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На основу члана 46. Закона о планирању и 
изградњи ( „Службени гласник РС“, бр. 72/09 ) и 
члана 27. став 1. тачка 5. Статута града Пожаревца 
( „Службени гласник града Пожаревца“, бр. 2/08 ), 
Скупштина града Пожаревца на седници одржаној 
25.09.2009. године, донела је 

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
СЕВЕРНОГ БЛОКА ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ У 

ПОЖАРЕВЦУ

Члан 1.
Овом одлуком приступа се изради Плана 

детаљне регулације северног блока индустријске 
зоне у Пожаревцу ( у даљем тексту План).

Члан 2.
Наручилац израде Плана је Град 

Пожаревац. 
Носилац израде и спровођења Плана је 

надлежни орган за послове урбанизама Градске 
управе града Пожаревца.

Израда концепта планског документа и 
израда Плана уступа се Ј.П. „Дирекцији за изградњу 
града Пожаревца“.

Члан 3.
Циљ израде Плана је утврђивање услова за 

уређење простора и изградњу објеката за привреду 
у делу индустријске зоне, као и дефинисање начина 
коришћења земљишта, а у складу са наменом 
утврђеном Генералним планом Пожаревца. 

Члан 4.
 План обухвата катастарске парцеле број 
6774/2, 6774/3, 6774/4, 7832/1, 7832/2, 6780/1, 6780/2, 
6780/25, 6780/26, 6780/27, 6780/28, 6780/29, 6780/30, 
6780/31, 6780/32, 6780/33, 6780/34, 6780/35, 6780/36, 
6780/37, 6780/38, 6780/39, 6780/40, 6780/41, 6780/42, 
6780/43, 6780/44, 6780/45, 6780/46, 6780/47, 6780/48, 
6780/49, 6780/50, 6780/51, 6780/52, 6780/53, 6780/54, 
6780/55, 7831/1, 7833, 7830/6, 7830/1, 7830/5, 7831/4, 
7830/4, све К.О. Пожаревац. 

Члан 5.
 План детаљне регулације садржи 
нарочито: границе плана и обухват грађевинског 
подручја, поделу простора на посебне целине 
и зоне, намену земљишта, регулационе линије 
улица и јавних површина и грађевинске линије са 
елементима за обележавање на геодетској подлози, 
нивелационе коте улица и јавних површина 
(нивелациони план), трасе, коридоре и капацитете 
за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу 
инфраструктуру, правила уређења и правила 
грађења по целинама и зонама, економску анализу 
и процену улагања из јавног сектора, локације за 
које је предвиђена израда урбанистичког пројекта 
и графички део. 
 Графички део Плана садржи: план 
намене; план регулације и нивелације; план 
инфраструктурних система и план заштите животне 
средине и природних и културних добара.
 Графички део плана израђује се на 
овереном катастарско-топографском плану.

Члан 6.
           Рок за израду нацрта Плана је шест месеци 
од дана објављивања ове одлуке у „Службеном 
гласнику града Пожаревца.“

Члан 7.
Трошкови финансирања Плана обезбеђују 

се из буџета града Пожаревца.

Члан 8.
Израђивач Плана је дужан да у поступку 

израде Плана прибави решење надлежног органа 
о изради или неприступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину.

Члан 9.
Излагање планског документа на јавни 

увид, оглашава се у дневном и локалном листу и 
траје 30 дана од дана оглашавања.

Место одржавања јавног увида је зграда 
Градске управе града Пожаревца у Пожаревцу, ул 
Дринска бр. 2.

Члан 10.
Овом одлуком ставља се ван снаге „Одлука 

о приступању изради генералног урбанистичког 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Година XLI Број 7 ПОЖАРЕВАЦ 25.09.2009.
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плана детаљне регулације простора за малу 
привреду општине Пожаревац“ („Службени 
гласник општине Пожаревац“, бр. 2/08).

Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Пожаревца “.

У Пожаревцу,25.9.2009. године   Број: 01-06-119/1

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

2 

На основу члана 46. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09) и 
члана 27. став 1. тачка 5. Статута града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 2/08), 
Скупштина града Пожаревца на седници одржаној 
25.09.2009. године, донела је 

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ИЗВОРИШТА „КЉУЧ“ ПОЖАРЕВАЦ

Члан 1.
Овом одлуком приступа се изради Плана 

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

Члан 2.
Наручилац израде Плана је Град 

Пожаревац. 
Носилац израде и спровођења Плана је 

надлежни орган за послове урбанизама Градске 
управе града Пожаревца.

