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На основу члана 32. став 1. тачка 2) и члана 66. 
став 1. и 3. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 - др.закон) и члана 76. 
став 1. и 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, 108/13 и 142/14), члана 17. Одлуке о 
буџету града Пожаревца за 2015. годину („Службени 
гласник града Пожаревца“, бр. 13/14 и 3/15) и члана 32. 
став 1. тачка 2) Статута града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревцa”, бр. 4/13 – пречишћен текст), 
Скупштина Града Пожаревца , на седници одржаној 
30.9.2015. године, усвојила је 

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ 
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУНИ 
2015. ГОДИНЕ(„Сл.гласник града Пожаревцa”, бр. 

13/14 и 3/15)

1.УВОД

Приликом израде, састављања и достављања 
Извештаја о извршењу Одлуке о буџету града Пожаревца 
за период јануар-јуни 2015. године примењивани су 
следећи прописи:

-Закон о буџетском систему
-Одлука о буџету града Пожаревца за 2015. 

годину и Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету 
града Пожаревац за 2015. годину-Ребаланс 1

-Закон о локалној самоуправи
-Закон о финансирању локалне самоуправе
-Уредба о списку директних и индиректних 

корисника буџетских средстава Републике, односно 
локалних власти и организација обавезног социјалног 
осигурања, који су укључени у систем консолидованог 
рачуна трезора

-Уредба о примени Међународних 
рачуноводствених стандарда за јавни сектор

-Уредба о буџетском рачуноводству
-Правилник о стандардном класификационом 

оквиру и Контном плану за буџетски систем
-Правилник о начину припреме, састављања 

и подношења финансијских извештаја корисника 
буџетских средстава и корисника средстава организација 
обавезног социјалног осигурања 

-и други прописи којима се уређује оснивање, 
делокруг и финансирање корисника буџетских 
средстава.

Код израде Извештаја о извршењу за период 

јануар-јуни 2015. године, пошло се од важеће Одлуке 
о буџету, односно Одлуке о ребалансу буџета за 2015. 
годину, усвојене од стране скупштине, са циљем да се 
презентују потпуни подаци и информације о пословању 
буџета и његових корисника за период јануар-јуни 2015. 
године.

ОПШТИ ДЕО

I
Рачун прихода и примања остварених од продаје 

нефинансијске имовине и расхода и издатака за набавку 
нефинансијске имовине града Пожаревца за 2015. годину 
састоји се од:

 Износ у хиљадама динара (000)

А.
РАЧУН 
ПРИХОДА И 
ПРИМАЊА

Економска 
класифи-

кација
План Реализација

I-VI %

1.

Укупни приходи 
и примања 
остварени по 
основу продаје 
нефинансијске 
имовине

7 + 8 2.370.996 1.459.305 61,55

2.

Укупни расходи и 
издаци за набавку 
нефинансијске 
имовине

4 + 5 3.592.028 995.381 27,71

3. Буџетски 
суфицит/дефицит

(7+8) - 
(4+5) -1.221.032 463.924 -38,00

4.

Издаци за набавку 
финансијске 
имовине (осим за 
набавку домаћих 
хартија од 
вредности)

62 553.965 23.395 4,22

5. Укупан фискални 
суфицит/дефицит 

((7+8) - 
(4+5)) - 62 -1.774.997 440.529 -24,80

Б.  РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

1. Примања од 
задуживања 91 0 0 0

2.

Примања 
од продаје 
финансијске 
имовине

92 0 868
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3.

Издаци за набавку 
финансијске 
имовине (осим за 
набавку домаћих 
хартија од 
вредности)

6211 0
0 0

4. Издаци за отплату 
главнице дуга 61 86.800 43.729 50,38

5. Нето 
финансирање

(91+92) 
- (61+6211) -86.800 -42.861 49,38

6.

Укупан фискални 
суфицит/дефицит 
плус нето 
финансирање

(((7+8) - 
(4+5)) - 62) 
+ ((91+92)-
(6211+61))

-1.861.797 397.668 -21,40

II
 Приходи и примања, расходи и издаци буџета 
утврђени су и реализовани у следећим износима: 

Износ у хиљадама динара (000)

Р.бр. ОПИС

Шифра 
економске 
класифи-

кације

План Реализација
I-VI %

1 2 3 4

I

УКУПНИ 
ПРИХОДИ И 
ПРИМАЊА 
ОД ПРОДАЈЕ 
НЕФИНАН-
СИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ

7+8 2.370.996 1.459.705 61,57

1. Порески приходи 71 1.864.021 1.133.114 60,79

1.1.

Порез на доходак, 
добит и капиталне 
добитке (осим 
самодоприноса)

711 1.189.200 607.294 51,07

1.2. Самодопринос 711180 0 0 0,00
1.3. Порез на имовину 713 312.510 156.874 50,20

1.4. Остали порески 
приходи  362.311 368.946 101,83

2. Непорески 
приходи 74 359.501 252.035 70,11

2.1 Приходи од 
имовине 741 138.844 140.871 101,46

2.2
Приходи од 
продаје добара и 
услуга

742 152.052 86.841 57,11

2.3
Новчане казне и 
одузета имовинска 
корист

743 12.630 7.178 56,83

2.4

Добровољни 
трансфери од 
физичких и 
правних лица

744 235 1.758 784,09

2.5
Мешовити и 
неодређени 
приходи

745 55.740 15.787 28,32

3. Донације 731+732 2.140 1.085 50,70

4. Трансфери 733 140.989 70.931 50,31

5.

Меморандумске 
ставке за 
рефундацију 
расхода

770 1.720 27 1,57

6.

Примања 
од продаје 
нефинансијске 
имовине

8 2.625 2.113 80,50

II

УКУПНИ 
РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ ЗА 
НАБАВКУ 
НЕФИНАН-
СИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ

4+5 3.592.028 995.381 27,71

1. Текући расходи 4 - 463 2.476.412 873.296 35,26

1.1. Расходи за 
запослене 41 576.105 277.434 48,16

1.2. Коришћење роба и 
услуга 42 968.756 331.083 34,18

1.3.
Употреба 
основних 
средстава

43 0 0 0,00

1.4. Отплата камата 44 3.160 1.831 57,94
1.5. Субвенције 45 162.328 23.073 14,21

1.6. Социјална 
заштита из буџета 47 31.521 15.229 48,31

1.7. Остали расходи 48+49+465 333.625 84.153 25,22
2. Трансфери 463 400.917 140.493 35,04

3.

Издаци за 
набавку 
нефинансијске 
имовине

5 1.115.616 122.085 10,94

III

ПРИМАЊА 
ОД ПРОДАЈЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ И 
ЗАДУЖИВАЊА

9 0 0 0,00

1. Задуживање 91 0 0 0,00

1.1.
Задуживање 
код домаћих 
кредитора

911 0 0 0,00

2.

Примања по 
основу отплате 
кредита и продаје 
финансијске 
имовине

92 0 0 0,00

IV

ОТПЛАТА ДУГА 
И НАБАВКА 
ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ

6 86.800
43.729 50,38

1. Отплата дуга 61 86.800 43.729 50,38

1.1.
Отплата дуга 
домаћим 
кредиторима

611 86.800 43.729 50,38

V

НЕРАСПО-
РЕЂЕНИ 
ВИШАК 
ПРИХОДА 
ИЗ РАНИЈИХ 
ГОДИНА

3 1.867.310 1.867.975 100,04
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III
План буџет града Пожаревца за 2015. годину састоји се од:

1. Прихода и примања у износу од 2.370.996 хиљада динара;
2. Расхода и издатака у износу од 3.592.028 хиљада динара;
3. Буџетског дефицита у износу од 1.221.032 хиљаде динара. 

Због мањег извршења расхода од планираних град Пожаревац је по извештају за период јануар- јуни 2015. 
годинe остварио буџетски суфицит у износу од 464.324хиљада динара и повећање готовинских средстава на рачунима у 
износу од 398.068 хиљада динара.

