ ���� �� ���������.

���� ��������� ������� ��������� ���� ���������� � ������������� ������ �����,
� �������� � ��������� ������� ���� ��������� �� ��������� ���������� � ������
��������� ������� ���������, � ������ �� ����������� � ������ ���������� �
��������� ���� ��������� ������� ��������� �������������� ("��. ������� ��", ��.
92/2008).

����� �������� ���� ����� � ��������� � ������ ��������� ������� ���������,
��������� �� ������ � ���������� ���� ��������� ������� ��������� ��
�������������� „����“ � ��������� (''��. ������� ������� ���������'', ��. 59/98). 

� ���� ������� ���� � ��������� �� �������� ����� ������������ �� ��� ����
��������� �������:

1. ���� ���������� ��������� ������� (I ���� ��������� �������)

I ���� ��������� ������� ��������� �������� ���� (�� ������) ������� �� ��
�������� ��������� ���������� ��� ������������� �������, �������� �� ������������
��������� ���� ���� ������ ����� � ���� �� ��������� ��� �������. �������� �� ����
���������� ��������������� �������� ���� � �������� ��������� ������� ���� ��
���� ���� ����� �� 10 � �� ������������� ������� ���� �������� (������).

I ���� ��������� ������� ����������� � ��������� �������� ������ ������ (��
����������) �������� ���������� � ���������� ��� ������������� �������, ��� ���� ��
���� ������� � �������� ��������� ���������, � �� ����� ������� ���� ��������
������������� ������� ���� � ��������, ���� �� �� ���� I ������� �������� �������
100 �, ��������� ����� � ������ �� ��� ���� �� 30 � � �������� 20 �.
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2. ��� ���� ��������� ������� (II ���� ��������� �������)

II ���� ��������� ������� ��������� �������� ���� (�� ������) ���������� �� ��
������� ���� ���������� ��������� ������� ���� �� �������� ��������� ���������
�������� � �������� �����, � �������� �� � ����� �������� ����� �� �������� �� ���
���� ������ �� ������ �� ������� 50 ����.

���� ���� ��������� ������� (III ���� ��������� �������) �������� ������� �����
�������� ���� �����, �� �� ���� ������� ���������� ��� ������ �������� ���������
� ������ ��������� ������� ���������.

��������� ���� ��������� �������

� II ���� ��������� ������� �� ���� �� ������� ��� ������������� ������� �
����������, ��������� �������� ��� ������ ����� ����������, ��� �� ��������
����������� ���������� ���� �� ���������, � ��:

�� �������� ��� �������� �������� � ����������, ��������� �������� ���
������ ������ ���������� (������ �������� � �������� ����������� �������
�������� � �������� ���� �� �� ����� �������� ��� ���������� ������� � ����;
����������, ������ � ������������ ������� ���������� � ���������� ���� ��
�� ����� �������� ��� ���������� ������� � ����; ������������ �����������
����� � ������� ��������; ��������� ������� ���� � ���� ���� �� ������� ��
������������ ������������� ����������; �������� ������������� ��� ������
�� ����� ������������ ����; �������������� ���������� ���������� ������,
����������� ������, ������ ���� � ������ �������� � ���������� �� ����� ��
���� ���������� ���������� �������� ��������� ��� �������; ��������������
������ ����; ���������� � ������������� ������, �������� ���, ������ �
���� ���� ������� �������� ���� � ������������ ����� ���� ������� ���������
����, ���� ��� �� ������ ���� � �������� ��������������);

�� �������� ��������;
�� �������� ��������� �������, ������ � ������� ��������;
�� �������� ���������, ��������� � �����������;
�� ��������, ������� � ������ �����;
�� ���������, ������ � ����� �������� ����;
�� �������� � ��������� ��������� ��������;
�� �������� � ��������� ������������� � ������ �������� �� ������� �������;
�� ������������ ������ � ������ ������ � �����;
�� ��������� ����� �������.

� I ���� ��������� ������� �� ���� �� ������� ��� ������������� ������� �
����������, ��������� �������� ��� ������ ����� ����������, ��� �� ��������
����������� ���������� ���� �� ���������, � ��:

�� �������� ��� �������� �������� � ����������, ��������� �������� ���
������ ����� ���������� ���� ���� ��������� � II ���� ��������� �������;

�� ���������� �������, ����������� ������ � �������� ���������� ���� ���� �
�������� ��������������;

�� ������� ������ ���� �� � �������� �������������� ��� �� �� ������������
�������������, ������ �������� �� ������� ����� ���� ���� � ��������
��������������, ��������� ������� �� ������� �����, ��������� ��������
�� ���� � ������ ���� � ��������;

�� �������� �����;
�� �������� ���� ���� ������������� �����������.
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2.3.1.2. ������� ����

������� ���� �� ������� ���� ����������:

�� ������� �������� ������������� �������� ���� � ���� ����������� �������
��� ������� ������ ������� ��� ��������� ���������� ���� �� ���������� �
���������� ������� � ������� �������� �� ������� � ���������� ���� ��� ���
�� �� ������: ����� � ���� ��������, ����, ����� ������, ����������� �
������ („��������� � ������� ���������� � ������“, „�������� ������� ���“,
��.31/82), � ���� � �������� ��������������, ������� ������� �������� ���
������� ����,

�� � ����������� � ���� ���� ��������� ������� ���������, ��������� ��������
���� ���� � ������ �� ���������� � ������ ��������� ������� ���������;

�� ��� ������� ���� ������ ������ �� ������������� �������� �������� � ������
��������� „����“ ��������� �� ������������ � ��������� ������������� �����
� ���������� �������� ���� �� ���� �� ���������� ���������� �������
������������� ����� ��������� � ������ ��������� „����“.

�� �������� �� ��������� ��������� � ���������� �������� �� ������ �����������
�������� � ������������. ����������� ����� (��������) ���������� �� ��
����� ������� ���� �� �� �������� �� ������� ������ �����, � �������� ��
��������� �� ��������� � ��������� �������������. ��������� ����� ��
���������� ������ ����� ���� �������� � ������ ��������� ���������� ��
��������� � ������ ��. ���������� ����� ��������� �����. �������������
����� � ������ ��������� ���������� �� �������� ������ ���������� �����
���� �� �� ��������� ��������� ��������� �����������.

�� ������������� ������ ���� ���� ��������� ��� ����������� ������, ��.
�������� �� ���������� �������� ���������� �������� � ������������
�������� ����.

- � ������� ������������� ����� �� ���� �������� � ���������� �������
���� ����� ������������� ������������. ������ ���������� ������������
�������� ���� �� ���������� „����������� � ���������� � ���������
�������� �� ��������� �������� ���� � ������������“ ��� „������� �
������������, ���������“. �������� �������� ���� ���� �� ��������� �
������� ��������� ���� ���������� �������� ���� �� ��������� ���������
�����������;

- ��������� ����������� ������������� ����� ����� �� �� ����� ����
�������� � ��������� ������, ����� ��������, ������������ ������� ��
��������� �����������. ����������� ������� ���� �� ����� �������� ����
�������� � � ��������� ������� ������� ������������. � ���� ����
��������� ������� ��������� �������� ��������� ��������������
�����������, ������� � ���������� ������������� ���������;

- � ������ ������� ��� �������� ���������� �� ������� ��� ���������
������, ������ ��� ������� �������� ���������� ��� �����������, ��������
���������� �� ������� ��������, � ���������� ���� �� ��� ������� �
����������� ������������� ��������.

�� �� ��������������� ���� ������� ���� ��� ���� ��������� ������� ���������,
���� �� ���������� � ���� ����������� „������ ������“, ��������� �������
���� � ��: ���������� ������ ������� ������ �� 40��/��� �����������
��������� ������������ ������� �� ������������� ������� ������
������������� � ��� ���� ��������� �������, ��������� ������ ������� ������
��������� � ����������, �������� ���������, � ��� ������� �� �� ������
����������� ��������� ���������� � ��� ��������� ������ �����������,
��������� ����������� ������������ � ������� ���� (������) ������ �� ��
������ ���� �� �������� �� �������� ���������� ��� I ���� ��������� �������,
����� �������� ������ � ��� ���� ��������� ������� ����������� ����� ��
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�������� „�����! ������� � ���� ������� ������ ���������
�������“. ����� ��������� �� ���� ������� ������ ������������� � I ����
��������� ������� ����������� � ���������.

�� ��������� �� ������� „������� � ������� ������� �������� ��������� ����“ ��
��������� ������������� �������. ������� ����� �������� �� ��������
���������� � ������ ��������� „����“ ������������� �� �������, �����
������������ �������� �������� �� ��������� ���������� �� ������������
��������, ����� �������� ���� �������� ���� � ������ ���� � ����� ��������
� ���� �������� � ������������� ��������, �� �������� ������� �� ��������
������� ����������� � ����������� ���������.

2.3.1.3. ������� ��������

������� �������� ��������� ����������� ���������� ��������� ������ ��������
�������� ���� ��� � ������� �������������. ���������� ������� ���� �����,
�������� �������, �������������� ������������ �������� ������� �� �� ���� �������
��������.

2.3.1.4.   ������� �������

������� ������� �� �������� ���� 1) ������� ������������� ������ ������������ �
���������� ��������� �������, �������� ���� ����������, ����������� � ���������
������� ������ ���������� � ���� ����������� ����� � ��������� �������. ������,
�������� �� � ���� �������� ������� (�����������, �������� �������), �� ���������
�������� ������������, ��� � ������ ����������� (��� ����, �������� ���������, ����
��������� � ������������ ������� � ��.).

2.3.2. ������ � ���� �� ������� ������� � ��������� ������

�� �������� � �������� ����� ������� ���������� ��������� ''����'' ����
������������� � ���������� ��������, ��������� ������� � �������, ��� ��
���������� ������������� ������.
������� �� �������� ��������� ��������, �������� � ��������� �������� ����� ��
���������� �������, ������� ��� ������ ���� ������� �� ��������� ��������
����������� ��������� ��� ��������� ���������, �������� ������ �� ��������� �
���������� �� ��� �������� �������� ����� ��� ������������ (����� �� �������
��������� ������� � ��������� ��� ����� �� ������� ������� ������ � ��������).

2.3.3. ������ � ���� �� ������� �� ����������

���� ������� �� ������� ������� ������ ���� ����������� � ������������ �����
���������� � ��������� ����������� �� �������� �������� ������������ �
���������� ���������� ("��. ���� ����", ��. 31/81, 49/83, 21/88, 52/90). 

2.3.4. ������ � ���� �� ������� �� ������

� ���� ������� �� ������, �� �������� ���������� �������� �������� �� ��������
������� ������:

- ������� ����������� � ������ �� ������� � ������� �� ������ (''��������
������� ���'', ��. 111/2009); 

- ������� ����������� � ������ �� ����������� � ��������� ����������� ��
���������� ����������� ������ ������ (''��. ���� ����'', ��. 53, 54/88 � 28/95) �
����������� � ��������� ����������� �� ������� �������� �� ������������
�������� (''��. ���� ���'', ��. 11/96); 
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- ������� ���������� ��������� ��� �� ���������� ������ � ������ �����������
� ��������� ����������� �� ��������� ������, ��������� � ������� ������ ��
���������� ������ � ������� �������� ��������� ������ �� ������ (''��������
���� ���'', ��. 8/95); 

- ���������� ���������� ����� � ������ �� ����������� � ���������
����������� �� ������ � ��������� ���������� ����� �� ������ ������
(''��. ���� ����'', ��. 30/91); 

- ��������� ������� ���������� � ��������� ����������� �� ������������ �
�������� �������� ������ � �������������� (''��. ���� ����'', ��. 21/90). 

�� ������� ������ ����� ���������� �� ���������� ��. 07/19 ��.217-6-12/13 ��
������ ������ ������������� ��������.

2.3.5. ������ � ���� �� ���������� ���������� ������

�� ��������� ���������� ��������, ��������� �� ��������� ������������ ���� ������
�� ����� – ����������, �� ����������� ������ ��� � ������ ������� ��������� ����,
���� �� �������� �������� ��������� ���������.
�� �������������� �� ����� �������� ����� ����� �� �������� ���� �� �������� ��
������� ����������� �������, ��� � ����������.

2.3.6. ���� ���������� ����������� ��������

���������� ��������� �������� � ���������� ������� ���������� ���������
������ � ����������� ��������� ������� ������� �������� � ������� �������
������.
���������� ���������� �� ������� ���������� ��������� ������� �������,
�����������, �������������, �������� ����� ���� � �������, ���������� � ���������
������� ������� � ��������� ������ �������� ������ �� �� ������.
������� ������������� ������, ������������ � �������� ������� (����������
��������� ���������� ��������� - �����������, �����, �����, ������� �������), ���
� ������������� ������� �������������� � ��������� ����������, �� � �������������
�������� ������� ��������, ���� �� ������� ���������� ��������� �������.