Израда концепта планског документа и 
израда Плана уступа се Ј.П. „Дирекцији за изградњу 
града Пожаревца“.

Члан 3.
 Циљ израде Плана је утврђивање услова за 
уређење изворишта „Кључ“, у складу са Генералним 
планом Пожаревца и Генералним пројектом 
водоснабдевања Пожаревац, као и утврђивање зоне 
санитарне заштите.

Члан 4.
 Планским подручјем обухваћена је I зона 
санитарне заштите постојећег изворишта „Кључ“ 

и постојећа зона водозахвата на Великој Морави.
 

Члан 5.
 План детаљне регулације садржи наро-
чито: границе плана и обухват грађевинског 
подручја, поделу простора на посебне целине 
и зоне, намену земљишта, регулационе линије 
улица и јавних површина и грађевинске линије са 
елементима за обележавање на геодетској подлози, 
нивелационе коте улица и јавних површина 
(нивелациони план), трасе, коридоре и капацитете 
за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу 
инфраструктуру, правила уређења и правила 
грађења по целинама и зонама, економску анализу 
и процену улагања из јавног сектора, локације за 
које је предвиђена израда урбанистичког пројекта 
и графички део.

Графички део Плана садржи: план намене; 
план регулације и нивелације; план инфра-
структурних система; план заштите животне 
средине и природних и културних добара.

Графички део плана израђује се на овереном 
катастарско-топографском плану.

Члан 6.
           Рок за израду нацрта Плана је шест месеци 
од дана објављивања ове одлуке у „Службеном 
гласнику града Пожаревца.“

Члан 7.
Трошкови финансирања Плана обезбеђују 

се из буџета града Пожаревца.

Члан 8.
Израђивач Плана је дужан да у поступку 

израде Плана прибави решење надлежног органа 
о изради или неприступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину.

Члан 9.
Излагање планског документа на јавни 

увид, оглашава се у дневном и локалном листу и 
траје 30 дана од дана оглашавања.

Место одржавања јавног увида је зграда 
Градске управе града Пожаревца у Пожаревцу, ул 
Дринска бр. 2.

Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Пожаревца “.

У Пожаревцу, 25.9.2009. године Број: 01-06-119/2
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СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

3

На основу члана 46. Закона о планирању и 
изградњи ( „Службени гласник РС“, бр. 72/09 ) и 
члана 27. став 1. тачка 5. Статута града Пожаревца 
( „Службени гласник града Пожаревца“, бр. 2/08 ), 
Скупштина града Пожаревца на седници одржаној 
25.09.2009. године, донела је 

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ„ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР“ 
ПОЖАРЕВАЦ

Члан 1.
Овом одлуком приступа се изради Плана 

детаљне регулације „Здравствени центар“ 
Пожаревац (у даљем тексту План).

Члан 2.
Наручилац израде Плана је Град 

Пожаревац. 
Носилац израде и спровођења Плана је 

надлежни орган за послове урбанизама Градске 
управе града Пожаревца.

Израда концепта планског документа 
и израда Плана уступа се Ј.П. „ Дирекцији за 
изградњу града Пожаревца“.

Члан 3.
 Циљ израде Плана је дефинисање комплекса 
јавних функција Здравственог центар Пожаревац и 
Завода за заштиту здравља Пожаревац, и утврђивање 
услова за изградњу објеката у постојећем урбаном 
ткиву у складу са Генералним планом Пожаревца. 

Члан 4.
 Границе планског подручја представљају 
улице Јована Шербановића, Његошева, Тршћанска, 
Колубарска и Хајдук Вељкова. Планом су 
обухваћене катастарске парцеле број 1121, 1008, 
1122, 1195/5, 1128, 1199/1, 1091, 1092, 1093/1, 1093/2, 
1093/3, 1093/4, 1093/5, 1093/6, 1093/7, 1135, 1129/1, 
1129/2, 1129/3, 1194/1, 1095/7, 1157/1, 1157/2, 1157/3, 
1158, 1159, 1162/1, 1161/1, 1160/1, 1167/1, 1167/2, 
1167/3, 1178, 1177/1, 1177/2, 1174/1, 1172/1, 1173, 1170, 
1171/1, 1169 и 1168/1, све К.О. Пожаревац.