Део суфицита искоришћен је за набавку финансијске имовине 23.395 хиљада динара, а део за отплату главнице 
дуга 43.729 хиљада динара

IV
Укупна примања буџета и приходи из осталих извора реализовани су у следећим износима и то: 

 Износ у хиљадама динара (000)

Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА План Реализација
I-VI %

3 Пренета средства из претходне године  1.867.310 1.867.975 100,04
700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ  2.368.371 1.457.592 61,54

710000 ПОРЕЗИ  1.864.021 1.133.103 60,79

711000 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ 
ДОБИТКЕ

 
 1.189.200 607.294 51,07

711111 Порез на зараде  1.080.000 549.900 50,92

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

 7.500 -2.534 -33,79

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

 22.500 10.204 45,35

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

 8.000 13.263 165,79

711143 Порез на приходе од непокретности  1.700 -12 -0,71

711145
Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари 
- по основу самоопорезивања и по решењу Пореске 
управе 

 650 389 59,85

711146 Порез на приходе од пољопривреде и шумарства 0 42 0,00
711147 Порез на земљиште 0 119 0,00

711148 Порез на приходе од непокретности, по решењу Пореске 
управе

 
 800 127 15,88

711161 Порез на приходе од осигурања лица  50 0 0,00
711190 Порез на друге приходе  68.000 35.796 52,64

713000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ  312.510 156.874 50,20

713121 Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од 
физичких лица  120.000 59.858 49,88

713122 Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од 
правних лица  150.000 76.924 51,28

713311 Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе  5.500 1.125 20,45

713421 Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по 
решењу Пореске управе  23.500 11.593 49,33

713423
Порез на пренос апсолутних права на моторним 
возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу 
Пореске управе 

 13.500 7.374 54,62

713611 Порез на акције на име и уделе  10 0 0,00

714000 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ  327.311 349.616 106,81



30.09.2015.СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦАСтрана 4 - Број 8

714431

Комунална такса за коришћење рекламних паноа, 
укључујући и истицање и исписивање фирме ван 
пословног простора на објектима и просторима који 
припадају јединици локалне самоуправе(коловози, 
тротоари, зелене површине, бандере и сл.) 

 600 
193 32,17

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

 31.010 16.261 52,44

714543 Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног 
земљишта  100 39 39,00

714549 Накнада од емисије SO2, NO2, прашкастих материја и 
одложеног отпада  293.001 332.213 113,38

714552 Боравишна такса  1.500 414 27,60

714562 Посебна накнада за заштиту и унапређење животне 
средине  100 131 131,00

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

 1.000
 365 36,50

715000 ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И 
ТРАНСАКЦИЈЕ 0 11 0,00

715400 Добит по основу разлике између куповног и продајног 
девизног курса 0 11 0,00

716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ  35.000 19.319 55,20

716111 Комунална такса за истицање фирме на пословном 
простору  35.000 19.319 55,20

730000 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ  143.129 72.016 50,32
 ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА  2.140 1.085 50,70

732140 Текуће донације од међународних организација у корист 
нивоа градова  2.140 1.085 50,70

733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ  140.989 70.931 50,31

733141 Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа 
градова  111.620 55.810 50,00

733142 Други текући трансфери од Републике у корист нивоа 
градова 22.299 9.145 41,01

733144 Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од 
Републике у корист нивоа градова  4.190 5.701 136,06

733147 Текући трансфери од општина у корист нивоа градова  2.880 275 9,55
740000 ДРУГИ ПРИХОДИ  359.501 252.035 70,11

741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ  138.844 140.871 101,46

741141 Камата на средства буџета града  60.990 4.288 7,03

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

 50 7 14,00

741400 Приходи од имовине који припада имаоцима полиса 
осигурања 0 18 0

741511 Накнада за коришћење минералних сировина и 
геотермалних ресурс 0 90.014 0,00

741522 Средства остварена од давања у закуп пољопривредног 
земљишта у државној средини 0 12.243 0

741520 Накнада за коришћење шумског и пољопривредног 
земљишта  150 176 117,33
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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

 12.300 2.783 22,63

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

 65.333 30.284 46,35

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

 1 0 0,00

741534 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 0 1.058 0,00

741535 Комунална такса за заузеће јавне површине 
грађевинским материјалом  20 0 0,00

742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА  152.052 86.841 57,11

742141 Приходи од продаје добара или услуга од стране 
тржишних организација у корист нивоа градова  74.674 40.512 54,25

742142
Приходи од давања у закуп, односно на коришћење 
непокретности у државној својини које користе градови 
и индиректни корисници њиховог буџета

 46.178 18.438 39,93

742143 Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у 
корист нивоа градова  8.500 4.426 52,07

742241 Градске административне таксе  4.000 1.839 45,98
742253 Накнада за уређивање грађевинског земљишта  18.500 21.156 114,36

742341
Приходи настали продајом услуга корисника средстава 
буџета јединице локлане самоуправе чије је пружање 
уговорено са физичким и правним лицима

 200 470 235,00

743000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА 
КОРИСТ  12.630 7.178 56,83

743324 Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене 
прописима о безбедности саобраћаја на путевима  12.630 7.178 56,83

744 ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И 
ПРАВНИХ ЛИЦА 235 1.758 748,09

744141 Текући добровољни трансфери од физичких и правних 
лицау корист нивоа градова 235 1.758 748,09

745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ  55.740 15.787 28,32
745141 Остали приходи у корист нивоа градова  55.740 15.787 28,32

770000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ 
РАСХОДА  1.720 27 1,57

772110 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из 
претходне године  1.720 27 1,57

800000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИН. ИМОВИНЕ  2.625  2.113 80,50

820000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА  2.625 2.113 80,50
823100 Примања од продаје робе за даљу продају  2.625 2.113 80,50
921 Приходи од продаје домаће фиансијске имовине 0 868 0

7+8+9 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД 
ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ  2.370.996 1.460.573 61,60

3+7+8+9 УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ 
ПРИХОДИ И ПРИМАЊА  4.238.306 3.328.148 78,53

V
Расходи и издаци буџета, по основним наменама, утврђени су и реализовани у следећим износима: 

 Износ у хиљадама динара (000)
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Екон. 
клас. ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА План Реализација

I-VI %

1 2 6
400 ТЕКУЋИ РАСХОДИ  2.4481.893 873.296 35,19
410 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ  575.999 277.434 48,17
411 Плате и додаци запослених  450.590 223.656 49,64
412 Социјални доприноси на терет послодавца  80.658 40.004 49,60
413 Накнаде у натури (превоз)  7.913 4.019 50,79
414 Социјална давања запосленима  19.410 1.428 7,36
415 Накнаде за запослене  12.136 6.278 51,73
416 Награде,бонуси и остали посебни расходи  5.292 2.049 38,72
420 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА  971.941 331.083 34,06
421 Стални трошкови  349.116 115.149 32,98
422 Трошкови путовања  71.803 28.976 40,35
423 Услуге по уговору  150.647 48.358 32,10
424 Специјализоване услуге  169.601 54.820 32,32
425 Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)  137.699 55.116 40,30
426 Материјал  93.075 28.664 30,80
440 ОТПЛАТА КАМАТА  3.160 1.831 57,94
441 Отплата домаћих камата;  3.160 1.831 57,94
450 СУБВЕНЦИЈЕ  162.443 23.073 14,20

4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима 
и организацијама  96.072 23.073 24,02

4512 Капиталне субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама  57.871 0 0,00

454 Субвенције приватним предузећима  8.500 0 0,00
460 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ  459.731 165.572 36,01
4631 Текући трансфери осталим нивоима власти  276.175 123.827 44,84
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти  127.882 16.666 13,03
465 Остале донације, дотације и трансфери  55.674 25.079 45,05
470 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ  31.521 15.229 48,31
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета  31.521 15.229 48,31
480 ОСТАЛИ РАСХОДИ  237.756 59.074 24,85
481 Дотације невладиним организацијама;  116.127 49.663 42,77
482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали;  18.750 5.376 28,67
483 Новчане казне и пенали по решењу судова;  95.371 2.800 2,94

484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед 
елементарних непогода или других природних узрока;  3.008 0 0,00

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране 
државних органа;  4.500 1.235 27,44

490 АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА  39.342 0 0,00
49911 Стална резерва  6.000 0 0,00
49912 Текућа резерва  33.342 0 0,00
500 КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ  1.121.829 122.085 10,88