�� ���������� �������� �������� �� �������������, ��������� �� ������� ����:
�� ������� ������� ����, ��� ��� ��: �������� ��������� � ��������� �������� - 

��������� ������� �� �������� ������ ����� ����������� ��������� �
���������� �� ������� �� ����� (������� �� ��������� ��� � ������ ��
�������� ������ ���������); ���������� ��������� ������� �������� ��
��������� ������� � ��������� ���� ������ (������������ ������� ����� ������,
������� �������� ������ �����), �������� ����������� � ��;

�� � ���������� ���������� ��������� ���������� �������, ������� �����
��������� ��� ��������� ����� �������� ������ ����� �������� ��������
������, �� �� ������ �������� ������������;

�� ��������� �������� ������� �������� � ������� ���������� �����������;
�� ������� ���������� ������� ������� (�������� ��������� ������, ������� �

������ ��������); ���������� ��������� � �������� ���������� ������� ����
���������� �������� ������� � ��������� ������� �� ����������
���������������� (�������� ����������, ��������������� � ����� ����);

�� ������� ���������� ������� ������� � �������� ��������� ����� ����;
�� �� ��������� ��������� ��������� ������ �������� – ���. ��������� �������

�������� ������ �������� �����, ������������� �������� ������, ��������
��������� � ��.;

�� �������� �������� ��������� ��������;
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�� ��������� ������� ���������� �����������, ������� ������������� �������,
�������� � ������ ������� � ����� ������ ����;

�� ������� ���������� ���������� � ������� ��������� (������� ����������
�������� � �������� ���� ���������� ��������� ��������� ������������).

������� � ���� ������������ � ������� �������� ���������, ���� �� ����
����������� ����������� �������������� �������� �� ����� �� ���� � ����������� ��
������ ���������� ��������� ����� ��������� � ���������� ��������� ��������.

2.3.7. ���� � ��������� ��������������

��� ������������ ���������� �������� ��������� �� ������� ���������� ���� �
������ ���� ����������� ������ �� �������� ��������� ��������� � �����������
������� � ������ ���������, ��� � ������� ��������� � ���������, � � ������ ��
����������� � ��������� ����������� �������������� ("�������� ������� ��", ��.
46/13).

2.4. ������ ��������� ������������

� ���� ������ � �������� �����, ������ ��������� ������������ ������������
�������� ���� �� �������� �� �������� ���������� � ����������� ������� �� ���������
������� ����������� ������������ �����������, �����������������, ����������������� �
��������� �������������� � ���������� �� ���������� �� ����.

2.5. ����������-�������� ������

��������� ������� ������� �������� ����� ������� ���� ���������� ����������
����� ������ ������ ��������� �������� (������������–�������).

�������� ������ ��������

������� ���������� ������� �� 15,00 �� 20,00 �. ��������� � ������� ��������� ��
������� ��������� �������:
�� ������� �������� ��������� �� ����������, ������� �� �������;
�� �������� ���������;
�� ������� �������� ��������� �� ����������, � ������ ��������� �������� �

����������;
�� �������� �������, �����, ������� � �������� ���������.

������������ ����������� �������������� ����� �������� ���������, ���� ����
���������� ���������� ��������. ��� ������������ ������� ��������� ������� �� ����
�� ������� ����� �� ��������������. ������� ������ � ���� ��������� �� ��  6,00 – 
11,00 �. ����� ���������� ������ ������� �� ���������� ������� ������� 2,00 ��
6,00 �. ����� ��������� ������ ���������� �� �������� ������������ �������� �����
� ��������� ��������� ������� �������� ��� 3,00  - 5,00 �.

������������� �������������� ������

�� �������������� ������� ����� ���������:
�� �������� ��������� - ������� ��� ��������� ������� �������������

������������ ��������������, ����� � ������ ���� ��������;
�� ������� �������� ��������� �� ���������� - ������ ������������

��������������, ��������� 10 - 15 ���� �������� �� �������������� ��������,
����� ��������;

�� �������� �������, �����, ������� � �������� ��������� - ��������
������������ ���� �������� ������������ ��������������.
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����������� �������������� ����������� ���� ��������� ������� �� ��� ���������
���� �������� � = 5 x 10 -3 �/�, � ������� ��� � = 10 -5 – 10 -4 �/�.
��������� ����������� �������������� ������������ ������� �� ���� �������� � = 
10 - 8 – 10 - 6 �/�.
����� ��������� � ���������� ����� �� ������� �������� ���������. ���� ������
� ��������� 30 ������ ������� �� �� ��� 4,00 �, ������������ ���� �� �������
�������� ������ ������. ���� �� ����� � ���� ��������� ������� ����������
�������� 7,00 – 8,00 �, � ����� �� �� ��������� ������. ���� �������� ���� �� ��
������ ��� 6,00 – 8,00 � �� �������� ������, ������� ��� ���� 70,00 – 71,00 ���.
������� � ������� �������� � ����� ������� �������� �� ��������� ��������.
������������ ������ �� �� ������ ���� ������ ������ � �� ������ ������, �������
������������� �� ��������. ����� �� ������ �������������� �� ��������� ����.

����������-�������� ������ � ���������� ������

�� ��������� �������� �� ���� �������� ��������� �� ������� �����������
����������� �� ��������.
� ����� ���� ������������ �� ����� ������������� ������� ��������� �� �������
����������� ����������� � ��� � ������ �� ������� � ��������� �������������
("�������� ������� ��", ���� 44/95), � ����������� � ��������� ����������� ��
������������ � �������� ������ �� �������� ������������ �������� (��. ������� ��
��. ��. 16/97). 

3.      ������� �������

3.1. ������� ������� �� �������� ������ ������

3.1.1. ������� �� ���������� ������������ ������� ����� ������

�� ��������� ������� ���� 04. - „���� ������������ ������� �� ����� ������ ��
������ ����������“, ��������� �� ������� �������� �� ����� ������ (�� ���� ��
�������� ����� �������, � ������ �� �������� �������), �� ��������� ����������-
���������� ����������.

� ������ �� ��������� � ��������������� ��������, � �������� �������� �� ��������
��������� ������� ����������� ������� ����� ������:

��������� �������� – ����. ������� ��-1 � ��-2

��������� �������� ���� ����������� ������� ������
����. ����.

��������
����. ����.

�����������
������� ���������
''����''

�.�. ���������
������ ��: 20682 � 20680/1 ��-1 52.13 ha 

�����������
������� ���������
� �����������
„������ ������“

�.�. ������
���� �� 93421. ������ ��:
96561/2; 93415; 93416; 93417; 
93418; 93419; 93420; 93422; 
93430; 93431/1; 93437/1; 
93437/2; 93438; 93441/1; 
93441/2; 93442; 93445; 96561/1 
� 96613/2.

��-2 3.67 ha 

�����������
������� ���������
�����

�.�. ���������
��� ��: 20680/1 
�.�. ������
������ ��: 3286 � 4290

��-1 0.38 ha 
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�����������
������� ���������
�����

�.�. ������
������ ��: 93415; 96561/2; 
96561/9; 96561/6

��-2 0.69 ha 

�����������
������� ������

�.�. ������
������ ��: 96615/2 � 43 �� 0.53 ha�

����������� �������� – ����. ������� ��-1; � 10-10 � ��

����������� �������� ���� ����������� ������� ������
����. ����.

��������
����. ����.

�����������
�������
���������������
�������� ����

�.�. ���������
������ ��: 20680/1 � 20680/8 
�.�. ������
������ ��: 3286; 4290; 3287; 
4307; 3288 � 96615/2. 

��1 1.70 ha 

�����������
�������
�������������
�10-10

�.�. ������
������ ��: 93394/2; 93528/1; 
93540/1; 93508; 93507; 93426; 
93433; 93434; 93435; 93427; 
93425; 93428; 93424/2; 
93424/1; 93423; 93420; 
96559/2; 93407; 93408/1; 
93408/2; 93408/3; 93409; 
93410; 93411; 93412; 93413; 
93415; 93416; 93417; 93418 �
93419.

�10-10 0.85 ha 

������� ������������ ������� �� ����� ������ ���������� ���� ������, �� ���� ��
������.

��������: � ������� ��������� ������� ������������ ������� �� ����������� �
��������� ���� ���� ������� ������������ ������� �� ��������� ������� ��. 04. – 
''���� ������������ ������� �� ����� ������ �� ������ ����������'' � 1: 2500. 

3.1.2. ������� ������� �� ����� �������������

������ �� �������� �������� ����� � ����� ������������ ��������, �� ��� ����� ���
�� ������� ������������ �� ����� ������� 10 � �� ����� �������� ���������� ����.

������ �������� �������������� � ���������� ������������� �� ��������� (3,50m, 
5,5m � 6,0m. �� ���� ��������������� �� ����� ��������� ���������� ����������
������ – ��������� ������.

����������� �������� ����� �������� ���������� ������������� � ��������� �����
������ 2.5%

��� ����������� �������� ������������� �������� �� ������������ ����������
������������� �� ������ ������.

������ ��������� ����� ���������� �� ��������.

������������� ���������� ����������� �������� �� ������ ���������� ������������
���������� � ������������ ������.

���������� ������� ������ ���� ������������� � ��������� ����� ������ 12%, ���
��������� ����� ������ 0.3% (���� ���������� ������ �� �������� ���� ��
��������)
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����������� �������� ����������� ��������� ����� ��� ������� ������ ���
����� �������� ��������� � ������ ����� ������������.

����������� �������� �������� ��������� ���������� ���� 18/24 cm ��
��������������� ��� �� ���������� ����� ������������.

� �������� ������ ��������� �������������, �������� �� ������ ������� �����
�����������, ������� �� ��������� ������������� �� ���������� �������� � ������,
��� � ������� � ���� ���������� �������������� ������ � �����������.

���������� ����������� ��������� ��������� � ������ �� ������ 31. ������ �
������ �������� („�������� ������� ��“, ��.101/2005, 123/2007, 101/2011 � 93/2012), 
���� �� �� ����� ����������� � �� �������� ���������� ����������.

�������� ������ ������������� ������ ������� ����� ��  (V rac) �� 60 km/h,������� 40 
km/h ��� �� ������������ �������� ������� ���� �� 75 �.

�������� �� ������������ �������� ������ ��� ����� ������������� �� �������� ��� ��
������� ����� ������������� �� 0.3%- 0.5%. 

�������� �� �������� ������ ������������ � ������ �� SRPS U.S4.234:2005, ��
���������� ���������� ������������, ��� ���� �� �������� ������ ������ � ���������
����� ������� ����� �� ������ ����� �� �������� ��������� (������� 5% �� �������
�����, ��� �� ���� �� ������ ������� �����), ������� ����������� (���������
������ 3,50m) � ��������, � ������ �� ����������� � ��������� �����������
�������������� („�������� ������� ��“ ���� 19/2012).

� ������� ������ (�������� ����� ��������, ���� � ����� ����� ������� ��������, ��
��������� �� ������� 8 m, ���������� �� ��� ������� ��������, ��� � ��������
������� ����� ����� � ������ �� 14 m ��� ���������� ������ ����� 220 kV, ����������
�� ����� ����� ����), ��������� �� �������� �������� � ���������� � ����������
���������, �������� �� ���������� �� "��������� ������", �� �������� �������� �
���������� ������ ���������, �� ������ � ������� ������ � ���� �� ���������.

� ��������� ������� ������, ������ 200 m, ���� �� ������� ��������, ��������,
������� � ������ �������, ���� �� ������ ������, ����������, �������� ���� � ������
�������� ����������, ��� �� ����� �� 25 m, ���������� �� ��� ������� ��������. ��
��������� ����� �� 25 m, ������ �� ��������� ������� �������� ���������
�������������, ������� ��������, ��� � ������� ��������, ��� ���� ����� ������
������ �� ������ ������� ���� ���� �� ��������� ����� �� 10 m � ������ �� ���
�������� ����������� �����.

� ��������� ������� ������, ���� �� ������� ������, ���������� ������� �
���������� � ������� ��������, ��������, ������� � ����� �������, �� ����������
����� �� 25 m, ���������� �� ��� ������� ��������. �������, ��� ��� �� �������,
�������, �������, ����������, ������������ ������, ���������� � ������ �������, ��
���� �� ������� � ��������� ������� ������ ����� �� 50 m, ���������� �� ��� �������
��������.

��������, ��������, ����������, ����������������� � ����� ������ �����������,
���� �� �������� �� ����������� ������, ���� �� �� ������� ���� ���� ����� �����
�������� �� ������ ��������� 1,80 m, ������ �� ����� ����� ����� �� ����� �����
�������� ����, ������� �������� ��������� �� ����������� ������ ��� �����������
��������, ��� ������� �� �� ������� �����������, ��������� ��� ���������� ��
�������� ���������� ����������� ����������, ���� ����� ������ �������� � ������.
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��� ������ �������� (���������) ������������� �� �������� �������� � ���������
������� ������ (������ 200 m, ���������� �� ��� ������� ��������), ��� � �� �����
������ ��������������, �������� �� ���������� ������ �� ������������ � ����������
�� ��������� �������������, � ������ �� ������� � ��������� (“�������� ������� ��”,
���� 18/05) � ������� � ����������� � ����������� ���������� (“�������� �������
��”, ���� 60/98). 