Члан 5.
 План детаљне регулације садржи 
нарочито: границе плана и обухват грађевинског 
подручја, поделу простора на посебне целине 
и зоне, намену земљишта, регулационе линије 
улица и јавних површина и грађевинске линије са 
елементима за обележавање на геодетској подлози, 
нивелационе коте улица и јавних површина 
(нивелациони план), трасе, коридоре и капацитете 
за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу 
инфраструктуру, правила уређења и правила 
грађења по целинама и зонама, економску анализу 
и процену улагања из јавног сектора, локације за 
које је предвиђена израда урбанистичког пројекта 
и графички део. 
 Графички део Плана садржи: план 
намене; план регулације и нивелације; план 
инфраструктурних система; план заштите 
животне средине и природних и културних 
добара; композициони или обликовани план и план 
партерног уређења.

Графички део плана израђује се на овереном 
катастарско-топографском плану.

Члан 6.
           Рок за израду нацрта Плана је шест месеци 
од дана објављивања ове одлуке у „Службеном 
гласнику града Пожаревца.“

Члан 7.
Трошкови финансирања Плана обезбеђују 

се из буџета града Пожаревца.

Члан 8.
Израђивач Плана је дужан да у поступку 

израде Плана прибави решење надлежног органа 
о изради или неприступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину.

Члан 9.
Излагање планског документа на јавни 

увид, оглашава се у дневном и локалном листу и 
траје 30 дана од дана оглашавања.

Место одржавања јавног увида је зграда 
Градске управе града Пожаревца у Пожаревцу, ул 
Дринска бр. 2.

Члан 10.
Обуставља се издавање локацијских 

дозвола за извођење радова којима се мења стање 
у простору у границама планског подручја, до 
усвајања Плана, а најдуже годину дана од дана 
ступања на снагу ове одлуке.



25.09.2009.СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦАСтрана 4 - Број 7

Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Пожаревца “.

У Пожаревцу, 25.9.2009. године Број: 01-06-119/3

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

4

На основу члана 46. Закона о планирању и 
изградњи ( „Службени гласник РС“, бр. 72/09 ) и 
члана 27. став 1. тачка 5. Статута града Пожаревца 
( „Службени гласник града Пожаревца“, бр. 2/08 ), 
Скупштина града Пожаревца на седници одржаној 
25.09.2009. године, донела је 

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

БЛОКА БРАНИЧЕВСКЕ УЛИЦЕ У 
ПОЖАРЕВЦУ

Члан 1.
Овом одлуком приступа се изради Плана 

детаљне регулације блока Браничевске улице у 
Пожаревцу (у даљем тексту План).

Члан 2.
Наручилац израде Плана је Град 

Пожаревац. 
Носилац израде и спровођења Плана је 

надлежни орган за послове урбанизама Градске 
управе града Пожаревца.

Израда концепта планског документа и 
израда Плана уступа се Ј.П. „Дирекцији за изградњу 
града Пожаревца“.

Члан 3.
 Циљ израде Плана је утврђивање услова за 
уређење простора и изградњу објеката у постојећем 
урбаном ткиву у складу са Генералним планом 
Пожаревца.
 

Члан 4.
 Границе планског подручја представљају 
улице Моше Пијаде, Кнез Милошев Венац, 
Браничевска и Доситејева у Пожаревцу.

Члан 5.
 План детаљне регулације садржи 
нарочито: границе плана и обухват грађевинског 
подручја, поделу простора на посебне целине 
и зоне, намену земљишта, регулационе линије 
улица и јавних површина и грађевинске линије са 
елементима за обележавање на геодетској подлози, 
нивелационе коте улица и јавних површина 
(нивелациони план), трасе, коридоре и капацитете 
за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу 
инфраструктуру, правила уређења и правила 
грађења по целинама и зонама, економску анализу 
и процену улагања из јавног сектора, локације за 
које је предвиђена израда урбанистичког пројекта 
и графички део. 
 Графички део Плана садржи: план 
намене; план регулације и нивелације; план 
инфраструктурних система; план заштите 
животне средине и природних и културних 
добара; композициони или обликовани план и план 
партерног уређења.
 Графички део плана израђује се на 
овереном катастарско-топографском плану.

Члан 6.
           Рок за израду нацрта Плана је шест месеци 
од дана објављивања ове одлуке у „Службеном 
гласнику града Пожаревца.“

Члан 7.
Трошкови финансирања Плана обезбеђују 

се из буџета града Пожаревца.

Члан 8.
Израђивач Плана је дужан да у поступку 

израде Плана прибави решење надлежног органа 
о изради или неприступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину.