510 ОСНОВНА СРЕДСТВА  1.065.686 93.568 8,78
511 Зграде и грађевински објекти;  986.182 85.104 8,63
512 Машине и опрема;  65.190 6.940 10,65
514 Култивисана имовина;  5.272 0 0,00
515 Нематеријална имовина  9.042 1.524 16,85
520 ЗАЛИХЕ  1.923 675 35,10
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523 Залихе робе за даљу продају  1.923 675 35,10
540 ПРИРОДНА ИМОВИНА  54.220 27.842 51,35
541 Земљиште  54.220 27.842 51,35
610 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ  86.800 43.729 50,38
611 Отплата главнице домаћим кредиторима  86.800 43.729 50,38
620 Набавка финансијске имовине  547.785 23.395 4,27
621 Набавка домаће фин. Имовине  547.785 23.395 4,27

 УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ  4.238.307 1.062.505 25,07
 

 VI
Расходи и издаци буџета по функционалној класификацији, утврђени су и реализовани у следећим износима: 

 Износ у хиљадама динара (000)

Функциje Функционална класификација План Реализација
I-VI %

000 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА  100.107 35.797 35,76
010 Болест и инвалидност;  5.740 1.616 28,15
040 Породица и деца;  17.800 7.449 41,85

070 Социјална помоћ угроженом становништву 
некласификована на другом месту;  39.434 13.947 35,37

090 Социјална заштита некласификована на другом месту  37.133 12.785 34,43
100 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ  1.013.151 304.363 30,04

110 Извршни и законодавни органи, финансијски и 
фискални послови и спољни послови;  226.703 82.582 36,43

130 Опште услуге;  667.330 162.761 24,39

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту;  29.158 13.460 46,16

170 Трансакције јавног дуга;  89.960 45.560 50,64
300 ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ  10.909 4.733 43,39

330 Судови;  10.909 4.733 43,39
400 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ  1.001.848 107.603 10,74

411 Општи економски и комерцијални послови  7.511 9 0,12
421 Пољопривреда  79.869 57 0,07
436 Остала енергија  463.624 0 0,00
451 Друмски саобраћај  418.264 101.633 24,30
473 Туризам  32.580 5.904 18,12

500 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  700.951 77.907 11,11
510 Управљање отпадом;  161.244 25.786 15,99
520 Управљање отпадним водама;  452.699 29.705 6,56
530 Смањење загађености;  12.539 2.364 18,85
540 Заштита биљног и животињског света и крајолика;  74.469 20.052 26,93

600 ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ  498.090 164.690 33,06
620 Развој заједнице;  303.096 80.723 26,63
630 Водоснабдевање;  126.404 50.046 39,59
640 Улична расвета;  68.590 33.921 49,45

700 ЗДРАВСТВО  32.820 1.296 3,95
740 Услуге јавног здравства;  32.820 1.296 3.95

800 РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ  308.805 113.865 36,87
810 Услуге рекреације и спорта;  104.730 49.665 47,42
820 Услуге културе;  201.424 63.325 31,44
840 Верске и друге заједнице  2.651 875 33,01

900 ОБРАЗОВАЊЕ  571.626 252.251 44,13
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911 Предшколско образовање  331.868 143.038 43,10
912 Основно образовање  80.436 39.137 48,66
920 Средње образовање;  87.932 37.916 43,12
960 Помоћне услуге образовању;  71.390 32.160 45,05
 УКУПНО  4.238.307 1.062.505 25,07

 VII
Средства буџета и средства из осталих извора у износу од 4.238.307 хиљада динара, утврђена су и реализована 

по програмској класификацији и то:
 

 Износ у хиљадама динара (000)
Шифра

Назив План Реализација
I-VI %Програм

Програмска 
активност/ 
Пројекат

1 2 3 7

1101  Програм 1. Локални развој и просторно 
планирање 284.844 78.641 27,61

 1101-0001 Стратешко, просторно и урбанистичко 
планирање 165.030 32.944 19,99

 1101-0002 Уређивање грађевинског земљишта 119.814 45.653 38,10
0601  Програм 2. Комунална делатност 1.385.077 189.766 13,70

 0601-0001 Водоснабдевање 126.403 50.046 39,59
 0601-0002 Управљање отпадним водама 444.699 29.705 6,68
 0601-0003 Одржавање депонија 46.300 1.586 3,43
 0601-0004 Даљинско грејање 463.624 0 0,00
 0601-0006 Паркинг сервис 65.548 30.256 46,16

 0601-0007 Уређивање, одржавање и коришћење 
пијацa 1.000 0 0,00

 0601-0008 Јавна хигијена 49.073 24.200 49,31
 0601-0009 Уређење и одржавање зеленила 36.715 8.618 23,47
 0601-0010 Јавна расвета 68.590 33.921 49,45
 0601-0014 Остале комуналне услуге 25.254 11.434 45,28

 0601-П1 Пројекат: “Санација депоније комуналног 
отпада Јеремино поље” 57.244 0 0,00

 0601-П2 Пројекат: “Санација и рекултивација 
депоније Градске утрине” 627 0 0,00

1501  Програм 3. Локални економски развој 19.511 9 0,05
 1501-0003 Подстицаји за развој предузетништва 6.500 0 0,00
 1501-0004 Одржавање економске инфраструктуре 12.000 0 0,00

1501-00П1 Пројекат:Свеж почетак 1.011 9 0,89
1502  Програм 4. Развој туризма 32.580 5.904 18,12

 1502-0001 Управљање развојем туризма 10.670 4.645 43,53
 1502-0002 Туристичка промоција 3.586 574 16,01
 1502-П1 Пројекат: Љубичевске коњичке игре 10.165 0 0,00
 1502-П2 Пројекат: Ускршњи етно фестивал 825 622 75,39

 1502-П3 Пројекат: Пожаревачки међународни 
карневал 3.540 63 1,78

 1502-П4
Пројекат: Набавка и постављање 
туристичке сигнализације за целокупну 
територију Пожаревца

3.794 0 0,00
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0101  Програм 5. Развој пољопривреде 79.868 57 0,07

 0101-0001 Унапређење услова за пољопривредну 
делатност 18.023 0 0,00

 0101-0002 Подстицаји пољопривредној производњи 61.845 57 0,09
0401  Програм 6. Заштита животне средине 20.539 2.364 11,51

 0401-0002 Управљање комуналним отпадом 8.000 0 0,00

 0401-0003 Праћење квалитета елемената животне 
средине 9.039 1.331 14,73

 0401-0004
Заштита природних вредности и 
унапређење подручја са природним 
својствима

3.500 1.033 29,51

0701  Програм 7. Путна инфраструктура 348.925 69.747 19,99

 0701-0002 Одржавање путева 348.925 69.747 19,99
2001  Програм 8. Предшколско васпитање 331.868 143.038 43,10

 2001-0001 Функционисање предшколских установа 331.868 143.038 43,10

2002  Програм 9. Основно образовање 134.363 63.647 47,37
 2002-0001 Функционисање основних школа 134.363 63.647 47,37

2003  Програм 10. Средње образовање 99.432 41.066 41,30
 2003-0001 Функционисање средњих школа 99.3432 41.066 41,30

0901  Програм 11. Социјална и дечја заштита 97.714 35.448 36,28
 0901-0001 Социјалне помоћи 27.778 8.916 32,10

 0901-0003 Подршка социо-хуманитарним 
организацијама 13.408 4.881 36,40

 0901-0004 Саветодавно-терапијске и социјално-
едукативне услуге 24.040 8.996 37,42

 0901-0005 Активности Црвеног крста 14.688 5.206 35,44
 0901-0006 Дечија заштита 17.800 7.449 41,85

1801  Програм 12. Примарна здравствена 
заштита 34.320 2.759 8,04

 1801-0001 Функционисање установа примарне 
здравствене заштите 33.020 2.759 8,36

1801-00П1 Пројекат:Набавка стоматолошких столица 1.300 0 0,00
1201  Програм 13. Развој културе 204.075 64.200 31,46

 1201-0001 Функционисање локалних установа 
културе 178.661 56.774 31,78

 1201-0002 Подстицаји културном и уметничком 
стваралаштву 6.696 875 13,07

 1201-П1 Пројекат: Глумачке свечаности”Дани 
Миливоја Живановића” 4.226 3.256 77,05

 1201-П2 Пројекат: Одржавање концерта, мјузикла и 
представа 2.381 302 12,68

 1201-П3 Пројекат: Одржавање књижевних вечери и 
трибина 255 71 27,84

 1201-П4 Пројекат: Едиција и часопис “Браничево” 
и књижевни живот Центра за културу 620 61 9,84