3.1.3.   ������� ������� �� ��������� ��������������

3.1.3.1. ������������� ��������������

��������� �����

��������� ����� �� ����������� ���� �������� �� ��������� ������� ��� ����������
������ ��� ��� �� ������� ������ �����������. ��������� ������� ��������� �����
����� �� �������� ������� �� ������ ����� ���� ���������� � ���������� ���������
� ������ ��������� „����“, ��� � ������������� �������.

��� ��������� ����� �� �������� �������� ������������� �������� � �� �� �������
��� �� ������� ���������, � �� ��������� ��������� � ������ �� ��������� ����������
� �������������� �������.

�������� �������� ������� ��������� ����� �� ���������� ������ ����� ����
���������� � ��������� ��������� � ������ ��������� „����“ �� ��� ���� ���� ��
100��.

������ ��������� ��������� ����� ���� �� �������� ���� ����� �� ������� 1,0�
��� ����� ���� ����� ��������� ���� (��������� ������ �������� �������� �� 1,2�).

�������������� ���� �������� �� ��� �������� � �������������� ���������� ��������
�������� �� ����������� „������ ������“ �� ��������� „����“ ���������� ����
������ ������������-�������� �������������. �� ����������� ����������
���������������� ������� ��������� �� ������� ��������� ��������� ������ �
������ �� �������� �������� ��������� �����������. ���������� ���������
��������� �������� � ������ ���������� �� ������������ ���� �� �+2. ���������
������ ��������� ���������� �������� �������� �� 1,20�.

������������� �����

������ ���������� �� �������. �������� �������� ������������� �����
���������� ��������� ���� �� ���� ��������� ��������, ����������� � �� ������
��������� ����� �� ���������� �����������.

���������� ���������� � ���������� �������� �� ������������� ����� ��������
����� ���������� �����, � ������� �� ���� ������, � ������ �� �������� ��������
��������� ���� ���������� �������� �� ������������� ����� ���� �� ������� �
��������� �������� � ���� ���������. ��� ���������� ��������-������ ���� ��
���� ��������� � ������ �� ���� ��� �������� ������.

������ ��������� ������� ������������� ����� ���� �� �������� ���������
������� ����� ����� ���� ����� ��������� ���� �� 0,8�; ��������� ���������
������� ������� ������������� ����� �� Ø160��.

�������������� �������� ������������� ����� ���������� ���� ������ ��������
�������������. ������ ��������� �������������, �������� ������� �������������
�����, ����� � ����� ���������� �������� �� ��������� ��� ���������
������������� ������ ������� � ������� � ����� �������� ��������� ������
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���������� ���������. �� ����������� ���������� ���������������� �������
��������� �� ������� ��������� ��������� ������ � ������ �� �������� ��������
��������� �����������.

3.1.3.2. ����������������� ��������������

����������������� ����� ������� ��������.

��� �������� �� ��������������� ������� ������ ���� ���������� � �������� ����,
� ���� �������� ����� �� ���� 90º. 

������ �������� ������� �� ��� ���� ���� �� 0,80m � ��������� ����������;

����������������� ����� �������� ������� 0,50m �� ������ �������� � 1m ��
�������� � ���������� �������������.

��� ���������� ������ ����������� � ������������������ ������� �������
��������� ���� ���� 0,50m �� ������� ������ �� 10kV, ������� 1,0m �� �������
������ ����� 10kV. ���� �������� ����� �� ���� 90º. 

��������� �������� ������������������ ������� � ���� �������� � ������������
��������� �� � ������������� ����� ��� ���� ������������ ��������� ���� ���� ����
�� 0,50m.

���� ��������� �������� ������������������ ����� ����� ��� ����� ���� ��������
��� ������������.

��� �������� ������������������ ������� �� ��������� �������� ����������
��������� ���� ���� ���� �� 0,30m, � ��� ������������ � ���������� ������
0,50m.

������������ ������� ��� ������, ��������-�������� (����) ��� ������ (���), ��
��� �� 20kV ��������� �����.

��������� ��������� �� ������ �������� ����� �� ���� 3m. 

� �������� ��������� ��������������� � ��������������� ������ ������� ��������
���� ���� � ������ �� ����������� � ��������� ����������� �� �������� ���������
������������������ ������ �������� ������ 1kV do 400kV (''�������� ���� ����'', ��.
65/88 � 18/92), ��������� �������� ������� ��������� �������� �������� �� �������
������������������ ���������� ��� �.��.105 (''�������� ���� ����'', ��. 68/86), 
�������� ������������������ ���������� �� ������� ������������������ ����������,
�������� �� ��������� ��� �.��.101 (''�������� ���� ����'', ��. 68/88), ������� �
������� �� ������������� ������� (''�������� ������� ��'', ��. 36/09), ��� � ��������
��������� ���������.

�������� �� ��������� ������������� ��������� �� ������� ������� �����
������������� �� ���������� ��������� �� 1,0m �� ��������, � �� ����������
��������� �� 40m � ��� ������� ������� ���������.

�� �������� ���� ��������� �������� ���� � ������ �� ����� ������������� �������.
����� ��������, ����� ��������� ����, ������ � ��� ������� �������� �� �������
���������.

3.1.3.3. ����������������� ��������������

�� ����� �� �� ������� ��������.

������ �������� �� ������� ����� �� �� ������� 0,80m. 
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�� ����� �������� � �������� ������������� �� ��������� ������� 1,0m �� ���������
�������������, ��� ����� �������� ����� � ������� ���������� � ���������
����������.

��� �������� �� ��������������� ������� ������ ���� ���������� � �������� ����,
� ���� �������� ����� �� ���� 90º. 

��� ���������� ������ �� ������������������ ��������� ������� ��������� ����
���� 0,50 m �� ������� ������ �� 10kV � 1,0m �� ������� ������ ����� 10kV. ���
�������� ������� ��������� ���� ���� 0,50m, � ���� �������� 90º. 

��� �������� �� ��������� ��������, �������� � ������������ ���������� ���������
���� ���� ���� �� 0,30m, � ��� ������������ � ���������� ������ 0,50m. 

3.1.4.   ������� ������� ������� �� ��������� ��������� ����

3.1.4.1. ������� ������� �� ���� ��������� „����“

����� � ������
��������

��������� �� �������� �������� ��������������:
1. ���������� �� ������� ����� ���� �� ��������� �� ��������

(���);
2. �������� �� ��������� ���� – ��� �������� �������� �� ��� �

�� ��� �� �������������� ��������;
3. ������������� ������� �� ���������;
4. �������� �������������� ������ �� ���������;
5. ������� �� �������� ��� � ����� ������� �����������

���������;
6.� ���������� ������� � ����� ����������� �������� � �������;�
7.� ������� ��������������.�

��������� �� �������� ���� ������ ��������.
�

������ ��
�����������

����������� ������� �� ������� ��������� ���������� �� ����
������: �������� ������ 04. – ���� ������������ ������� �� �����
������ �� ������ ���������� �=1:2500.

������� ��������/
���� ������

���� ������ �� ������� �������� �������� ��� ''����'' ���������� ��
������������ �������� ���� �� ��������� �� ��������� ������� ��. 03. 
„�����������-����������� ���� �� ������� �������� � ������������
�������� �� ����������-���������� ���������� �� �����������“
�=1:2500.
��������� ��������� �������� ������ �� ���������� ���� �
���������� �� ���� �������� �������������.

��������� ������
���������� „�“(%) 

„�“max=30

���������
��������� ��������

��������� ��������� �������� �� �+2. 

������ ��
�������� ������
��������

������ �� �������� ���� �������� �������������� �� �����
������������ �������, � ����� ����������� ���� � ����� �� ��
���������� ���� �������� �������������.

������ �������� �
��������� ������

������ ������� ��������� ��������� �� ����� ��������� �������������.
�� �������� �������� ������ � ������� ���������� ����������
������� 2�� ������ ���������, ��� � 1�� �� �������� �������
������, ��� ����� I ���� ��������� ������� (�� ������� 10� ��
������������� �������).

������ ��
�������������
����������

������� ��������� ����������� �������� �������� ���������.
��������� ��������� � ��������� ���������� ���� �� � ������, ���� ��
������������ ���������, ���� � �� ����� ��������� ���������.
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�� ��������� ���������� ������ ������� ��������� ���������� �
����������� ������ ��������� ��������-��������� ��������
���������� �� ���������� ������ ���������� � ���������� ����������
� ���� ���������-�������� ��������� ��������� � ����������
���������� ������ ����������� ������ �� ������ ��������.
�� ����� ������ ��������� �������� ��������� ����� ������
��������� � ������ �� ��������� ������������ ��������.
������� ��������� �������� ��������� ���������� ��� �
������������ ������ �������� ����������� �������� � ����������
������ ����������� ��������� ����� ����������.
�� ������ ������� ����� ��������� ��������� ������� �������
������� (Acer pseudoplatanus,Tilia grandifolia, Fraxinus sp. � ��.).
� ������ ��������� ���������� ������� �� ������� 20% ��������
��� ���������.

���������� �������� �� �������� �������������� ��������� ������� ������ ���
2,2 m ���� �� �������� �� ������� ����� ���������.

�������������-
����� ������

� ����� ���� ������������ ������� ������� �������� �����������, �
��� � ������ �� ������� � ��������� � ��������� ������������� ("��.
������� ��", ��. 88/1). 

3.1.4.2. ������� ������� �� ���� ��������� � ����������� „������ ������“

����� � ������
��������

��������� �� �������� �������� ��������������:
1. ���������� �� ������ �������� �� ���� �. ������, ���� ��

������� ��:
�) ������ ��������� �� ������ � ����� ���������,
�) ������ ������ � ��� �� ������ ������������� ������.

2. ��� ��������� �������� �������� ����� ���;
3. �������� �������������� ������ �� ���������;
4. ������� ��������������.

��������� �� �������� ���� ������ ��������.�
������ ��
�����������

����������� ������� �� ������� ��������� ���������� �� ����
������: �������� ������ 05. – ���� ������������ ������� �� �����
������ �� ������ ���������� �=1:2500.

������� ��������/
���� ������

���� ������ �� ������� �������� �������� ���������� ��
������������ �������� ���� �� ��������� �� ��������� ������� ��. 03. 
„�����������-����������� ���� �� ������� �������� � ������������
�������� �� ����������-���������� ���������� �� �����������“
�=1:2500.
���� ������������� ������� ����������� �� ������ ��������, ���� ��
����� ����� � �� ������ ��������, ����� ������� ����� �������
�������� �� ��������� ��������������.
��������� ��������� �������� ������ �� ���������� ���� �
���������� �� ���� �������� �������������.

��������� ������
���������� „�“ (%) 

15

���������
��������� ��������

�

������ ��
�������� ������
��������

������ �� �������� ���� �������� �������������� �� �����
������������ �������, � ����� ����������� ���� ���� � ����������
�� ���� �������� �������������.
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������ ������� ��������� ��������� �� ����� ��������� �������������.
�� �������� �������� ������ � ������� ���������� ���������� 2��
������ ���������, ��� � 1�� �� �������� ������� ������, ��� ����� I 
���� ��������� ������� (�� ������� 10� �� ������ � ������� 30� ��
���� ����).

������ ��
�������������
����������

������� ��������� ����������� �������� �������� ���������.
��������� ��������� � ��������� ���������� ���� �� � ������, ���� ��
������������ ���������, ���� � �� ����� ��������� ���������.

������� ������� �
���������
��������

�� ��������� ���������� ������ ������� ��������� ���������� �
����������� ������ ��������� ��������-��������� ��������
���������� �� ���������� ������ ���������� � ���������� ����������
� ���� ���������-�������� ��������� ��������� � ����������
���������� ������ ����������� ������ �� ������ ��������.
�� ����� ������ ��������� �������� ��������� ����� ������
��������� � ������ �� ��������� ������������ ��������.
������� ��������� �������� ��������� ���������� ��� �
������������ ������ �������� ����������� �������� � ����������
������ ����������� ��������� ����� ����������.
�� ������ ������� ����� ��������� ��������� ������� �������
������� (Acer pseudoplatanus,Tilia grandifolia, Fraxinus sp. � ��.).
� ������ ��������� ������� �� ������� 30% �������� ���
���������.

���������� �������� �� �������� �������������� ��������� ������� ������ ���
2,2 m ���� �� �������� �� ������� ����� ���������.

�������������-
����� ������

� ����� ���� ������������ ������� ������� �������� �����������, �
��� � ������ �� ������� � ��������� � ��������� ������������� ("��.
������� ��", ��. 88/1). 