Члан 9.
Излагање планског документа на јавни 

увид, оглашава се у дневном и локалном листу и 
траје 30 дана од дана оглашавања.

Место одржавања јавног увида је зграда 
Градске управе града Пожаревца у Пожаревцу, ул 
Дринска бр. 2.

Члан 10.
Обуставља се издавање локацијских 

дозвола за извођење радова којима се мења стање 
у простору у границама планског подручја, до 
усвајања Плана, а најдуже годину дана од дана 
ступања на снагу ове одлуке.
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Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Пожаревца “.

У Пожаревцу, 25.9.2009. године Број: 01-06-119/4

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

5

На основу члана 46. Закона о планирању и 
изградњи ( „Службени гласник РС“, бр. 72/09 ) и 
члана 27. став 1. тачка 5. Статута града Пожаревца 
( „Службени гласник града Пожаревца“, бр. 2/08 ), 
Скупштина града Пожаревца на седници одржаној 
25.09.2009. године, донела је 

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
БЛОКА СИНЂЕЛИЋЕВЕ И ЈУГ БОГДАНОВЕ 

УЛИЦЕ У ПОЖАРЕВЦУ

Члан 1.
Овом одлуком приступа се изради Плана 

детаљне регулације блока Синђелићеве и Југ 
Богданове улице у Пожаревцу (у даљем тексту 
План).

Члан 2.
Наручилац израде Плана је Град 

Пожаревац. 
Носилац израде и спровођења Плана је 

надлежни орган за послове урбанизама Градске 
управе града Пожаревца.

Израда концепта планског документа и 
израда Плана уступа се Ј.П. „Дирекцији за изградњу 
града Пожаревца“.

Члан 3.
 Циљ израде Плана је утврђивање услова за 
уређење простора и изградњу објеката у постојећем 
урбаном ткиву у складу са Генералним планом 
Пожаревца и дефинисање регулације нарочито 
Синђелићеве и Југ Богданове улице у циљу 
спровођења саобраћајне студије ДУП „Центар“.

Члан 4.
 Границе планског подручја представљају 
улице Немањина, Југ Богданова, Лоле Рибара и 
Синђелићева у Пожаревцу.

Члан 5.
 План детаљне регулације садржи 
нарочито: границе плана и обухват грађевинског 
подручја, поделу простора на посебне целине 
и зоне, намену земљишта, регулационе линије 
улица и јавних површина и грађевинске линије са 
елементима за обележавање на геодетској подлози, 
нивелационе коте улица и јавних површина 
(нивелациони план), трасе, коридоре и капацитете 
за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу 
инфраструктуру, правила уређења и правила 
грађења по целинама и зонама, економску анализу 
и процену улагања из јавног сектора, локације за 
које је предвиђена израда урбанистичког пројекта 
и графички део.
 Графички део Плана садржи: план 
намене; план регулације и нивелације; план 
инфраструктурних система; план заштите 
животне средине и природних и културних 
добара; композициони или обликовани план и план 
партерног уређења.
 Графички део плана израђује се на 
овереном катастарско-топографском плану.

Члан 6.
 Рок за израду нацрта Плана је шест месеци 
од дана објављивања ове одлуке у  „Службеном 
гласнику града Пожаревца.“

Члан 7.
Трошкови финансирања Плана обезбеђују 

се из буџета града Пожаревца.

Члан 8.
Израђивач Плана је дужан да у поступку 

израде Плана прибави решење надлежног органа 
о изради или неприступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину.

Члан 9.
Излагање планског документа на јавни 

увид, оглашава се у дневном и локалном листу и 
траје 30 дана од дана оглашавања.

Место одржавања јавног увида је зграда 
Градске управе града Пожаревца у Пожаревцу, ул 
Дринска бр. 2.

Члан 10.
Обуставља се издавање локацијских 

дозвола за извођење радова којима се мења стање 
у простору у границама планског подручја, до 
усвајања Плана, а најдуже годину дана од дана 
ступања на снагу ове одлуке.
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Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Пожаревца “.

У Пожаревцу, 25.9.2009. године Број: 01-06-119/5

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

6

На основу члана 46. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09) и 
члана 27. став 1. тачка 5. Статута града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 2/08), 
Скупштина града Пожаревца на седници одржаној 
25.09.2009. године, донела је 

О Д Л У К У
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ЛОКАЛНOГ ПУТА ПОЖАРЕВАЦ-
КОСТОЛАЦ

Члан 1.
Овом одлуком приступа се изради Плана 

детаљне регулације локалног пута Пожаревац - 
Костолац (у даљем тексту План).