 1201-П5
Пројекат: ГАНИП - градски ансамбл 
народних игара и песама Центра за 
културу Пожаревац

1.456 670 46,02

 1201-П6 Пројекат: Летњи програм 689 269 39,04

 1201-П7 Пројекат: РЕФРАКТ-Регионални фестивал 
алтернативне културе 30 0 0,00
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 1201-П8 Пројекат: Организовање и одржавање 
првомајског уранка 180 144 80,00

 1201-П9 Пројекат: Одржавање поп и рок концерта 230 0 0,00

 1201-П10 Пројекат: Организовање гитаријаде на 
лагуни 600 50 8,33

 1201-П11
Пројекат: Фестивал “Миливојев штап и 
шешир” - Сусрети варошких позоришта 
Србије

275 173 62,91

 1201-П12 Пројекат: Смотра драмских аматера 
Подунавља и Поморавља “Живка Матић” 240 0 0,00

 1201-П13 Пројекат: Дистрибутерско филмска 
делатност 524 217 41,41

 1201-П14 Пројекат: Штампање књига, каталога, 
монографије и публикације 1.055 0 0,00

 1201-П15 Пројекат: Микрофилмовање и 
дигитализовање архивских докумената 182 127 69,78

 1201-П16 Пројекат: Музеолошка обрада и 
дигитализација етнолошке збирке 400 200 50,00

 1201-П17 Пројекат: Археолошка истраживања 
локалитета Браничево у Старом Костолцу 1.000 127 12,70

 1201-П18 Пројекат: Чишћење римских терми на 
локалитету Маргум 250 100 40,00

 1201-П19 Пројекат: Водич кроз музеј, каталог 300 100 33,33

 1201-П20 Пројекат: Зборник радова Виминацијум 300 100 33,33

 1201-П21 Пројекат: Етно култура Млаве 500 142 28,40

 1201-П22 Пројекат: Организовање ликовних 
изложби 300 126 42,00

 1201-П23
Пројекат: Израда нове поставке етнолошке 
збирке: Браничево у првој половини XX 
века

200 0 0,00

 1201-П24 Пројекат: Дани „Слободана Стојановића“ 637 0 0,00

 1201-П25 Пројекат: Обележавање Дана библиотеке 115 33 28,70

 1201-П26
Пројекат: Књижеве вечери, трибине, 
предавања, семинари и обележавање 
Светског дана књиге 

540 246 45,56

 1201-П27 Пројекат: Дечије радионице 65 0 0,00

 1201-П28 Пројекат: Омогућавање наступа Градског 
женског хора “Барили” у земљи 200 0 0,00

 1201-П29 Пројекат: Међународно сликарско 
Бијенале 968 37 3,82

1301  Програм 14. Развој спорта и омладине 104.730 49.665 47,42

 1301-0001 Подршка локалним спортским 
организацијама, удружењима и савезима 98.730 45.841 46,43

 1301-0002
Подршка предшколском, школском и 
рекреативном спорту и масовној физичкој 
култури

6.000 3.824 63,73

0602  Програм 15. Локална самоуправа 1.060.461 316.194 29,82

 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и 
градских општина 909.176 247.429 27,21

 0602-0002 Месне заједнице 27.505 12.022 43,71
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 0602-0003 Управљање јавним дугом 89.960 45.560 50,64
 0602-0004 Општинско јавно правобранилаштво 10.909 4.733 43,39
 0602-0006 Информисање 12.610 2.335 18,52
 0602-0007 Канцеларија за младе 455 15 3,30
 0602-0008 Програми националних мањина 3.178 1.151 36,22

 0602-П1 Пројекат:”Управљање имовином-корист за 
све” 3.660 1.125 30,74

 0602-П2 Пројекат:”Брига о старим лицима-
узвраћање услуге” 354 349 98,59

 0602-П3 Пројекат:Прослава 15. октобра - Дана 
ослобођења Града 872 0 0,00

 0602-П4 Пројекат:Прослава Градске славе - Света 
Тројица 693 390 56,28

0602-П5 Пројекат:Општински и економски развој у 
источној Србији 1.089 1.085 99,63

 УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ 
РАСХОДИ 4.238.307 1.062.505 25,07

VIII
Извршење планираних капиталних издатака буџетских корисника за 2015. годину исказани су у следећем 

прегледу:
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1
Забела-изградња фекалне 
канализације од постојеће ЦС-
колоније до нове ЦС КПЗ

2012 2015 6.250 0 6.250 0 0,00 

2
Реконструкција водоводне 
мреже-замена азбест цементних 
цеви у улици Братсва јединства

2014 2015 40.696 0 11.004 0 0,00 

3

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

2014 2015 19.104 0 8.445 5.024 59,49 

4 Индустријска зона-улица Нова 1 2014 2016 42.693  22.500 0 0,00 

5 Индустријска зона-улица Нова 2 2014 2016 17.965  9.468 0 0,00 

6 Индустријска зона-улица Нова 3 2014 2016 12.838  6.766 0 0,00 

7 Индустријска зона-улица Илије 
Гојковића 2014 2016 38.560  20.322 0 0,00 

8

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

2013 2015 26.129 0 7.808 6.526 83,58 
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9 Индустријска зона- изградња 
водоводне мреже 2013 2015 9.064 2.064 1.645 0 0,00 

10 Израда Плана генералне 
регулације 2014 2015 30.800  30.800 0 0,00 

11 Пројекат затвореног базена 2014 2015 10.000  10.000 900 9,00 

12

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

2014 2015 35.000  35.000 27.842 79,55 

13
Експропријација земљишта 
на траси саобраћајница у 
индустријској зони

2014 2015 8.500  8.500 0 0,00 

14

Изградња заштитних 
антиерозивних објеката на 
водотоцима II категорије - 
кличевачки и речички поток

2015 2015 8.000  8.000 0 0,00 

15 Програм пошумљавања на 
терену ГО Костолац 2015 2015 5.277  5.277 0 0,00 

16 Еколошки дом - санација кровног 
покривача 2015 2015 5.250  5.250 0 0,00 

17 Извођење лимарских радова на 
крову зграде “Старо начелство” 2015 2015 7.000  7.000 0 0,00 

18
Извођење радова на електро 
инсталацијама на здању “Старо 
начелство” прва фаза

2015 2015 18.000  18.000 0 0,00 

19

Дубравица - занатско-
инсталатерски радови на 
здравственој амбуланти - трећа 
фаза

2015 2015 7.000  7.000 0 0,00 

20
Изградња секундарне мреже 
фекалне канализације у насељу 
Лучица

2015 2015 78.000  78.000 0 0,00 

21
Изградња секундарне мреже 
фекалне канализације за 
комплетно насеље Љубичево

2015 2015 35.000  35.000 0 0,00 

22

Изградња кишне канализације 
са свим бочним улицама са 
леве стране ул. Пожаревачки 
партизански одред (од центра 
града ка брду) до улива у кишни 
колектор у ул. Кнез Милошев 
венац - прва фаза

2015 2015 60.000  60.000 43 0,07 

23

Изградња кишне канализације 
за слив Варошко брдо до улива 
у кишни колектор у ул. Кнез 
Милошев венац - прва фаза

2015 2015 45.000  45.000 43 0,10 

24

Наставак изградње примарног 
вода фекалне канализације 
за насеља Лучица, Пругово и 
Пољана до излаза из насеља 
Лучица

2015 2015 34.500  34.500 0 0,00 
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25

Наставак изградње примарне 
и секундарне фекалне 
канализације иза ЦС - 8 слив 
Ратарска после пруге (ул. 
Ратарска у два правца - крака и 
ул. Молерова)

2015 2015 12.516  12.516 1.648 13,17 

26

Изградња секундарне фекалне 
канализације у улицама које се 
уливају у фекални колектор у 
Дунавској улици са леве и десне 
стране - прва фаза и то са леве 
стране улице Б.Митића, Косте 
Рацина, Вршачка, Космајски 
партизански одред, Јанка 
Веселиновића, Ђердапска XIII, 
XIV и XVI са десне стране улице 
Расадничка, Јована Скерлића, 
Билећка XI, XIV XV-а