4. ������� �������

4.1. ������� ��������� ����

�������� ��� ���� ����� �� ������� �������� �������:

06. ��������� ������ �������� �� �������� ����� ...................................... � 1:2500 
07. ��������� ������ �������� ..................................................................... � 1:2500 
08. �����������-����������� ���� �� ������� �������� � ������������

�������� �� ����������-���������� ���������� �� ����������� ...... � 1:2500 
09. ���� ������������ ������� �� ����� ������ �� ������ ���������� .... � 1:2500 
10. ���� ����� � �������� �������������� (������� ����) ......................... � 1:2500 

4.2. ������� �������������� ������

�������� ��� ���� ����� �� ������������� ���� ������:

1. ������ � ������ ����� ������� ���������� ��������� «����» � ���������;
2. ������ � ������������ ������ ��������� ������� ������� �� �������

�������;
3. ����� �� ���������� ����� ����� ��������� (���������� � �������� ������) �

���������� ����� ����� ��������� (���������� � �������� ������);
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4. ������� ����� ������� ���������� (���������� ���, �������� ���, �������
������� ��������� �������������, ������, ����������� � �������
��������� �����������);

5. ������������� ������� ������ ����� ��������� � ���� ���������� ���������
��������, ������ � �������� �����.

�������� ������� �������������:

1�. ����������� – ����������� ���� �� ������ ���������
2�. ������ � ���������� �������� �������������

4.3. �������� �� ������� � ���������� �����

���� ���� ���������� ������� ����� �� �������� ����������� � �������� �
���������� ������� � ������ �� ������ 53. � 54. ������ � ��������� � �������� (��.
��. ��, ��. 72/09 i 81/09 - ��������, 64/10 – �� 24/11 � 121/12), �� ������� ��������
����� ������, ��������� ������� ����� ������ � ������ �������� ����������� �
�������������� � �������� ������� �������� ������� �� �������� ������� ������, �
������ �� ������ 65. ������ � ��������� � �������� (��.��. ��, ��. 72/09 i 81/09 - 
��������, 64/10 – �� 24/11 � 121/12). ������� � ������������ ������ �� �����,
�������� �� �������� �� �������� ����� ������, ��� � ����������� ������� �������
������ ���� ������������ ������� ����������� ���� �����.
������ �� ����� ����������� ���� ������� ��������, ���� � ��������� ���������
"����" � ��� ''����''.

4.4. ������

���� ���� ����� �� ����� ����� ���� �� ���� ����������� � „��������� ����� �����
���������“.

��������� ����� ���������

� ���������, 15.4.2014. ������ ����: 01-06-64/7�

���������� ��������� �����

           ���� ��������, ����. �������
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 На основу члана 7. Уредбе о условима и 
начину под којим локална самоуправа може да 
отуђи или да у закуп грађевинско земљиште по 
цени, мањој од тржишне цене, односно закупнину 
или без накнаде („Службени гласник Републике 
Србије“, бр. 13/10, 54/11,21/12 и 121/12), члана 
32. став 1. тачка 6) Статута града Пожаревца 
(“Службени гласник града Пожаревца”, бр. 4/13- 
пречишћен текст), Скупштина града Пожаревца, на 
седници одржаној 15.4.2014. године, донела је 

О Д Л У К У
о усвајању Елабората о оправданости отуђења 

грађевинског земљишта у јавној својини у 
Индустријској зони без накнаде „Nardi Balkan“ 

d.o.o. Požarevac у групацији и са капиталом 
у већинском власништву Компаније „Nardi“ 

S.P.A. из Италије

Члан 1.
 Усваја се Елаборат о оправданости 
отуђења грађевинског земљишта у јавној својини 
у Индустријској зони без накнаде у корист “ Nardi 
Balkan” d.o.o. Požarevac у групацији и са капиталом 
у већинском власништву Компаније „Nardi“ S.P.A. 
из Италије , израђен од стране Одсека за локални 
економски развој, инвестиције и пројекте Одељења 
за привреду, локални економски развој и заштиту 
животне средине Градске управе града Пожаревца.

Члан 2.
 Саставни део ове одлуке је Елаборат о 
оправданости отуђења грађевинског земљишта у 
јавној својини у Индустријској зони без накнаде у 
корист “Nardi Balkan” d.o.o. Požarevac у групацији 
и са капиталом у већинском власништву Компаније 
„Nardi“S.P.A. из Италије.

 Члан 3.
 По добијању претходне сагласности Владе 
Републике Србије на достављени Елаборат из 
члана 1. ове одлуке и начин отуђења грађевинског 
земљишта без накнаде у поступку непосредне 
погодбе, коначну одлуку о отуђењу назначеног 
земљишта по овом поступку, донеће Скупштина 
града Пожаревца. 

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

У Пожаревцу, 15.4.2014. године Број: 01-06-64/13

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
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 На основу члана 20. став 1. тачке 10) и члана 
24. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“ број 129/07) и на основу члана 32. 
став 1. тачке 6) и 18)  Статута града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 4/13 
– пречишћен текст) Скупштина града Пожаревца, 
на седници одржаној 15.4.2014. године, донела је 

О Д Л У К У
 О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ ЗАКУПА ЗА 

ПОСЛОВНИ ПРОСТОР 

Члан 1.
 Овом Одлуком утврђује се висина закупнине 
за пословни простор у јавној својини града 
Пожаревца, који не служи непосредно остваривању 
функције града Пожаревца.

Члан 2
 Закупнина за пословни простор одређује се 
по метру квадратном месечно, према локацијама 
на којима се пословни простор налази и према 
делатностима које се у њему обављају, и то:

Ред. 
бр.

ВРСТА 
ДЕЛАТНОСТИ

ЗОНЕ (цена закупа по м² у 
eврима)

Екстра Прва Друга

1. Канцеларије за 
пружање услуга 10,09 7,07 6,06

2.

Канцеларије 
за закупце 
који обављају 
делатности 
из области 
образовања и 
социјалне заштите

2,03 1,69 1,01

3.

Канцеларије 
за закупце 
који обављају 
делатности 
политичких 
странака, удружења 
грађана, друштвене 
организације и 
друго

2,03 1,69 1,01
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4. Угоститељство 10,9 7,07 6,06

5. Трговина 10,9 6,06 5,05

6. Магацини и 
стоваришта - - 2,03

7. Занатсво 10,9 6,06 5,05

8. Стари занати 3,04 2,36 1,80

9. Остало 4,05 3,26 2,36
          
 Канцеларије за закупце, којима је пословна 
просторија одузета национализацијом односно 
њиховим наследницима, под условом да је 
покренут поступак за враћање одузета имовине 
пред надлежним органом, закупнина за пословни 
простор одређује се према врсти делатности које се 
у њему обављају. 
 Износ закупнине из става 1. овог члана 
усклађује се месечно на дан обрачуна тако да 
добијени износ представља:

− почетну цену за поступак јавног 
надметања и прикупљања понуда, на дан 
доношења одлуке о покретању поступка 
и

− почетну цену у преговарању у поступку 
непосредне погодбе.

 Закупнине из става 1. овог члана важе за 
пословни простор који се налази на локацијама, 
које су разврстане по зонама утврђеним у списку 
улица по зонама:
 Екстра зона: ул. Табачка чаршија, Трг 
ослобођења, ул. Лењинова, део ул. Воје Дулића 
(од ул. Дринске до ул. Даворјанке Пауновић), ул. 
Дринска, ул. 15. октобар, ул. Парма, део ул. Стари 
корзо (од Трга ослобођења до ул. Воје Дулића) и ул. 
Градско сокаче. 
 Прва зона: ул. Вељка Дугошевића, део 
ул. Моше Пијаде (до пруге) ул. Таковска, део 
ул. Воје Дулића (Булевар), ул. Синђелићева, део 
ул. Стари корзо (од ул. Воје дулића до ул. Јована 
Шербановића), ул. Поречка и део ул. Немањине (од 
ул. Таковска до раскрснице са ул. Дунавском);
 Друга зона: део ул. Моше Пијаде (од пруге 
до краја улице), ул. Братства и јединства, ул. 
Косовска, ул. Шумадијска, ул. Боже Димитријевића, 
ул. Делиградска и ул. Чеде Васовића.

Члан 3.
 Уговор о закупу пословног простора 
обавезно садржи: назначење уговорних страна, име 
или назив и тачну адресу односно седиште закупца, 
одређену врсту делатности коју закупац обавља, 
површину као и зону у којој се закупљени пословни 

простор налази, цену закупа, одредбу о усклађивању 
цене закупа, одредбе о отказу и отказни рок.
 Закупац је дужан да благовремено обавести 
закуподавца о свакој промени адресе становања, 
односно седишта правног лица, промени статуса 
правног лица или радње и промени жиро рачуна. 

Члан 4.
 Приликом закључења уговора о закупу цена 
закупа се исказује у еврима, у противдинарској 
вредности, по званичном средњем курсу Народне 
банке Србије, на дан закључења уговора.
 Цена закупа пословног простора из 
закљученог уговора усклађује се месечно, према 
званичном средњем курсу евра Народне банке 
Србије, на дан фактурисања месечне закупнине.

Члан 5.
 Закупнину закупци пословног простора 
плаћају месечно и то за текући месец најкасније до 
10-ог у текућем месецу, на подрачун буџета града 
Пожаревца.

Члан 6.
 Закупцу који изврши уплату закупнине у 
року од пет дана од дана пријема фактуре, умањује 
се закупнина за следећи месец у износу од 10% од 
месечног износа закупнине.

Члан 7.
 Закупцу се посебно фактуришу остали 
трошкови коришћења пословног простора које 
плаћа закупац (накнада за коришћење осталог 
грађевинског земљишта, утрошак електричне 
енергије, воде ПТТ услуга, комуналне услуге, 
текуће одржавање и друго).

Члан 8.
 Надзор над применом ове одлуке врши 
Одељење за финансије и јавне набавке Градске 
управе града Пожаревца.

Члан 9.
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику 
града Пожаревца“. Ступањем на снагу ове одлуке 
престаје да важи Одлука о утврђивању висине 
закупа за пословни простор („ Службени гласник 
града Пожаревца“ бр. 10/2012- пречишћен текст)

У Пожаревцу, 15.4.2014. године Број: 01-06-64/14

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
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ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 
ПОЖАРЕВЦА

Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
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 На основу члана 96. и 97. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник Републике Србије“ 
број 72/09, 81/09, исп. 64/10-одлука Ус, 24/11,121/12, 
42/13- одлука Ус, 50/13- одлука Ус и 98/13- одлука 
Ус) и члана 32. став 1. тачка 6) Статута града 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“ 
број 4/13- пречишћен текст), Скупштина града 
Пожаревца на седници одржаној 15.4.2014. године, 
донела је

О Д Л У К У
 о измени Одлуке о утврђивању закупа 

на површинама јавне намене за постављање 
привремених објеката

Члан 1.
 У Одлуци о утврђивању закупа на 
површинама јавне намене за постављање 
привремених објеката („Службени гласник града 
Пожаревца“ број 4/11 и 4/13 ) члан 5. став 5. табела 
бр .3 мења се и гласи:

„Табела бр. 3
Ред.бр. Делатност у објекту  Кд

До 6,0 m2 6,1 – 12 
m2

12,1 
- 30m2  30,1m2>

1. Киосци за занате 
производњу у личне 
услуге и сл.

0,0030 0,0025 0,0020 0,0015

2. Киосци за трговину 0,0045 0.0040 0,0035 0,0035
3. Киосци за 

угоститељство 0,0050 0,0045 0,0040 0,0040

4. Киосци за финансијске 
и интелектуалне услуге 0,0080 0,0075 0,0070 0,0070

5. Затворене баште 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050
6. Гараже за смештај 

путничких возила 0,0008 0,0005 0,0005 0,0012

Кд
7. Фрижидери за 

продају индустријски 
пакованог сладоледа

0,0080

8. билборди 0,0056

„

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

У Пожаревцу, 15.4.2014. године Број: 01-06-64/15

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
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 На основу члана 27. став 10., члана 28. 
став 2. Закона о јавној својини („Службени 
гласник Републике Србије“ бр. 72/11), члана 3. 17. 
и 19. Уредбе о условима прибављања и отуђења 
непокретности непосредном погодбом, давања 
у закуп ствари у јавној својини и поступцима 
јавног надметања и прикупљања писмених понуда 
(„Службени гласник Републике Србије“ бр. 24/12) и 
члана 32. став 1. тачка 6) Статута града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца“ бр. 4/13- 
пречишћен текст), Скупштина града Пожаревца , 
на седници од 15.4.2014. године, донела је

О Д Л У К У
О УТВРЂИВАЊУ ОРГАНА 

НАДЛЕЖНОГ ЗА ПРИПРЕМУ АКАТА 
ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПРИБАВЉАЊУ И 

ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ 
СВОЈИНИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
 Овом одлуком у складу са одредбама 
Закона о јавној својини („Службени гласник 
Републике Србије“ бр. 72/11), и Уредбе о условима 
прибављања и отуђења непокретности непосредном 
погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини 
и поступцима јавног надметања и прикупљања 
писмених понуда („Службени гласник Републике 
Србије“ бр. 24/12), утврђује се надлежни орган 
Града Пожаревца за припрему аката за прибављање 
и отуђење непокретности у јавној својини Града 
Пожаревца.

Члан 2.
 Под прибављањем непокретности у јавну 
својину Града Пожаревца, у смислу одредаба 
ове одлуке, подразумева се прибављање истих 
по тржишној вредности, разменом, изградњом и 
бестеретним правним послом (наслеђе, поклон, 
једнострана изјава воља) или на други начин у 
складу са законским прописима.
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 Под отуђењем непокретности у јавној 
својини Града Пожаревца, у смислу одредаба ове 
одлуке, подразумева се отуђење истих по тржишној 
вредности на основу акта надлежног пореског 
органа.
   