Члан 2.
Наручилац израде Плана је Град 

Пожаревац. 
Носилац израде и спровођења Плана је 

надлежни орган за послове урбанизама Градске 
управе града Пожаревца.

Израда концепта планског документа и 
израда Плана уступа се Ј.П. „Дирекцији за изградњу 
града Пожаревца“.

Члан 3.
 Циљ израде Плана је утврђивање трасе 
и урбанистичко техничких услова за изградњу 
локалног пута Пожаревац-Костолац и решавање 
имовинско правних односа на предметном 
земљишту. 

Члан 4.
 Планско подручје обухвата катастарске 
парцеле у КО Пожаревац: 18758/1, 18758/2, 18759/1, 
18759/2, 20730/1, 18760/1, 18761/1, 18761/2, 18761/3, 
18762/1, 18762/2, 18760/2, 20692, 18763/2, 18764/1, 

18441, 18440, 20720, 18439, 18438, 18764/2, 18764/3, 
18437, 18765/1, 18765/2, 18436, 18435, 18765/3, 18433, 
18432, 18214, 18431, 20718, 18430, 18216, 18429, 18428, 
18427, 18217, 18426, 18425, 18218, 18424, 20693, 18219, 
18240, 18239, 18238, 18221, 18237, 18236, 18222, 
20694, 18223, 18230, 18224, 18227, 18226, 18225, 
18215, 18220, 18228, 18229, 18434, 18762/3, 18763/1 и 
20728;
 У КО Ћириковац: 739, 302, 301, 300, 299, 
298, 297, 703, 422, 296, 295, 294, 741/1, 423, 293, 292, 
291/1, 291/2, 290, 289, 744, 288, 451, 249, 248, 247, 
452, 246, 453, 245, 454, 455, 244, 243, 242, 456, 750, 
241, 461, 240, 462, 239, 463, 464, 465, 238, 466, 467, 
237, 236, 235, 234, 747, 468, 17, 16, 748, 1417, 1416, 
1415, 1414, 1413, 1412, 1411, 1410, 15, 14, 13, 1409, 12, 
11, 10, 1408, 1407, 1404, 1403, 1394, 1350, 1351, 1354, 
1355, 1356, 1357, 1358, 1344, 1342, 1339, 1338, 1337, 
1335, 1334, 1333, 1332, 1331, 1330;
 У КО Петка: 491/3, 491/2, 1701/1, 499, 491/1, 
500, 498, 497, 501, 495, 502, 494, 1702, 493, 475, 492, 
1700/1, 356, 377, 355, 354, 353, 352, 378, 351, 350, 379, 
349, 348, 380, 347, 346, 345, 344, 381, 382, 383, 343, 
1692, 277 и 1669/1;
 У КО Кленовник: 330/2, 330/1, 331, 332, 
333, 334, 335, 336, 480, 337, 2896, 338, 486, 339, 487, 
340, 341, 354, 355, 356, 357, 342, 358, 359, 360, 343, 
344, 361, 345, 346, 347, 362, 348, 349, 363, 364, 350, 
365, 366, 367, 351, 352, 368, 369, 370, 371, 353, 490, 
483, 273, 280, 281, 282, 274, 275, 276, 283, 277, 278, 
284, 279, 492, 285, 216, 471, 215, 286, 214, 213, 212, 
211, 287, 210, 209, 288, 289 и 208.

Члан 5.
 План детаљне регулације садржи нарочито: 
границу плана и обухват грађевинског подручја, 
поделу простора на посебне целине и зоне, намену 
земљишта, регулационе линије улица и јавних 
површина и грађевинске линије са елементима за 
обележавање на геодетској подлози, нивелационе 
коте улица и јавних површина (нивелациони план), 
трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну, 
енергетску, комуналну и другу инфраструктуру, 
правила уређења и правила грађења по целинама 
и зонама, економску анализу и процену улагања 
из јавног сектора, локације за које је предвиђена 
израда урбанистичког пројекта и графички део.
 Ближе разрадити нарочито границе парцела 
јавних или комуналних површина са координатама 
и регулацију и нивелацију трасе.

Графички део Плана садржи: план 
намене; план регулације и нивелације; план и 
инфраструктурних система; план заштите животне 
средине и природних и културних добара.
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 Графички део плана израђује се на овереном 
катастарско-топографском плану.