2015 2015 47.000  47.000 0 0,00 

27

Изградња примарне и секундарне 
фекалне канализације иза ЦС 
- 8 слив Димитрија Павловића 
који обухвата улице ; Димитрија 
Павловића, Књегиње Љубице, 
Димитрија Павловића - крак 1, 
Димитирија Павловића - крак 2 и 
део улице Драгослава Ђорђевића 
- Гоше

2015 2015 10.990  10.990 2.062 18,76 

28 Изградња секундарне фекалне 
канализације у насељу Забела 2015 2015 13.750  13.750 0 0,00 

29
Изградња кишне канализације 
у улицама : Краљевића Марка и 
Невесињска

2015 2015 6.250  6.250 0 0,00 

30
Реконструкција водоводне мреже 
- замена азбесно цементних цеви 
у улици Косте Абрашевића

2015 2015 10.600  10.600 4.240 40,00 

31

Реконструкција водоводне мреже 
- замена азбесно цементних 
цеви у улици Слободарској од 
ул. Цане Бабовић до ул. Ђуре 
Даничића

2015 2015 7.400  7.400 2.959 39,99 

32

Реконструкција водоводне мреже 
- замена азбесно цементних 
цеви у улици Моше Пијаде од 
ул. Јована Шербановића до ул. 
Слободарске

2015 2015 14.800  14.800 5.919 39,99 

33

Реконструкција водоводне мреже 
- замена азбесно цементних 
цеви у улицама: Виноградарској, 
Душана Радовића, Арчибалда 
Рајса од Хајдук Вељкове до ул. 
Арчибалда Рајса

2015 2015 10.000  10.000 4.000 40,00 

34
Реконструкција водоводне мреже 
- замена азбесно цементних цеви 
у улици Карађорђевој у Костолцу

2015 2015 36.400  36.400 14.538 39,94 

35 Идустријска зона - изградња 
фекалне канализације 2013 2015 22.000 6.569 9.694 0 0,00 
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36 Индустријска зона - кишна 
канализација 2013 2015 34.000 10.320 10.669 0 0,00 

37 Семафор на раскрсници 
Немањина-Ратарска-Моравска 2015 2015 7.000  7.000 0 0,00 

38

Израда гл.пројекта 
водоизворишта “Кључ” у 
Пожаревцу у оквиру изградње 
фабрике наливне воде, а у циљу 
обезбеђивања довољне количине 
квалитетне воде за пиће

2015 2015 18.000  18.000 0 0,00 

39

Израда идејног и главног 
пројекта са студијом 
оправданости изградње 
резервоара пијаће воде на Тулби 
капацитета 2x2000m³ воде у 
Пожаревцу

2015 2015 12.500  12.500 0 0,00 

40

Изградња кружног тока 
на раскрсници улица Чеде 
Васовића, Косте Абрашевић и 
Индустријске улице

2015 2015 13.500  13.500 0 0,00 

41
Асфалтирање ул.Косте 
Абрашевића са израдом нових 
тротоара са обе стране улице

2015 2015 22.832  22.832 0 0,00 

42
Асфалтирање ул.Кнез Милошев 
венац са израдом тротоара са обе 
стране улице

2015 2015 32.000  32.000 0 0,00 

43

Инвестиционо одржавање - 
пресвлачење асфалтом улица : 
Таковске, Немањине први део и 
Дунавске и тротоара у Дунавској 
до Партизанске улице

2015 2015 15.000  15.000 0 0,00 

44 Санација дела улице Павла 
Јуришића Штурма 2015 2015 7.000  7.000  0 0,00 

45
Инвестиционо одржавање - 
пресвлачење асфалтом улице 
Партизанске у Костолцу

2015 2015 32.789  32.789 9.772 29,80 

46
Инвестицоноо одржавање -
пресвлачење асфалтом улице 
ЈНА у МЗ Петка - ГО Костолац

2015 2015 6.726  6.726 6.655 98,94 

47
Прибављање непокретности 
у јавну својину - земљишта у 
Костолцу за проширење гробља

2015 2015 5.460  5.460 0 0,00 

48 Замена прозора на згради 
Медицине рада у Пожаревцу 2015 2015 13.000  13.000 0 0,00 

49

Реконструкција равног крова 
радионице у Техничкој школи са 
домом ученика “Никола Тесла” 
Костолац

2015 2015 8.835  8.835 0 0,00 

50

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

2014 2015 31.506 0 31.506 0 0,00 
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51
Изградња секундарне топловодне 
мреже за ТПС 8/79-1 локација ул. 
Цане Бабовић МЗ “Чачалица”

2014 2015 40.200  40.200 0 0,00 

52

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

2014 2015 13.617  13.617 12.567 92,29 

53
Чеде Васовића-инвестиционо 
одржавање асфалтом од Триангла 
до Трга Р. Вујовића

2014 2015 7.063  2.055 1.973 96,01 

54

Изградња дистрибутивне мреже 
и прикључних топловода на 
локацији ТПС 7/65( Моравска 
11)за будуће купце на зони 
ограниченој улицама:Стишка 2-
6,Партизанска 1-21,Моравска 

2015 2016 20.160  20.160 0 0,00 

55

Изградња дистрибутивне 
мреже и прикључних 
топловода на локацији ТПС 
6/65+9/65+11/65(Влајка 
Павловића бб)за будуће купце на 
зони ограниченој ул:Моравска 
49-

2015 2016 28.920  28.920 0 0,00 

56

Изградња дистрибутивне 
мреже и прикључних 
топловода на локацији ТПС 
3/60(МЗ Сопот)за будуће 
купце на зони ограниченој 
ул:Милоша Обилића,Бранка 
Радичевића,Илије Бирчанина и 
Милована Глишића

2015 2016 10.920  10.920 0 0,00 

57

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

2014 2015 5.000  5.000 0 0,00 

58
Изградња феклане ЦС-1 
у ул. 7.јула у Костолцу-за 
препумпавање отпадних вода

2014 2015 10.152  10.152 9.424 92,83 

59 Опремање дечијег вртића у МЗ 
“Чачалица” 2013 2015 16.729  9.900 0 0,00 

60

Доградња локација ТПС ‘’Косте 
Абрашевића’’ 101-наставак 
изградње дистрибутивне мреже у 
делу ул.Косте Абрашевића,ТПС 
6/77 и ТПС 10/77

2015 2015 15.000  15.000 0 0,00 

61

‘’Невен’’ – друга фаза, 
Сопотска улица ТПС 21/72-
израда дистрибутивне мреже и 
прикључних топловода

2015 2015 10.800  10.800 0 0,00 

62

ТПС 12/85-1, Шеста личка 
34 у Пожаревцу (Бусије код 
школе) - доградња ТПС и 
израда дистрибутивне мреже и 
прикључних топловода

2015 2015 16.800  16.800 0 0,00 
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63

ТПС 3/59 ‘’МЗ Радна мала’’ 
- опремање ТПС и израда 
дистрибутивне мреже и 
прикључних топловода

2015 2015 33.000  33.000 0 0,00 

64

ТПС 8/53 ул. Милоша Обилића 
3 у Пожаревцу - примарни 
прикључак ТПС и израда 
дистрибутивне мреже и 
прикључних топловода

2015 2015 22.320  22.320 0 0,00 

65

ТПС 9/52 ул. Сењанина Иве 
у Пожаревцу- примарни 
прикључак, израда ТПС и и 
израда дистрибутивне мреже и 
прикључних топловода

2015 2015 42.052  42.052 0 0,00 

66

ТПС 5/77 ул.Косовска друга 
фаза – опрема за ТПС и 
израда дистрибутивне мреже и 
прикључних топловода

2015 2015 37.200  37.200 0 0,00 

67

ТПС 10/85, ТПС 11/85 и ТПС 
14/85 ул. Алексе Дундића 
– израда примарног вода и 
изградња ТПС

2015 2015 16.818  16.818 0 0,00 

68
ТПС 14/60 и ТПС 15/60 ул. 
Бошкова – израда примарног 
вода и изградња ТПС.

2015 2015 22.781  22.781 0 0,00 

69

ТПС 16/58 – доградња локације 
ТПС дечји вртић ‘’Даница’’, 
ул. Дрварска 2 – наставак 
изградње дистрибутивне мреже 
и прикључних топловода на 
зонама: ТПС 16/58, ТПС 14/58 и 
ТПС 10/58.