ПОСТУПЦИ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ И 
ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ 

 
Члан 3.

Прибављање и отуђење непокретности у 
јавној својини Града Пожаревца врши се у поступку 
јавног надметања или прикупљања писмених 
понуда, а изузетно и непосредном погодбом под 
условима утврђеним одредбама Законом о јавној 
својини („Службени гласник Републике Србије“ бр. 
72/11) и Уредбе о условима прибављања и отуђења 
непокретности непосредном погодбом, давања 
у закуп ствари у јавној својини и поступцима 
јавног надметања и прикупљања писмених понуда 
(„Службени гласник Републике Србије“ бр. 24/12).

ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПАКА ЗА 
ПРИБАВЉАЊЕ ИЛИ ОТУЂЕЊЕ 

НЕПОКРЕТНОСТИ

Члан 4.
 Иницијативу за прибављање или отуђење 
непокретности могу поднети јавна предузеће, 
установе, месне заједнице, градске општине Града 
Пожаревца и друга правна лица чији је оснивач 
Град Пожаревац, у зависности од непокретности 
која се прибавља или отуђује.
 О иницијативи за прибављање или отуђење 
одређене непокретности одлучује Градско веће 
града Пожаревца.
 По прихватању иницијативе, нацрт 
одлуке о покретању поступка за прибављање или 
отуђење одређене непокретности, нацрт решења о 
образовању комисије која ће спровести одговарајући 
поступак и текст огласа за јавно надметање или 
прикупљање понуда израђује надлежно одељење за 
имовинско- правне послове.

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЗА ПОКРЕТАЊЕ 
ПОСТУПАКА ЗА ПРИБАВЉАЊЕ ИЛИ 

ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ 

Члан 5.
 Одлуку о покретању поступка за прибављање 
или отуђење непокретности у поступку јавног 
надметања, прикупљања понуда или непосредном 
погодбом, као и решење о формирању комисије 

која ће спровести одговарајући поступак и текст 
огласа за јавно надметање или прикупљање понуда, 
доноси Градско веће града Пожаревца.

 Након доношења одлука из става 1. овог 
члана, Градско веће града Пожаревца објављује 
оглас о спровођењу поступка јавног надметања или 
прикупљања писмених понуда за прибављање или 
отуђење одређене непокретности.

 Комисија по спроведеном поступку, 
записник о спроведеном поступку и предлог одлуке 
доставља Градском већу града Пожаревца.

 Градско веће града Пожаревца утврђује 
предлог одлуке о прибављању или отуђењу одређене 
непокретности у јавну својину Града Пожаревца, 
као и предлог уговора и доставља Скупштини града 
Пожаревца на одлучивање.

ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О ПРИБАВЉАЊУ 
ИЛИ ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ

Члан 6.
 Након доношења одлуке Скупштине града 
Пожаревца о прибављању или отуђењу одређене 
непокретности, уговор о прибављању или отуђењу 
непокретности, у име Града Пожаревца потписује 
Градоначелник града Пожаревца. 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 7.
 За све што није предвиђено овом одлуком 
примењиваће се непосредно одредбе Закона о јавној 
својини („Службени гласник Републике Србије“ бр. 
72/11) и Уредбе о условима прибављања и отуђења 
непокретности непосредном погодбом, давања 
у закуп ствари у јавној својини и поступцима 
јавног надметања и прикупљања писмених понуда 
(„Службени гласник Републике Србије“ бр. 24/12).

Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Пожаревца“.

У Пожаревцу, 15.4.2014. године Број: 01- 06-64/16

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
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На основу члана 79. став 1. тачка 3) и члана 
92. став 2., 3. и 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 108/13), и 
члана 32. став 1. тачка 6) Статута града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца“ бр. 4/13 
- пречишћен текст), на седници одржаној дана 
15.4.2014. године, донета је 

ОДЛУКА
О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА 

ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ 
ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА 

ПОЖАРЕВЦА ЗА 2013. ГОДИНУ

Члан 1.
 Град Пожаревац ангажује ревизора за 
обављање екстерне ревизије завршног рачуна 
буџета Града Пожаревца за 2013. годину.

Члан 2.
 Завршни рачун буџета Града Пожаревца за 
2013. годину, сагласно члану 1. ове одлуке, треба да 
садржи извештај екстерне ревизије о финансијским 
извештајима из тачке 1) до 9) члана 4. Правилника 
о начину припреме, састављања и подношења 
финансијских извештаја корисника буџетских 
средстава и корисника средстава организација 
обавезног социјалног осигурања („Службени 
гласник РС“, бр. 51/07 и 14/08 – исправка).

Члан 3.
 Одлуку о ангажовању ревизора за обављање 
екстерне ревизије завршног рачуна буџета за 
2013. годину доставити Државној ревизорској 
институцији на сагласност. 

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

У Пожаревцу, 15.4.2014. године Број: 01-06-64/17

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл.правник, с.р.
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На основу члана 187 – 189. Закона о 
привредним друштвима  ( „Службени гласник РС“ , 
бр.  36/11 и 99/11 ), члана 32. став 1. тачка 6) Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 
129/07) и  члана 32. став 1. тачка 6) Статута града 
Пожаревца ( „Службени гласник града Пожаревца“, 
бр. 4/13 - пречишћен текст), Скупштина града 
Пожаревца на седници одржаној дана 15.4.2014. 
године донела је

О Д Л У К У
 о допунама  Одлуке о покретању иницијативе 
за иступање из Регионалног центра за таленте  

Пожаревац

Члан 1.
 У Одлуци о покретању  иницијативе 
за иступање из Регионалног центра за таленте 
Пожаревац („Службени гласник града Пожаревца“ 
бр. 3/14), у члану 2. став 1. после речи: „ захтев“ 
додају се речи: „ Управном одбору Републичког 
центра за таленте Београд и“.
 У ставу 2. после речи: „ поднети“ додају 
се речи: „ Управном одбору Републичког центра за 
таленте Београд и“.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику  града 
Пожаревца“.

У Пожаревцу, 15.4.2014. године Број: 01-06-64/18

СКУПШТИНА  ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
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На основу члана 58. став 4. Статута града 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, 
бр. 4/13-пречишћен текст), Комисија за прописе 
Скупштине града Пожаревца, на седници 
од 14.4.2014. године утврдила је пречишћен 
текст Одлуке о промени Одлуке о оснивању 
Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ 
Пожаревац. 

Пречишћен текст Одлуке о промени Одлуке 
о оснивању Јавног комуналног предузећа „Паркинг 
сервис“ Пожаревац обухвата:
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1. Одлуку о промени Одлуке о оснивању 
Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ 
Пожаревац („Службени гласник града Пожаревца“, 
бр. 2/13);
 Из ове одлуке у пречишћен текст није унет 
члан 60. којим је предвиђено који акт престаје да 
важи ступањем на снагу ове одлуке и члан 61. којим 
је предвиђено када та одлука ступа на снагу; и
 2. Одлуку о измени Одлуке о промени 
Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа 
„Паркинг сервис“ Пожаревац („Службени гласник 
града Пожаревца“, бр. 3/14);
 Из ове одлуке у пречишћен текст није унет 
члан 2, којим је предвиђено који акт престаје да 
важи ступањем на снагу ове одлуке и члан 3. којим 
је предвиђено када та одлука ступа на снагу. 

У Пожаревцу, 14.4.2014. године Број: 01-06-59

КОМИСИЈА ЗА ПРОПИСЕ 
СКУПШТИНЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
Душанка Кукољ, правник, с.р.

 ОДЛУКА 
О ПРОМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ 
ПАРКИНГ СЕРВИС“ ПОЖАРЕВАЦ 

(пречишћен текст)

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Усклађивање оснивачког акта

Члан 1.
 Овом oдлуком врши се промена Одлуке о 
оснивању Јавног комуналног предузећа „Паркинг 
сервис“ Пожаревац (“Службени гласник града 
Пожаревца”, бр. 3/09 - пречишћен текст), којом 
је организовано као Јавно комунално предузеће 
„Паркинг сервис“ Пожаревац , уписано у регистар 
Агенције за привредне регистре Решењем бр. 
БД. 130023/2006 од 26. јула 2006. године, у циљу 
усклађивања са Законом о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС“, бр. 119/12).

Циљеви оснивања

Члан 2.
 Јавно комунално предузеће „Паркинг 
сервис“ Пожаревац ( у даљем тексту: ЈКП „Паркинг 

сервис“) је основано и послује ради обезбеђивања 
трајног обављања делатности од општег интереса 
и уредног задовољавања потреба крајњих 
корисника услуга, а посебно за управљање јавним 
паркиралиштима.

Предмет одлуке

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

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

сервис“;
3) претежна делатност ЈКП „Паркинг 

сервис“;
4) права, обавезе и одговорности оснивача 

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

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

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

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

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

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

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

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

II ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ

Оснивач јавног предузећа

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

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

Одговорност за обавезе јавног предузећа

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

Заступање и представљање јавног предузећа

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

III ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ

Пословно име јавног предузећа

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

Седиште јавног предузећа

Члан 9.
 Седиште ЈКП „Паркинг сервис“ је у 
Пожаревцу, улица Воје Дулића бр. 28.
 О промени седишта ЈКП „Паркинг сервис“ 
одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача.

Печат, штамбиљ и знак јавног предузећа

Члан 10.
 ЈКП „Паркинг сервис“ поседује свој печат и 
штамбиљ са исписаним текстом на српском језику 
и ћириличним писмом.

 Печат је округлог облика и садржи пуно 
пословно име и седиште ЈКП „Паркинг сервис“
 Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи 
пуно пословно име, седиште ЈКП „Паркинг сервис“ 
и место за датум и број.
 ЈКП „Паркинг сервис“ има свој знак који 
садржи назив и седиште ЈКП „Паркинг сервис“, а 
који ће бити дефинисан Статутом ЈКП „Паркинг 
сервис“.

Упис јавног предузећа у регистар

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

Унутрашња организација јавног предузећа

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

IV ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Претежна делатност

Члан 13.
 Делатност ЈКП „Паркинг сервис“ је:

- 52.21 – услужне делатности у копненом 
саобраћају.

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

Услови за обављање делатности као делатности 
од општег интереса

Члан 14.
 ЈКП „Паркинг сервис“ може да отпочне 
обављање делатности кад надлежни државни орган 
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утврди да су испуњени услови за обављање те 
делатности у погледу:
 1) техничке опремљености;
 2) кадровске оспособљености;
 3) безбедности и здравља на раду;
 4) заштите и унапређења животне средине 
и
 5) других услова прописаних законом.

Оснивање зависних друштава

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

V ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Основни капитал

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

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

− Неновчани улог - не постоји. 

Имовина јавног предузећа

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

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

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

Повећање и смањење оснивачког капитала

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

Средства јавног предузећа

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

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

Србије и 
5) из осталих извора, у складу са законом.

Одређивање цене услуга јавног предузећа

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

Усвајање захтева за измену цена

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

Унапређење рада и развоја предузећа

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

Планови и програми

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

1) план и програм развоја Јавног предузећа,
2) финансијски планови и 
3) други планови и годишњи програми 

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

VI ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
И ОСНИВАЧА

Права оснивача

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

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

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

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

4) право да учествују у расподели 

ликвидационе или стечајне масе, након 
престанка ЈКП „Паркинг сервис“ стечајем 
или ликвидацијом, а по измирењу обавеза 
и 

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

Обезбеђење општег интереса

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

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

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

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

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

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

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

Члан 27.
 Градско веће даје сагласност на:

1) Акт о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних места

2) Претходну сагласност на повећање броја 
запослених.

Континуирано и квалитетно пружање услуга

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

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

Поремећај у пословању

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

1) разрешење Надзорног одбора и директора;
2) ограничење права огранка ЈКП „Паркинг 

сервис“ да иступа у правном промету са 
трећим лицима; 

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

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

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

VII ПОСЛОВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ И 
РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ

Пословање под тржишним условима

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

Пружање услуга корисницима са територије 
других општина.

Члан 33.
 У обављању своје претежне делатности, ЈКП 
„Паркинг сервис“ своје производе и услуге може 
испоручивати, односно пружати и корисницима 
са територије других општина и градова, под 

условом да се ни на који начин не угрожава стално, 
континуирано и квалитетно снабдевање крајњих 
корисника са територије града Пожаревца.
 Испоруку производа и пружање услуга из 
става 1. овог члана ЈКП „Паркинг сервис“ обавља у 
складу са посебно закљученим уговорима.