Члан 6.
           Рок за израду нацрта Плана је шест месеца 
од дана објављивања ове одлуке у „Службеном 
гласнику града Пожаревца.“

Члан 7.
Трошкови финансирања Плана обезбеђују 

се из буџета града Пожаревца.

Члан 8.
Израђивач Плана је дужан да у поступку 

израде Плана прибави решење надлежног органа 
о изради или неприступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину.

Члан 9.
Излагање планског документа на јавни 

увид, оглашава се у дневном и локалном листу и 
траје 30 дана од дана оглашавања.

Место одржавања јавног увида је зграда 
Градске управе града Пожаревца у Пожаревцу, ул 
Дринска бр. 2.

Члан 10.
Овом одлуком ставља се ван снаге “Одлука 

о приступању изради плана генералне регулације 
обилазнице пута Пожаревац – Костолац“ 
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 3/08).

Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Пожаревца “.

У Пожаревцу, 25.9.2009. године Број: 01-06-119/6

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

7

Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној 21. септембра 2009. године разматрало 
је Изјашњење помоћника Градоначелника за 
урбанизам по захтеву Радовановић Радосава из 
Кличевца за предузимање мере заштите од бујица, 
са предмером и предрачуном ЈП “Дирекција 
за изградњу града Пожаревца”, и Изјашњењем 

Одељења за привреду, финансије и трезор и Одеље-
ња за урбанизам, комуналне и имовинско правне 
послове, те је на основу члана 46. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник Републике Србије” бр. 
129/2007), члана 86. Статута града Пожаревца 
(“Службени гласник града Пожаревца”, бр. 2/2008 ), 
члана 5. став 2. и члана 10. Одлуке о буџету града 
Пожаревца за 2009. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 5/08 и 1/09), донело

Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава сталне буџетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ Информација помоћника 

Градоначелника за урбанизам по захтеву 
Радовановић Радосава из Кличевца за предузимање 
мере заштите од бујица, са предмером и предрачуном 
ЈП “Дирекција за изградњу града Пожаревца”, 
Изјашњењем Одељења за привреду, финансије 
и трезор и Одељења за урбанизам, комуналне и 
имовинско правне послове и одобравају средства у 
укупном износу од 782.847,40 динара са ПДВ-ом.

II
ДАЈЕ СЕ НАЧЕЛНА САГЛАСНОСТ ЈП 

Дирекцији за изградњу града Пожаревца за почетак 
радова на реализацији изградње и чишћење канала 
у Кличевцу, у улици Карађорђевој, у целокупној 
дужини до постојећег канала К-3, уз претходну 
обавезу прибављања сагласности и мишљења 
од надлежне водопривредне институције ПД ХЕ 
„Ђердап” Д.О.О.

III
Средства у износу од 782.847,40 динара 

обезбедити из средстава утврђених Одлуком о 
буџету града Пожаревца за 2009. годину („Службени 
гласник града Пожаревца” бр. 5/08 и бр. 1/09), са 
Раздела: 1 „Градоначелник и Градско веће”, Глава 
1.1. „Градоначелник и градско веће”, Функција 110 
„Изврши и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови спољни послови”, Позиција: 14: 
Економскакласификација: 499-„Стална буџетска 
резерва”.

ЗАДУЖУЈЕ СЕ ЈП „Дирекција за изградњу 
града Пожаревца” да сходно члану II овог Решења, 
Одељењу за привреду, финансије и трезор, 
достави сву тражену и правдајућу документацију 
са одређеним Економским класификацијама за 
пренос средстава из члана III Решења.



25.09.2009.СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦАСтрана 8 - Број 7

IV
 О реализацији овог Решења стараће се 
Одељење за привреду, финансије и трезор Градске 
управе града Пожаревца и ЈП „Дирекција за изградњу 
града Пожаревца”.

V
Ово Решење објавити у „Службеном глас-

нику града Пожаревца”.

У Пожаревцу 21.09.2009. год. Бр: 01-06-118/2009-9

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Доставити:
- Одељењу за урбанизам, комуналне и 

имовинско правне послове
- Шефу Одсека за буџет и финансије
- Шефу Одсека за трезор
- Оливери Гроздановић, Одељење за 

привреду, финансије у трезор
- Војиславу Пајићу, помоћнику 

градоначелника за урбанизам
- МЗ „Кличевац” из Кличевца
- Радовановић Радосаву из Кличевца, 

ул.Карађорђева бр.81
- Одсеку за скупштинске послове

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
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