2015 2015 69.134  69.134 0 0,00 

70
Индивудалне ТПС у ул. Шесте 
личке – преносна мрежа и 
прикључни вреловод

2015 2015 14.094  14.094 0 0,00 

71

Друга фаза изградње 
топлификационог система села 
Ћириковац – примар у улицама 
Лоле Рибара и Партизанској

2015 2015 18.997  18.997 0 0,00 

72 Изградња ЦС - Б1 2015 2015 6.600  6.600 0 0,00 

73

У оквиру реализације плана 
управљања комуналним отпадом 
на територији града Пожаревца 
и омогућавања несметаног 
функционисања градске депоније 
‘’Јеремино поље’’ у Пожаревцу 
– набавка булдожера 

2015 2015 37.000  37.000 0 0,00 

УКУПНО: 1.567.837 18.953 1.401.272 116.135 8,29

 IX
 Одлуком о буџету града Пожаревца за 2015. годину обезбеђена су средства за пројекте наведене у члану 8. у 
укупном износу од 1.401.272.000,00 динара. По изворима финансирања средства се обезбеђују на следећи начин:
 - из текућих прихода и примања буџета у износу од 280.016.000,00 динара и
 - из неутрошених средстава из ранијих година у износу од 1.121.256.000,00 динара
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1

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

5112
Изградња 
зграда и 
објеката

13
Нераспоређени 

вишак прихода из 
ранијих година

6.250 0 0,00 

2

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

5113

Капитално 
одржавање 

зграда и 
објеката

13
Нераспоређени 

вишак прихода из 
ранијих година

11.004 0 0,00 

3

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

5113

Капитално 
одржавање 

зграда и 
објеката

13
Нераспоређени 

вишак прихода из 
ранијих година

8.445 5.024 59,49 

4 Индустријска зона-улица 
Нова 1 5112

Изградња 
зграда и 
објеката

13
Нераспоређени 

вишак прихода из 
ранијих година

22.500 0 0,00 

5 Индустријска зона-улица 
Нова 2 5112

Изградња 
зграда и 
објеката

13
Нераспоређени 

вишак прихода из 
ранијих година

9.468 0 0,00 

6 Индустријска зона-улица 
Нова 3 5112

Изградња 
зграда и 
објеката

13
Нераспоређени 

вишак прихода из 
ранијих година

6.766 0 0,00 

7 Индустријска зона-улица 
Илије Гојковића 5112

Изградња 
зграда и 
објеката

13
Нераспоређени 

вишак прихода из 
ранијих година

20.322 0 0,00 

8

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

5112
Изградња 
зграда и 
објеката

13
Нераспоређени 

вишак прихода из 
ранијих година

7.808 6.526 83,58 

9 Индустријска зона- 
изградња водоводне мреже 5112

Изградња 
зграда и 
објеката

13
Нераспоређени 

вишак прихода из 
ранијих година

1.645 0 0,00 

10 Израда Плана генералне 
регулације 5114 Пројектно 

планирање 13
Нераспоређени 

вишак прихода из 
ранијих година

30.800 0 0,00 

11 Пројекат затвореног базена 5114 Пројектно 
планирање 13

Нераспоређени 
вишак прихода из 

ранијих година
10.000 900 9,00 

12

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

5411 Земљиште 13
Нераспоређени 

вишак прихода из 
ранијих година

35.000 27.842 79,55 

13
Експропријација земљишта 
на траси саобраћајница у 
индустријској зони

5411 Земљиште 13
Нераспоређени 

вишак прихода из 
ранијих година

8.500 0 0,00 
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14

Изградња заштитних 
антиерозивних објеката на 
водотоцима II категорије 
- кличевачки и речички 
поток

5112
Изградња 
зграда и 
објеката

1 Приходи из 
буџета 8.000 0 0,00 

15 Програм пошумљавања на 
терену ГО Костолац 5141 Култивисана 

имовина 13
Нераспоређени 

вишак прихода из 
ранијих година

5.277 0 0,00 

16 Еколошки дом - санација 
кровног покривача 5113

Капитално 
одржавање 

зграда и 
објеката

13
Нераспоређени 

вишак прихода из 
ранијих година

5.250 0 0,00 

17
Извођење лимарских 
радова на крову зграде 
“Старо начелство”

5113

Капитално 
одржавање 

зграда и 
објеката

13
Нераспоређени 

вишак прихода из 
ранијих година

7.000 0 0,00 

18

Извођење радова на 
електро инсталацијама на 
здању “Старо начелство” 
прва фаза

5113

Капитално 
одржавање 

зграда и 
објеката

13
Нераспоређени 

вишак прихода из 
ранијих година

18.000 0 0,00 

19

Дубравица - занатско-
инсталатерски радови на 
здравственој амбуланти 
- трећа фаза

5112
Изградња 
зграда и 
објеката

13
Нераспоређени 

вишак прихода из 
ранијих година

7.000 0 0,00 

20

Изградња секундарне 
мреже фекалне 
канализације у насељу 
Лучица

5112
Изградња 
зграда и 
објеката

1 Приходи из 
буџета 78.000 0 0,00 

21

Изградња секундарне 
мреже фекалне 
канализације за комплетно 
насеље Љубичево

5112
Изградња 
зграда и 
објеката

1 Приходи из 
буџета 35.000 0 0,00 

22

Изградња кишне 
канализације са свим 
бочним улицама са леве 
стране ул. Пожаревачки 
партизански одред (од 
центра града ка брду) до 
улива у кишни колектор у 
ул. Кнез Милошев венац 
- прва фаза

5112
Изградња 
зграда и 
објеката

1 Приходи из 
буџета 60.000 43 0,07 

23

Изградња кишне 
канализације за слив 
Варошко брдо до улива у 
кишни колектор у ул. Кнез 
Милошев венац - прва фаза

5112
Изградња 
зграда и 
објеката

1 Приходи из 
буџета 45.000 43 0,10 

24

Наставак изградње 
примарног вода фекалне 
канализације за насеља 
Лучица, Пругово и Пољана 
до излаза из насеља Лучица

5112
Изградња 
зграда и 
објеката

1 Приходи из 
буџета 34.500 0 0,00 
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25

Наставак изградње 
примарне и секундарне 
фекалне канализације 
иза ЦС - 8 слив Ратарска 
после пруге (ул. Ратарска 
у два правца - крака и ул. 
Молерова)

5112
Изградња 
зграда и 
објеката

1 Приходи из 
буџета 12.516 1.648 13,17 

26

Изградња секундарне 
фекалне канализације у 
улицама које се уливају 
у фекални колектор у 
Дунавској улици са леве и 
десне стране - прва фаза 
и то са леве стране улице 
Б.Митића, Косте Рацина, 
Вршачка, Космајски 
партизански одред, Јанка 
Веселиновића, Ђердапска 
XIII, XIV и XVI са десне 
стране улице Расадничка, 
Јована Скерлића, Билећка 
XI, XIV XV-а

5112
Изградња 
зграда и 
објеката

13
Нераспоређени 

вишак прихода из 
ранијих година

47.000 0 0,00 

27

Изградња примарне и 
секундарне фекалне 
канализације иза ЦС - 8 
слив Димитрија Павловића 
који обухвата улице ; 
Димитрија Павловића, 
Књегиње Љубице, 
Димитрија Павловића 
- крак 1, Димитирија 
Павловића - крак 2 и 
део улице Драгослава 
Ђорђевића - Гоше

5112
Изградња 
зграда и 
објеката

1 Приходи из 
буџета 10.990 2.062 18,76 

28
Изградња секундарне 
фекалне канализације у 
насељу Забела

5112
Изградња 
зграда и 
објеката

1 Приходи из 
буџета 13.750 0 0,00 

29

Изградња кишне 
канализације у улицама 
: Краљевића Марка и 
Невесињска

5112
Изградња 
зграда и 
објеката

13
Нераспоређени 

вишак прихода из 
ранијих година

6.250 0 0,00 

30

Реконструкција водоводне 
мреже - замена азбесно 
цементних цеви у улици 
Косте Абрашевића

5113

Капитално 
одржавање 

зграда и 
објеката

13
Нераспоређени 

вишак прихода из 
ранијих година

10.600 4.240 40,00 

31

Реконструкција водоводне 
мреже - замена азбесно 
цементних цеви у улици 
Слободарској од ул. Цане 
Бабовић до ул. Ђуре 
Даничића