Расподела добити

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

VIII ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Органи јавног предузећа

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

1) Надзорни одбор

Састав Надзорног одбора

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

Услови за чланове Надзорног одбора

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

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

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

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

4) најмање три године искуства на руководећем 
положају;

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

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

Мандат чланова Надзорног одбора

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

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

2) оснивач не прихвати финансијски извештај 
јавног предузећа;

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

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

Надлежност Надзорног одбора

Члан 39.
 Надзорни одбор:

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

2)  усваја извештај о степену реализације 
програма пословања;

3)  доноси годишњи програм пословања, 
уз сагласност оснивача;

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

пословањем предузећа;
6) успоставља, одобрава и прати 

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

7) утврђује финансијске извештаје преду-
зећа и доставља их оснивачу ради 
давања сагласности;

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

оснивању других правних субјеката, уз 
сагласност оснивача;

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

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

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

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

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

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

2) Директор 

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

Надлежности директора

Члан 42.
 Директор ЈКП „Паркинг сервис“:
 1) представља и заступа предузеће;
 2) организује и руководи процесом рада;
 3) води пословање предузећа;
 4) одговара за законитост рада предузећа;
 5) предлаже годишњи програм пословања и 
предузима мере за његово спровођење;
 6) предлаже финансијске извештаје;
 7) извршава одлуке надзорног одбора;
 8) врши друге послове утврђене законом и 
статутом предузећа.

Зарада директора

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

Мандат директора

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

Разрешење директора

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

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

Суспензија директора

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

Вршилац дужности директора

Члан 48.
 Скупштина града именује вршиоца 
дужности директора у следећим случајевима:
 1) уколико директору престане мандат 
због истека периода на који је именован, због 
подношења оставке или у случају разрешења пре 
истека мандата;
 2) уколико буде донето решење о суспензији 
директора;
 3) у случају смрти или губитка пословне 
способности директора.
 Вршилац дужности може бити именован на 
период који није дужи од шест месеци.
 У нарочито оправданим случајевима 
Скупштина града може донети одлуку о именовању 
вршиоца дужности директора на још један период 
од шест месеци.
 

IХ ПОРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД ВИШЕ 
СИЛЕ

Поремећаји у пословању

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

1) промену унутрашње организације ЈКП 
„Паркинг сервис“;

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

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

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

Остваривање права на штрајк

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

Унутрашња организација

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

Радни односи

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

Безбедност и здравље запослених на раду

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

Заштита животне средине

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

Јавност рада предузећа

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

Доступност информација

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

Пословна тајна

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

Општи акти

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

XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

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

12

На основу члана 100. став 4 и 5. Закона о 
заштити животне средине (Службени гласник 
Републике Србије, бр. 135/04, 72/09 и 36/09), 
сагласности Министарства енергетике, развоја и 
заштите животне средине Републике Србије број: 
401-00-236 /2014-01 од 05 марта 2014 године и 
члана 32. став1. Тачка 6) Статута града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца“ број 4/13-
пречишћен текст) Скупштина града Пожаревца, на 
седници од 15.4. 2014. године, донела је:

ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ 

ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2014. ГОДИНУ

I Скупштина града Пожаревца на седници одржаној 
дана 17. децембра 2010. године под бројем: 
01-06-144/17 донела је Одлуку о образовању 
буџетског Фонда за заштиту животне средине 
града Пожаревца поштујући одредбе члана 100. 
Закона о заштити животне средине(„Службени 
гласник Републике Србије“ број: 135/04 и 36/2009) 

а у складу са Законом којим се уређује буџетски 
систем. Буџетски Фонд за заштиту животне средине 
града Пожаревца је образован у циљу финансирања 
Програма заштите животне средине, као и 
припрема, спровођења и развоја акционих планова 
који разрађују регулаторне и институционалне 
активности, активности мониторинга, студија, 
израде пројектне документације, економских 
и финансијских инструмената, информисања, 
образовање и капиталне инвестиције из области 
очувања, коришћења, заштите и унапређења 
животне средине на територији града Пожаревца.

II Средства у износу од 289.167.814,00 динара је 
неопходно уврстити у буџет града Пожаревца за 
2014. годину, приликом израде Ребаланса – 1 буџета 
града Пожаревца за 2014. годину.

III Наведени Програм коришћења средстава 
буџетског Фонда за заштиту животне средине града 
Пожаревца у 2014. години после утврђивања од 
стране Градског већа града Пожаревца достављен је 
на сагласност Министарству енергетике, развоја и 
заштите животне средине, на који је Министарство 
дало сагласност број 401-00-236/2014-01 од 
05.03.2014 .године 

IV Средства из тачке II Програма у износу од 
289.167.814,00 динара расподељују се на следећи 
начин:

Подносилац пријаве Назив пројекта Одобрена 
средства

ЈП ‘’Топлификација’’ 
Пожаревац

Изградња примарног топловодног 
прикључка, зонске топлопредајне 
станице (ТПС 10/63) и секундарне 
дистрибутивне мреже за зону 
‘’Николе Тесле 1’’ у МЗ ‘’Булевар’’

31.506.000,00

Изградња секундарне топловодне 
мреже за ТПС 8/76-1 локација ул. 
Цане Бабовић МЗ ‘’Чачалица’’ 40.200.000,00

Наставак градње магистралног 
топловода пречника ДН 250 и ДН 
200 кроз улицу Цане Бабовић са две 
зонске ТПС 6/8 и 1/86

30.000.000,00

Изградња топловодне мреже у 
улицама Хајдук Вељкова (изнад 
броја 34) и Мајаковског 30.000.000,00

 За ЈП ‘’Топлификација’’ 
Пожаревац УКУПНО 131.706.000,00
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Подносилац пријаве Назив пројекта Одобрена 
средства

ЈКП ‘’Водовод и 
канализација’’

Заштита водоизворишта ‘’Кључ’’ 
– замена филтерског слоја песка 
на инфилтрационим базенима на 
изворишту ‘’Кључ’’ у Пожаревцу

16.195.104,00

У оквиру пројекта система за 
каналисање и пречишћавање 
отпадних вода града Пожаревца 
набавка фекалних пумпи са 
уградњом електро-ормара са софт 
стартером за пумпе за ЦС4 – 2 ком.

9.600.000,00

Израда главног пројекта објекта 
постројења за пречишћавање 
подземне воде до нивоа квалитета 
воде за пиће на изворишту ‘’Ловац’’ 
у Костолцу 

5.000.000,00

Израда студије процене утицаја 
на животну средину објеката 
постројења за пречишћавање 
подземне воде до нивоа квалитета 
воде за пиће на изворишту ‘’Ловац’’ 
у Костолцу 

1.500.000,00

Израда елабората о зонама 
санитарне заштите изворишта 
‘’Ловац’’ у Костолцу

2.000.000,00

Изградња фекалне ЦС-1 у ул.7.јула 
у Костолцу – за препумпавање 
отпадних вода

10.152.000,00

 За ЈКП ‘’Водовод и 
канализација’’ УКУПНО 44.447.104,00

Подносилац пријаве Назив пројекта Одобрена 
средства

ЈП ‘’Дирекција за 
изградњу града 

Пожаревца’’

Реконструкција водоводне мреже 
– замена азбест-цементних цеви у 
улицама Стари Корзо и Воје Дулића

6.984.900,00

Реконструкција водоводне мреже 
– замена азбест-цементних цеви у 
улицама Дунавска, немањина Први 
део и Таковска

19.104.310,00

Реконструкција водоводне мреже 
– замена азбест-цементних цеви у 
улици Братства Јединства 40.696.200,00

Изградња фекалне канализације у ул 
.Војводе Добрњца од ЦС ‘’Болница’’ 
до ул. Раде Слободе 9.729.300,00

За ЈП ‘Дирекција за изградњу 
града Пожаревца’’ УКУПНО 76.514.710,00

Подносилац пријаве Назив пројекта Одобрена 
средства

ГО Костолац Завршетак топлификације ГО 
Костолац 36.500.000,00

За ГО Костолац УКУПНО 36.500.000,00

УКУПНО ОДОБРЕНА СРЕДСТВА ПО ОВОМ 
ПРОГРАМУ 289.167.814,00

 Овај Програм објавити у „Службеном 
гласнику града Пожаревца“

У Пожаревцу, 15.4. 2014. године Број: 01-06-64/3

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић дипл. правник, с.р.

13

 На основу члана 23. став 4. и члана 32. став 
1. 6) Закона о локалној самоуправи ‘’Сл.гласник 
РС’’, број 129/07) и члана 32. став 1. тачка 6) Статута 
града Пожаревца (‘’Сл.гласник града Пожаревца’’ 
број 4/13 – пречишћен текст), а у вези члана 137. 
Закона о рударству и геолошким истраживањима 
(„Сл.гласник РС’’, број 88/11), Скупштина града 
Пожаревца на седници одржаној дана 15.4.2014. 
године, донела је:

ПРОГРАМ МЕРА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ 
УСЛОВА ЖИВОТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

ПОЖАРЕВЦА У 2014. ГОДИНИ
   
I   Овим Програмом врши се расподела средстава 
остварених од накнаде остварене по основу 
коришћења минералних сировина на територији 
града Пожаревца, а у вези члана 137. Закона 
о рударству и геолошким истраживањима у 
износу већем од 130.000.000,00 динара, а у циљу 
унапређења услова живота на територији града 
Пожаревца у 2014. години 

II Средства која се користе од накнаде остварене 
по основу коришћења минералних сировина, 
предвиђена су и наведена у табели ЈП ‘’Дирекција 
за изградњу града Пожаревца’’ по захтеву бр. 
5413 од 30.12.2013. године, у укупном износу од 
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130.283.280.00 динара, по Програму мера у циљу  
унапређења услова живота на територији града 
Пожаревца у 2014. години. 

III Средства у износу од  130.283.280.00 динара је 
неопходно уврстити у буџет града Пожаревца за 
2014. годину, приликом израде Ребаланса – 1 буџета 
града Пожаревца за 2014. годину.

IV Програм мера за унапређење услова живота 
на територији града Пожаревца у 2014. години 
после утврђивања од стране Градског већа града 
Пожаревца доставити на сагласност Министарству 
природних ресурса, рударства и просторног 
планирања.

V Средства из тачке I и II Програма расподељују се 
на следећи начин:

Корисник 
средстава

Назив пројекта Износ обезбеђених 
средстава

ЈП ‘’Дирекција за 
изградњу града 

Пожаревца’’

Индустријска зона – улица Нова 1, 
доњи строј до асфалтирања 22.500.000,00 

Индустријска зона – улица Нова 2, 
доњи строј до асфалтирања 9.467.650,00

Индустријска зона – улица Нова 3, 
доњи строј до асфалтирања 6.765.540,00

Индустријска зона – улица 
Илије Гојковић – доњи строј до 

асфалтирања
20.322.250,00

Улица Радоја Домановића 
– инвестиционо одржавање 

асфалтом од броја 60 до ул.Црвени 
крст

8.736.000,00

Улица Ивана Мажуранића 
- инвестиционо одржавање 

асфалтом 
3.700.000,00

Улица Бранислава Тодоровића 
- инвестиционо одржавање 

асфалтом и израда ивичњака и 
тротоара са леве стране улице

4.300.000,00

Улица 4.јула - инвестиционо 
одржавање асфалтом 4.065.400,00

Улица Чегарска - инвестиционо 
одржавање асфалтом 6.232.600,00

Пионирски трг испред ‘’Фараона’’ 
- инвестиционо одржавање 

асфалтом 
2.691.200,00

ЈП ‘’Дирекција за 
изградњу града 

Пожаревца’’

Улица Дринска - инвестиционо 
одржавање асфалтом 

поплочавањем тротоара лева 
страна улице од Трга ослобођења 

до ул.Стари Корзо

2.100.000,00

Улица Косте Абрашевића 
– пресвлачење улице асфалтом 4.032.000,00

Улица лоле Рибара – пресвлачење 
улице асфалтом од улице Југ 

Богданове до улице Партизанске
3.206.400,00

Улица Чеде Васовића 
- инвестиционо одржавање 

асфалтом  од ‘’Тријангла’’ до Трга 
Радомира Вујовића

7.062.720,00

Улица Братства Јединства 
- инвестиционо одржавање 

асфалтом од улице Таковске до 
прве капије Опште болнице

8.253.000,00

Улица 6.личке дивизије 
– пресвлачење улице асфалтом 767.400,00

Село Брежане – инвестиционо 
пресвлачење улица асфалтом 1.458.000,00

Село Драговац -  инвестиционо 
пресвлачење асфалтом 1.458.000,00

Село Дрмно - инвестиционо 
пресвлачење асфалтом 3.674.160,00

Село Живица - инвестиционо 
пресвлачење асфалтом 1.458.000,00

Село Набрђе -  инвестиционо 
одржавање улица асфалтом 758.160,00

Село Речица - инвестиционо 
одржавање улица асфалтом 874.800,00

Трг Радомира Вујовића 
– поплочавање тротоара од 

‘’Дунав осигурања’’ до улице Чеде 
Васовића

6.400.000,00

УКУПНО 130.283.280.00 
динара

Програм мера за унапређење услова 
живота на територији града Пожаревца у 2014. 
години, објавити у ‘’Службеном гласнику града 
Пожаревца’’.

У Пожаревцу, 15.4.2014. године Број: 01-06-64/4

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
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На основу члана 46. став 1. тачка 1) Закона 
о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 
129/07 и 54/11) и на основу члана 32. став 1. тачка 6) 
Статута града Пожаревца („Службени гласник града 
Пожаревца“, бр. 4/13-пречишћен текст), Скупштина 
града Пожаревца, на седници од 15.04.2014. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о престанку мандата Савић Ивану из Костолца, 

одборнику Скупштине града Пожаревца 

I 
 Савић Ивану, одборнику Скупштине града 
Пожаревца, из Костолца ул. Јадранска бр. 1, престао 
је мандат одборника Скупштине града Пожаревца 
са 15.04.2014. године, на основу поднете оставке. 

II 
 Ово решење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
града Пожаревца“.

 Упутство о правном средству: Против 
овог решења може се изјавити жалба Управном 
суду у Београду, ул. Немањина бр. 9 у року од 48 
часова од дана доношења решења. 

У Пожаревцу, 15.04.2014. године Број: 01-06-64/1

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.

15

На основу члана 32. став 1. тачка 6) 
Статута града Пожаревца („Службени гласник 
града Пожаревца“, бр. 4/13-пречишћен текст), 
члана 5. Пословника Скупштине града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 2/08) 
и извештаја Комисије за мандатно-имунитетска 
питања Скупштине града Пожаревца бр. 01-06-63 
од 15.04.2013. године, Скупштина града Пожаревца, 
на седници од  15.04.2014. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о потврђивању мандата Маринковић 

Светомиру, одборнику Скупштине града 
Пожаревца

I
 Потврђује се додељен мандат Маринковић 
Светомиру из Пожаревца, ул. Војводе Добрњца 
бр. 4, одборнику Скупштине града Пожаревца, 
изабраном на изборима одржаним 06.05.2012. 
године. 

II
 Ово решење објавити у “Службеном 
гласнику града Пожаревца”.

 Упутство о правном средству: Против 
овог решења може се изјавити жалба Управном 
суду у Београду, ул. Немањина бр. 9, у року од 48 
часова од дана доношења решења. 

У Пожаревцу, 15.04.2014. године Број: 01-06-64/2

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.

16

На основу члана 32. став 1. тачка 6) Статута 
града Пожаревца („Службени гласник града 
Пожаревца“, бр. 4/13-пречишћен текст), Скупштина 
града Пожаревца, на седници одржаној 15.4.2014.
године, донела је

РЕШЕЊЕ

Даје се сагласност на Финансијски 
план директног корисника буџетских средстава 
„Градоначелник и Градско веће“ за 2014.годину-
ребаланс 1.

У Пожаревцу, 15.4.2014.године Број: 01-06-64/5а

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.

17

На основу члана 32. став 1. тачка 6) Статута 
града Пожаревца („Службени гласник града 
Пожаревца“, бр. 4/13-пречишћен текст), Скупштина 
града Пожаревца, на седници одржаној 15.4.2014. 
године, донела је
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РЕШЕЊЕ

Даје се сагласност на Финансијски 
план директног корисника буџетских средстава 
„Скупштина Града“ за 2014. годину-ребаланс 1.

У Пожаревцу, 15.4.2014. године Број: 01-06-64/5б

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.

18

На основу члана 32. став 1. тачка 6) Статута 
града Пожаревца („Службени гласник града 
Пожаревца“, бр. 4/13-пречишћен текст), Скупштина 
града Пожаревца, на седници одржаној 15.4.2014. 
године, донела је

РЕШЕЊЕ

Даје се сагласност на Финансијски план 
директног корисника буџетских средстава „Градска 
управа“ за 2014. годину-ребаланс 1.

У Пожаревцу, 15.4.2014.године Број: 01-06-64/5в

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.

19

На основу члана 50. став 2. и 3. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 
119/12),члана 24. став 1. тачка 3) Одлуке о промени 
одлуке о оснивању јавног предузећа „Дирекција за 
изградњу града Пожаревца“ („Службени гласник 
града Пожаревца“ бр. 2/13) и члана 32. став 1. 
тачка 9) Статута града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца“, бр. 4/13 – пречишћен 
текст), Скупштина града Пожаревца на седници од 
15.4.2014. године, доноси 

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на ребаланс 1. Програма 
пословања ЈП „Дирекција за изградњу града 

Пожаревца“ Пожаревац за 2014. годину 

I
 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на ребаланс 1. 
Програма пословања ЈП „Дирекција за изградњу 
града Пожаревца“ Пожаревац за 2014. годину, који 
је донео Надзорни одбор предузећа на седници од 
26. марта 2014. године.

II
 Ово решење објавити у „Службеном 
гласнику града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 15.4.2014. године Број: 01-06-64/8а

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.

20

На основу члана 50. став 2. и 3. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 
119/12) и члана 32. став 1. тачка 9) Статута града 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, 
бр. 4/13 – пречишћен текст), Скупштина града 
Пожаревца на седници од 15.4.2014. године, 
доноси 

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на ребаланс 1 Програма 
пословања ЈП „Топлификација“ Пожаревац за 

2014. годину

I
 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на ребаланс 
1 Програма пословања ЈП „Топлификација“ 
Пожаревац за 2014. годину, који је донео Надзорни 
одбор предузећа на седници од 29. јануара 2014. 
године.

II
 Ово решење објавити у „Службеном 
гласнику града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 15.4.2014. године Број: 01-06-64/8б

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
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21

На основу члана 50. став 2. и 3. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 
119/12) и члана 32. став 1. тачка 9) Статута града 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, 
бр. 4/13 – пречишћен текст), Скупштина града 
Пожаревца на седници од 15.4.2014. године, 
доноси  

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања 
ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац за 

2014. годину  -  ребаланс 1

I
 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм 
пословања ЈКП „Водовод и канализација“ 
Пожаревац за 2014. годину - ребаланс 1 који је 
донео Надзорни одбор предузећа на седници од 12. 
марта 2014. године.

II
 Ово решење објавити у „Службеном 
гласнику града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 15.4.2014. године Број:01-06-64/8в

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.

22

На основу члана 50. став 2. и 3. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 
119/12) и члана 32. став 1. тачка 9) Статута града 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, 
бр. 4/13 – пречишћен текст), Скупштина града 
Пожаревца на седници од 15.4.2014. године, 
доноси  

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Измене и допуне 

програма пословања ЈП „Љубичево“ 
Пожаревац за 2014. годину – ребаланс 1

I
 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Измене и допуне 
програма пословања ЈП „Љубичево“ Пожаревац за 
2014. годину – ребаланс 1 који је донео Надзорни 

одбор предузећа на седници од 13. марта 2014. 
године.

II
 Ово решење објавити у „Службеном 
гласнику града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 15.4.2014. године Број: 01-06-64/8г

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.

23

Скупштина   града   Пожаревца,   на   седници   
од    15.4.2014. године, разматрала је Годишњи план  
рада Предшколске Установе „Љубица Вребалов” 
Пожаревац за радну 2013/2014. годину, па је на 
основу члана 32. став 1. тачка 11) Статута града 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца” 
бр 4/13 - пречишћен текст ), донела

Р  Е  Ш  Е  Њ Е

I
Даје се сагласност на Годишњи план 

рада Предшколске установе „Љубица Вребалов” 
Пожаревац, за радну 2013/2014 годину, који је 
усвојен на седници Управног одбора Установе  16. 
09. 2014. године под бројем 5448.

II
Ово решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 15.4.2014. године Број: 01-06-64/9а

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.

24

Скупштина града Пожаревца, на седници од 
15.4.2014 године, разматрала је Годишњи програм 
рада Историјског архива у Пожаревцу за 2014. 
годину, па је на основу члана 44. став 2 Закона о 
култури („Службени гласник РС” број 72/09) и 
члана 32. став 1. тачка 11) Статута града Пожаревца 
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(„Службени гласник града Пожаревца”, бр. 4/13 - 
пречишћен текст), донела

Р Е Ш Е Њ Е

I
Даје се сагласност на Годишњи програм 

рада Историјског архива у Пожаревцу за 2014. 
годину, који је усвојен на седници Управног одбора 
31. јануара 2014. године, под бројем 223/2.

II
 Ово решење објавити у „Службеном 
гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 15.4.2014. године Број: 01-06-64/9б

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл.правник, с.р.

25

Скупштина града Пожаревца, на седници 
од 15.4.2014. године, разматрала је Програм рада 
Центра за културу у Пожаревцу за 2014. годину, 
па је на основу члана 44. став 2 Закона о култури 
(„Службени гласник РС” број 72/09) и члана 32. став 
1. тачка 11) Статута града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца”, бр. 4/13 -пречишћен 
текст), донела

РЕШЕЊЕ

I
Даје се сагласност на Програм рада Центра 

за културу у Пожаревцу за 2014. годину, који је 
усвојен на седници Управног одбора 26. фебруара 
2014. године, под бр.583.

II
 Ово решење објавити у „Службеном 
гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 15.4.2014. године Број: 01-06-64/9в

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.

26

Скупштина града Пожаревца, на седници од 
15.4.2014. године, разматрала је Годишњи програм 
рада Народне библиотеке „Илија М. Петровић” у 
Пожаревцу за 2014. годину, па је на основу члана 
44. став 2 Закона о култури („Службени гласник РС” 
број 72/09) и члана 32. став 1. тачка 11) Статута града 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца”, 
бр. 4/13 - пречишћен текст), донела

Р Е Ш Е Њ Е

I
Даје се сагласност на Годишњи програм 

рада Народне библиотеке „Илија М. Петровић” 
у Пожаревцу за 2014. годину, који је усвојен на 
седници Управног одбора 28. 06. 2013. године, под 
бројем 198.

II
 Ово решење објавити у „Службеном 
гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 15.4.2014. године Број: 01-06-64/9г

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.

27

Скупштина града Пожаревца, на седници 
од 15.4. 2014. године, разматрала је Програм рада 
Народног музеја у Пожаревцу за 2014. годину, те 
је на основу члана 44. став 2. Закона о култури 
(„Службени гласник РС” број 72/09) и члана 32. став 
1. тачка 11) Статута града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца”, бр. 4/13 - пречишћен 
текст), донела

Р Е Ш Е Њ Е

I
Даје се сагласност на Програм рада Народног 

музеја у Пожаревцу за 2014. годину, који је усвојен 
на седници Управног одбора 03. фебруара 2014. 
године, под бројем 49.

II
 Ово решење објавити у „Службеном 
гласнику града Пожаревца”.
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У Пожаревцу, 15.4.2014. године Број: 01-06-64/9д

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.

28

Скупштина града Пожаревца, на седници 
од 15.4.2014. године, разматрала је Годишњи 
оперативни план и програм рада Центра за 
социјални рад  Пожаревац за 2014. годину, па је 
на основу члана 32. став 1. тачка 11) Статута града 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца”, 
4/13 - пречишћен текст) донела

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I
Даје се сагласност на Годишњи оперативни 

план и програм рада Центра за социјални рад  
Пожаревац за 2014. годину, који је усвојен на 
седници Управног одбора  27. фебруара 2014. 
године, под бројем: 03-55110-1477/1.

II
 Ово решење објавити у „Службеном 
гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 15.4.2014. године Број: 01-06-64/9ђ

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.

29

Скупштина града Пожаревца, на седници од 
15.4.2014. године, разматрала је План и програм рада 
Туристичке организације Пожаревац у Пожаревцу 
за 2014. годину, па је на основу члана 32. став 1. 
тачка 11) Статута града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца”, бр. 4/13 - пречишћен 
текст ) донела

Р Е Ш Е Њ Е

I
Даје се сагласност на План и програм рада 

Туристичке организације Пожаревац у Пожаревцу 
за 2014. годину, који је усвојен на седници Управног 

одбора 24. фебруара 2014. године, под бројем УО -
3/2014.

II
 Ово решење објавити у „Службеном 
гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 15.4.2014. године Број: 01-06-64/9е

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.

30

Скупштина града Пожаревца, на седници 
од 15.4.2014. године, разматрала је Програм 
рада Установе Спортског центра „Пожаревац” у 
Пожаревцу за 2014. годину, па је на основу члана 
32. став 1. тачка 11) Статута града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца”, 4/13 - 
пречишћен текст ) донела

Р Е Ш Е Њ Е

I
Даје се сагласност на Програм рада Установе 

Спортски центар „Пожаревац” у Пожаревцу за 
2014. годину, који су усвојен на седници Управног 
одбора 24. јануара 2014. године, под бројем 45/3.

II
 Ово решење објавити у „Службеном 
гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 15.4.2014. године Број: 01-06-64/9ж

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.

31

Скупштина града Пожаревца, на седници 
од 15.4. 2014. године, разматрала је Програм рада 
Градског женског хора „Барили” у Пожаревцу за 
2014. годину усклађен са Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2014. годину, па је на основу члана 
32. став 1. тачка 11) Статута града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца”бр 4/13 - 
пречишћен текст ), донела
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Р Е Ш Е Њ Е

I
Даје се сагласност на Програм рада Градског 

женског хора „Барили” у Пожаревцу за 2014. годину, 
усклађен са Одлуком о буџету града Пожаревца за 
2014. годину, који је усвојен на седници Управног 
одбора дана 03. фебруара 2014. године, под бројем 
22.