5113

Капитално 
одржавање 

зграда и 
објеката

13
Нераспоређени 

вишак прихода из 
ранијих година

7.400 2.959 39,99 

32

Реконструкција водоводне 
мреже - замена азбесно 
цементних цеви у улици 
Моше Пијаде од ул. Јована 
Шербановића до ул. 
Слободарске

5113

Капитално 
одржавање 

зграда и 
објеката

13
Нераспоређени 

вишак прихода из 
ранијих година

14.800 5.919 39,99 
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33

Реконструкција водоводне 
мреже - замена азбесно 
цементних цеви у улицама: 
Виноградарској, Душана 
Радовића, Арчибалда Рајса 
од Хајдук Вељкове до ул. 
Арчибалда Рајса

5113

Капитално 
одржавање 

зграда и 
објеката

13
Нераспоређени 

вишак прихода из 
ранијих година

10.000 4.000 40,00 

34

Реконструкција водоводне 
мреже - замена азбесно 
цементних цеви у улици 
Карађорђевој у Костолцу

5113

Капитално 
одржавање 

зграда и 
објеката

13
Нераспоређени 

вишак прихода из 
ранијих година

36.400 14.538 39,94 

35
Идустријска зона 
- изградња фекалне 
канализације

5112
Изградња 
зграда и 
објеката

13
Нераспоређени 

вишак прихода из 
ранијих година

9.694 0 0,00 

36 Индустријска зона - кишна 
канализација 5112

Изградња 
зграда и 
објеката

13
Нераспоређени 

вишак прихода из 
ранијих година

10.669 0 0,00 

37
Семафор на раскрсници 
Немањина-Ратарска-
Моравска

5128
Опрема 
за јавну 

безбедност
1 Приходи из 

буџета 7.000 0 0,00 

38

Израда гл.пројекта 
водоизворишта “Кључ” 
у Пожаревцу у оквиру 
изградње фабрике 
наливне воде, а у циљу 
обезбеђивања довољне 
количине квалитетне воде 
за пиће

5114 Пројектно 
планирање 13

Нераспоређени 
вишак прихода из 

ранијих година
18.000 0 0,00 

39

Израда идејног и главног 
пројекта са студијом 
оправданости изградње 
резервоара пијаће воде на 
Тулби капацитета 2x2000m³ 
воде у Пожаревцу

5114 Пројектно 
планирање 13

Нераспоређени 
вишак прихода из 

ранијих година
12.500 0 0,00 

40

Изградња кружног тока 
на раскрсници улица 
Чеде Васовића, Косте 
Абрашевић и Индустријске 
улице

5113

Капитално 
одржавање 

зграда и 
објеката

13
Нераспоређени 

вишак прихода из 
ранијих година

13.500 0 0,00 

41

Асфалтирање ул.Косте 
Абрашевића са израдом 
нових тротоара са обе 
стране улице

5113

Капитално 
одржавање 

зграда и 
објеката

13
Нераспоређени 

вишак прихода из 
ранијих година

22.832 0 0,00 

42

Асфалтирање ул.Кнез 
Милошев венац са израдом 
тротоара са обе стране 
улице

5113

Капитално 
одржавање 

зграда и 
објеката

13
Нераспоређени 

вишак прихода из 
ранијих година

32.000 0 0,00 

43

Инвестиционо одржавање 
- пресвлачење асфалтом 
улица : Таковске, 
Немањине први део и 
Дунавске и тротоара у 
Дунавској до Партизанске 
улице

5113

Капитално 
одржавање 

зграда и 
објеката

13
Нераспоређени 

вишак прихода из 
ранијих година

15.000 0 0,00 
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44 Санација дела улице Павла 
Јуришића Штурма 5113

Капитално 
одржавање 

зграда и 
објеката

13
Нераспоређени 

вишак прихода из 
ранијих година

7.000 0 0,00 

45

Инвестиционо одржавање 
- пресвлачење асфалтом 
улице Партизанске у 
Костолцу

5113

Капитално 
одржавање 

зграда и 
објеката

13
Нераспоређени 

вишак прихода из 
ранијих година

32.789 9.772 29,80 

46

Инвестицоноо одржавање 
-пресвлачење асфалтом 
улице ЈНА у МЗ Петка - ГО 
Костолац

5113

Капитално 
одржавање 

зграда и 
објеката

13
Нераспоређени 

вишак прихода из 
ранијих година

6.726 6.655 98,94 

47

Прибављање 
непокретности у јавну 
својину - земљишта у 
Костолцу за проширење 
гробља

5111
Куповина 
зграда и 
објеката

13
Нераспоређени 

вишак прихода из 
ранијих година

5.460 0 0,00 

48
Замена прозора на 
згради Медицине рада у 
Пожаревцу

4632

Капитални 
трансфери 
осталим 
нивоима 
власти

13
Нераспоређени 

вишак прихода из 
ранијих година

13.000 0 0,00 

49

Реконструкција равног 
крова радионице у 
Техничкој школи са домом 
ученика “Никола Тесла” 
Костолац

4632

Капитални 
трансфери 
осталим 
нивоима 
власти

13
Нераспоређени 

вишак прихода из 
ранијих година

8.835 0 0,00 

50

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

6219

Набавка 
домаћих 
акција и 
осталог 

капитала

13
Нераспоређени 

вишак прихода из 
ранијих година

31.506 0 0,00 

51

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

6219

Набавка 
домаћих 
акција и 
осталог 

капитала

13
Нераспоређени 

вишак прихода из 
ранијих година

40.200 0 0,00 

52

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

6219

Набавка 
домаћих 
акција и 
осталог 

капитала

13
Нераспоређени 

вишак прихода из 
ранијих година

13.617 12.567 92,29 

53

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

5113

Капитално 
одржавање 

зграда и 
објеката

13
Нераспоређени 

вишак прихода из 
ранијих година

2.055 1.973 96,01 

54

Изградња дистрибутивне 
мреже и прикључних 
топловода на локацији 
ТПС 7/65( Моравска 11)за 
будуће купце на зони 
ограниченој улицама:
Стишка 2-6,Партизанска 
1-21,Моравска 

6219

Набавка 
домаћих 
акција и 
осталог 

капитала

13
Нераспоређени 

вишак прихода из 
ранијих година

20.160 0 0,00 
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55

Изградња дистрибутивне 
мреже и прикључних 
топловода на локацији ТПС 
6/65+9/65+11/65(Влајка 
Павловића бб)за будуће 
купце на зони ограниченој 
ул:Моравска 49-

6219

Набавка 
домаћих 
акција и 
осталог 

капитала

13
Нераспоређени 

вишак прихода из 
ранијих година

28.920 0 0,00 

56

Изградња дистрибутивне 
мреже и прикључних 
топловода на локацији 
ТПС 3/60(МЗ Сопот)за 
будуће купце на зони 
ограниченој ул:Милоша 
Обилића,Бранка 
Радичевића,Илије 
Бирчанина и Милована 
Глишића

6219

Набавка 
домаћих 
акција и 
осталог 

капитала

13
Нераспоређени 

вишак прихода из 
ранијих година

10.920 0 0,00 

57

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

6219

Набавка 
домаћих 
акција и 
осталог 

капитала

13
Нераспоређени 

вишак прихода из 
ранијих година

5.000 0 0,00 

58

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

6219

Набавка 
домаћих 
акција и 
осталог 

капитала

13
Нераспоређени 

вишак прихода из 
ранијих година

10.152 9.424 92,83 

59 Опремање дечијег вртића у 
МЗ “Чачалица” 5126

Опрема за 
образовање, 

науку, 
културу и 

спорт

13
Нераспоређени 

вишак прихода из 
ранијих година

9.900 0 0,00 

60

Доградња локација ТПС 
‘’Косте Абрашевића’’ 
101-наставак изградње 
дистрибутивне мреже 
у делу ул.Косте 
Абрашевића,ТПС 6/77 и 
ТПС 10/77

6219

Набавка 
домаћих 
акција и 
осталог 

капитала

13
Нераспоређени 

вишак прихода из 
ранијих година

15.000 0 0,00 

61

‘’Невен’’ – друга фаза, 
Сопотска улица ТПС 21/72-
израда дистрибутивне 
мреже и прикључних 
топловода