II
 Ово решење објавити у „Службеном 
гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 15.4.2014. године Број: 01-06-64/9з

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.

32

Скупштина града Пожаревца, на седници 
од 15.4.2014 године, разматрала је Програм 
рада Фондације Миленин дом-Галерија Милене 
Павловић-Барили у Пожаревцу за 2014. годину, 
па је на основу члана 44. став 2 Закона о култури 
(„Службени гласник РС” број 72/09) и члана 32. став 
1. тачка 11) Статута града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца”, 4/13 - пречишћен текст) 
донела

Р Е Ш Е Њ Е

I
Даје се сагласност на Програм рада 

Фондације Миленин дом-Галерија Милене 
Павловић-Барили у Пожаревцу за 2014. годину, који 
је усвојен на седници Управног одбора 30. јануара 
2014. године, под бројем 34-1.

II
Ово решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 15.4.2014. године Број: 01-06-64/9и

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.

33

На основу члана 122. Одлуке о комуналном 
уређењу („Службени гласник града Пожаревца“, 
бр. 12/10, 6/11 и 2/12) и члана 32. став 1. тачка 9) 
Статута града Пожаревца („Службени гласник 
града Пожаревца“, бр. 4/13 – пречишћен текст), 
Скупштина града Пожаревца на седници од 
15.4.2014. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Програм одржавања 

јавних зелених површина у Пожаревцу и 
Костолцу, Програм одржавања спомен парка 

на Чачалици и Програм одржавања прилазних 
путева у Пожаревцу и Костолцу за 2014. годину

I
 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на следеће 
програме одржавања за 2014. годину, које је усвојио 
надзорни одбор ЈП „Дирекција за изградњу града 
Пожаревца“ Пожаревац, на седници од 31. јануара 
2014. године:

а) Програм одржавања јавних зелених 
површина у Пожаревцу,

б) Програм одржавања јавних зелених 
површина у Костолцу,

в) Програм одржавања спомен парк 
Чачалица у Пожаревцу,

г) Програм одржавања прилазних путева у 
Пожаревцу и Костолцу.

II
 Ово решење објавити у „Службеном 
гласнику града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 15.4.2014. године Број: 01-06-64/10

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.

34

На основу члана 10. став 2. и 3. и члана 
45. и 46. Одлуке о улицама, општинским и 
некатегорисаним путевима („Службени гласник 
града Пожаревца“, бр. 5/2009) и члана 32. став 1. 
тачка 9) Статута града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца“, бр. 4/13 – пречишћен 
текст), Скупштина града Пожаревца на седници од 
15.4.2014. године, доноси
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РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм одржавања 
улица, локалних и некатегорисаних путева, 

Програм одржавања хоризонталне и 
вертикалне сигнаизације на терији града 

Пожаревца и Програм одржавања семафора у 
2014. години

I
 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на следеће 
програме одржавања за 2014. годину, које је усвојио 
надзорни одбор ЈП „Дирекција за изградњу града 
Пожаревца“ Пожаревац, на седници од 31. јануара 
2014. године:

а)  Програм одржавања улица, локалних и 
некатегорисаних путева;

б)  Програм одржавања хоризонталне и 
вертикалне сигнаизације на терији 
града Пожаревца;

в)  Програм одржавања семафора;

II
 Ово решење објавити у „Службеном 
гласнику града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 15.4.2014. године Број: 01-06-64/11

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
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 Скупштина града Пожаревца, на седници 
одржаној дана 15.4.2014. године, разматрала је 
Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације 
града Пожаревца за 2013. годину па је на основу 
члана 32. Статута града Пожаревца – пречишћен 
текст (Службени гласник града Пожаревца“, 4/13), 
донела

Р Е Ш Е Њ Е 

I
 Усваја се Извештај о раду Штаба за ванредне 
ситуације града Пожаревца за период 01.01.2013 - 
31.12.2013. годину.

II
 Ово решење објавити у „Службеном 
гласнику града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 15.4.2014.године Број: 01-06-64/12а

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
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 Скупштина града Пожаревца, на седници 
одржаној дана 15.4.2014. године, разматрала је 
предлог Плана рада Штаба за ванредне ситуације 
града Пожаревца за 2014. годину па је на основу 
члана 32. Статута града Пожаревца – пречишћен 
текст (Службени гласник града Пожаревца“, 4/13), 
донела

Р Е Ш Е Њ Е 

I
 Усваја се План рада Штаба за ванредне 
ситуације града Пожаревца за 2014. годину.

II
 Ово решење објавити у „Службеном 
гласнику града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 15.4.2014.године Број: 01-06-64/12б

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
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На основу члана 53. став 2, члана 54. став 1, 
2, 3. и члана 55. став 3. Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 32. тачка 10) 
Статута града Пожаревца (“Службени гласник града 
Пожаревца”, бр. 4/13-пречишћен текст), Скупштина 
града Пожаревца, на седници одржаној 15.4.2014. 
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању једног члана 

Пожаревачке гимназије у Пожаревцу

I
 Разрешава се дужности члана Школског 
одбора Пожаревачке гимназије у Пожаревцу, на 
лични захтев: 
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1. Манојловић Иван из Пожаревца, 
ул. Шумадијска бр. 23/21, испред 
Наставничког већа.

II
 Именујe се за чланa Школског одбора 
Пожаревачке гимназије у Пожаревцу:

1. Јовановић-Глигоријевић Маја из 
Пожаревца, ул. Кнез Милошев венац 
бр. 2/15, испред Наставничког већа.

 
III

 Мандат новоименованог члана Школског 
одбора траје до истека мандата Школског одбора.

IV
 Ово решење објавити у “Службеном 
гласнику града Пожаревца”. 
 

Образложење 
 Именовани се разрешава и именује по 
предлогу овлашћеног предлагача.

 ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења не 
може се изјавити жалба, већ се може поднети тужба 
Вишем суду у Пожаревцу у року од 15 дана од дана 
пријема истог.

У Пожаревцу, 15.4.2014. године Број: 01-06-64/19а

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
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 На основу члана 26. став 2. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12 
и 116/13-аутентично тумачење) и члана 32. тачка 
6) и 39. Статута града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца“, бр. 4/13-пречишћен 
текст), Скупштина града Пожаревца, на седници од 
15.4.2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
 о измени Решења о образовању Комисије за 

именовања директора јавних предузећа чији је 
оснивач град Пожаревац

I
 У решењу о образовању Комисије за 
именовања директора јавних предузећа чији је 

оснивач град Пожаревац („Службени гласник града 
Пожаревца“, бр. 8/13), тачка VI мења се и гласи:

„VI
 Стручне и административно-техничке 
послове за потребе Комисије обављаће надлежно 
одељење Градске управе града Пожаревца за 
послове привреде.“

II
Ово решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 15.4.2014. године Број: 01-06-64/19б

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона 
о локалној самоуправи ( „Службени гласник 
Републике Србије“ бр. 129/07),  члана 32. став 1. 
тачка 10. Статута града Пожаревца   (“Службени 
гласник града Пожаревца”, бр.  4/13 - пречишћен 
текст), Скупштина града Пожаревца на седници од 
15.4.2014. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на измене и допуне  

Статута Фондације Миленин дом  -Галерија 
Милене Павловић  Барили Пожаревац

I
 ДАЈЕ СЕ сагласност на  измене и допуне 
Статута Фондације Миленин дом-Галерија Милене 
Павловић Барили  Пожаревац, који је усвојен 
на седници Управног одбора     Фондације,  дана 
11.04.2014. године под бројем. 118-1.

II
 Овo решење објавити у „Службеном 
гласнику града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 15.4.2014. године Број:  01-06 -64/20

СКУПШТИНА  ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
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На основу члана 21, 22. и 41. Статута 
Фондације Миленин дом-Галерија Милене 
Павловић Барили, Управни одбор Фондације 
Миленин дом-Галерија Милене Павловић Барили, 
на седници одржаној 11.04.2014. године, донео је 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА ФОНДАЦИЈЕ 
МИЛЕНИН ДОМ ГАЛЕРИЈА МИЛЕНЕ 

ПАВЛОВИЋ БАРИЛИ 

Члан 1.
Члан 25. Статута Фондације Миленин 

дом-Галерија Милене Павловић Барили ( у даљем 
тексту: Фондација), мења се и гласи:

“За управника Фондације може бити 
именовано лице које поред општих,законских 
услова за ову функцију, испуњава и следеће:

l. дa има VII ( седми) степен стручне 
спреме:

- дипломирани историчар уметности;
- дипломирани сликар, односно, академски 

сликар;
- дипломирани сликар примењеног 

сликарства;
- професор ликовне културе;
- професор српског језика и књижевности;
- менаџер културе и уметности;
- дипломирани економиста;
- дипломирани правника;
- високо образовање на Академији наука и 

уметности;
2. да има најмање три (3) године радног 

стажа;
3. да има верификоване резултате на 

пословима руковођења; 
4. да поседује организационе способности“

Члан 2.
Ове измене и допуне статута ступају на снагу 

осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Пожаревца“, а по доношењу решења 
Скупштине града Пожаревца о давању сагласности 
на исте.

У Пожаревцу, 11.04.2014. године Број: 118-1

ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДАЦИЈЕ

Саша Томић, с.р.
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Градско веће града Пожаревца на 
седници одржаној дана 11. априла 2014. године, 
разматрало је захтев Угоститељске радње „МИЛА“ 
закупца Ивана Обрадовића, ПР Пожаревац, за 
допуну усвојене техничке скице летњих башти 
угоститељских објеката, за постављање летњих 
башти на површинама јавне намене на територији 
града Пожаревца, па је на основу члана члана 5. 
Правилника о техничким условима за постављање 
летњих башти на површинама јавне намене на 
територији града Пожаревца и усвојене скице 
летњих башти на угоститељских објеката 
(„Службени гласник града Пожаревца“ бр. 2/13), 
члана 7. Одлуке о постављању мањих монтажних 
објеката привременог карактера на површинама 
јавне намене („Службени гласник града Пожаревца“ 
10/12 – пречишћен текст) и члана 91. Статута града 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, 
бр. 4/13 -пречишћен текст) и члана 21. Пословника 
о раду Градског већа града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08, 3/09,7/12 
и 4/13), доноси

З А К Љ У Ч А К

1. ПРИХВАТА СЕ захтев Угоститељске радње 
„МИЛА“, закупца Ивана Обрадовића ПР Пожаревац, 
бр. 07-353-20/2014 од 12. фебруара 2014. године, 
за допуну усвојене техничке скице летњих башти 
угоститељских објеката („Службени гласник града 
Пожаревца“ бр. 2/13) за постављање летњих башти 
на површинама јавне намене на територији града 
Пожаревца у ул. Стари корзо-пешачка зона, уз 
пословни објекат кафеа „Империјал“ у ул. Стари 
корзо бр. 18.

2. ПРИХВАТА СЕ предлог ЈП „Дирекција за 
изградњу“ града Пожаревца бр. 07-353-20/2014 
за допуну усвојене техничке скице летњих башти 
угоститељских објеката за постављање летњих 
башти на површинама јавне намене на територији 
града Пожаревца („Службени гласник града 
Пожаревца“ бр. 2/13) у делу који се односи на 
формирање нове летње баште уз пословни објекат 
кафеа „Имперјал“ у ул. Стари корзо бр. 18 у 
Пожаревцу.

3. НЕ ПРИХВАТА СЕ предлог ЈП „Дирекција за 
изградњу“ града Пожаревца за измену и допуну 
скице летњих башти угоститељских објеката у ул. 
Стари корзо-пешачка зона у делу који се односи 
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на повећање површина летњих башти на левој 
страни улице Стари корзо, гледано из правца 
Трга ослобођења, као и предлог за допуну заузећа 
површина јавне намене на десној страни испред 
Градске галерије града Пожаревца а које у скици 
није означено за које намене би се користило.

4. ЗАДУЖУЈЕ СЕ ЈП „Дирекција за изградњу града 
Пожаревца“ да у складу са тачком 2. овог закључка, 
а која се односи на новоформирану летњу башту 
уз пословни објекат кафеа „Имперјал“ у ул. Стари 
корзо бр. 18 у Пожаревцу, изврши измену постојеће 
техничке скице летњих башти угоститељских 
објеката („Службени гласник града Пожаревца“ бр. 
2/13) за постављање летњих башти на површинама 
јавне намене на територији града Пожаревца.

5. Техничку скицу летњих башти угоститељских 
објеката објавити у „Службеном гласнику града 
Пожаревца“.

6. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.

У Пожаревцу, 11. априла 2014. године 
Број: 01-06-67/2014-5

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

НАЧЕЛНИК
Зорица Марковић, дипл.правник, с.р.

СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА
ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ

ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

Доставити:
- Драгани Живановић, начелнику Одељења 

за имовинско-правне,комуналне послове и 
саобраћај

- ЈП „Дирекција за изградњу града 
Пожаревца“ директору

- Ивану Обрадовићу, Стари корзо бр. 18
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