6219

Набавка 
домаћих 
акција и 
осталог 

капитала

13
Нераспоређени 

вишак прихода из 
ранијих година

10.800 0 0,00 

62

ТПС 12/85-1, Шеста личка 
34 у Пожаревцу (Бусије 
код школе) - доградња ТПС 
и израда дистрибутивне 
мреже и прикључних 
топловода

6219

Набавка 
домаћих 
акција и 
осталог 

капитала

13
Нераспоређени 

вишак прихода из 
ранијих година

16.800 0 0,00 

63

ТПС 3/59 ‘’МЗ Радна мала’’ 
- опремање ТПС и израда 
дистрибутивне мреже и 
прикључних топловода

6219

Набавка 
домаћих 
акција и 
осталог 

капитала

13
Нераспоређени 

вишак прихода из 
ранијих година

33.000 0 0,00 
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64

ТПС 8/53 ул. Милоша 
Обилића 3 у Пожаревцу - 
примарни прикључак ТПС 
и израда дистрибутивне 
мреже и прикључних 
топловода

6219

Набавка 
домаћих 
акција и 
осталог 

капитала

13
Нераспоређени 

вишак прихода из 
ранијих година

22.320 0 0,00 

65

ТПС 9/52 ул. Сењанина Иве 
у Пожаревцу- примарни 
прикључак, израда ТПС 
и и израда дистрибутивне 
мреже и прикључних 
топловода

6219

Набавка 
домаћих 
акција и 
осталог 

капитала

13
Нераспоређени 

вишак прихода из 
ранијих година

42.052 0 0,00 

66

ТПС 5/77 ул.Косовска 
друга фаза – опрема за ТПС 
и израда дистрибутивне 
мреже и прикључних 
топловода

6219

Набавка 
домаћих 
акција и 
осталог 

капитала

13
Нераспоређени 

вишак прихода из 
ранијих година

37.200 0 0,00 

67

ТПС 10/85, ТПС 11/85 
и ТПС 14/85 ул. Алексе 
Дундића – израда 
примарног вода и изградња 
ТПС

6219

Набавка 
домаћих 
акција и 
осталог 

капитала

13
Нераспоређени 

вишак прихода из 
ранијих година

16.818 0 0,00 

68

ТПС 14/60 и ТПС 15/60 
ул. Бошкова – израда 
примарног вода и изградња 
ТПС.

6219

Набавка 
домаћих 
акција и 
осталог 

капитала

13
Нераспоређени 

вишак прихода из 
ранијих година

22.781 0 0,00 

69

ТПС 16/58 – доградња 
локације ТПС дечји вртић 
‘’Даница’’, ул. Дрварска 
2 – наставак изградње 
дистрибутивне мреже и 
прикључних топловода на 
зонама: ТПС 16/58, ТПС 
14/58 и ТПС 10/58.

6219

Набавка 
домаћих 
акција и 
осталог 

капитала

13
Нераспоређени 

вишак прихода из 
ранијих година

69.134 0 0,00 

70

Индивудалне ТПС у ул. 
Шесте личке – преносна 
мрежа и прикључни 
вреловод

6219

Набавка 
домаћих 
акција и 
осталог 

капитала

13
Нераспоређени 

вишак прихода из 
ранијих година

14.094 0 0,00 

71

Друга фаза изградње 
топлификационог система 
села Ћириковац – примар 
у улицама Лоле Рибара и 
Партизанској

6219

Набавка 
домаћих 
акција и 
осталог 

капитала

13
Нераспоређени 

вишак прихода из 
ранијих година

18.997 0 0,00 

72 Изградња ЦС - Б1 6219

Набавка 
домаћих 
акција и 
осталог 

капитала

13
Нераспоређени 

вишак прихода из 
ранијих година

6.600 0 0,00 
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73

У оквиру реализације плана 
управљања комуналним 
отпадом на територији 
града Пожаревца и 
омогућавања несметаног 
функционисања градске 
депоније ‘’Јеремино поље’’ 
у Пожаревцу – набавка 
булдожера 

6219

Набавка 
домаћих 
акција и 
осталог 

капитала

13
Нераспоређени 

вишак прихода из 
ранијих година

37.000 0 0,00 

УКУПНО 1.401.272 116.135 8,29

ПОСЕБАН ДЕО

 X
 Када је реч о расходима, приказано је извршење расхода по економским класификацијама и по појединим 
корисницима, онако како je планирано приликом доношења буџета за 2015. годину. Из датих података може се јасно 
видети како се креће остварење појединих врста расхода код сваког корисника понаособ као и како се креће извршење 
за укупно планирана средства на нивоу тог корисника. Битно је истаћи да укупно остварење расхода и издатака буџета 
града Пожаревца 2015. године у периоду 01.01.-30.06.2015. године износи 1.062.505 хиљада динара или 25,07 % у односу 
на планирани износ за годину дана.

Износ у хиљадама динара (000)
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Опис Укупна 
средства

Извршење 
до 

30.06.2015. 
пренето 
преко 

Трезора

Преузети 
остали 

извори из 
обрасца 5

Укупно 
извршено

% 
извшења

1 2 3 4 5 6 7 9 10   8
1 1     ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ      
  0602    ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА      

  0602-0001    ПА:Функционисање локалне самоуправе и 
градских општина      

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

    1 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 9.006,00 4.481,00 0,00 4.481,00 49,76
    2 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1.612,00 775,00 0,00 775,00 48,08
    3 414 Социјална давања запосленима 353,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4 421 Стални трошкови 3.000,00 681,00 0,00 681,00 22,70
    5 422 Трошкови путовања 1.040,00 157,00 0,00 157,00 15,10
    6 423 Услуге по уговору 17.110,00 5.263,00 0,00 5.263,00 30,76
    7 426 Материјал 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    8 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 100,00 85,00 0,00 85,00 85,00
    9 465 Остале донације, дотације и трансфери 1.425,00 653,00 0,00 653,00 45,82
    10 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    11 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    12 511 Зграде и грађевински објекти 11.800,00 5.064,00 0,00 5.064,00 42,92
      Функција 110: 46.296,00 17.159,00 0,00 17.159,00 37,06
      Свега за програмску активност 0602-0001: 46.296,00 17.159,00 0,00 17.159,00 37,06
           
  0602-0006    ПА:Информисање      

   130   Опште услуге      
    13 423 Услуге по уговору 4.060,00 132,00 0,00 0,00 0,00
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      Функција 130: 4.060,00 132,00 0,00 0,00 0,00
      Свега за Програмску активност 0602-0006: 4.060,00 132,00 0,00 0,00 0,00
            
  0602-П1    Пројекат:”Управљање имовином-корист за све”      
   620   Развој заједнице      
    14 421 Стални трошкови 403,00 0,00 3,00 3,00 0,74
    15 422 Трошкови путовања 38,00 0,00 8,00 8,00 21,05
    16 423 Услуге по уговору 2.111,00 209,00 239,00 448,00 21,22
    17 426 Материјал 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    17/1 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 306,00 0,00 169,00 169,00 55,23
    17/2 512 Машине и опрема 500,00 0,00 497,00 497,00 99,40
      Функција 620: 3.659,00 209,00 916,00 1.125,00 30,75
      Свега за пројекат 0602-П1: 3.659,00 209,00 916,00 1.125,00 30,75
            

  0602-П2    Пројекат:”Брига о старим лицима-узвраћање 
услуге”      

   090   Социјална заштита некласификована на другом 
месту      

    18 422 Трошкови путовања 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    19 424 Специјализоване услуге 348,00 0,00 349,00 349,00 100,29
      Функција 090: 354,00 0,00 349,00 349,00 98,59
      Свега за пројекат 0602-П2: 354,00 0,00 349,00 349,00 98,59
            
      Свега за Програм 15: 54.369,00 17.500,00 1.265,00 18.765,00 34,51
      Свега за Главу 1: 54.369,00 17.500,00 1.265,00 18.765,00 34,51
      Свега за Раздео 1: 54.369,00 17.500,00 1.265,00 18.765,00 34,51
2 1     СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА      
  0602    ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА      

  0602-0001    ПА:Функционисање локалне самоуправе и 
градских општина      

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

    20 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 3.358,00 1.540,00 0,00 1.540,00 45,86
    21 412 Социјални доприноси на терет послодавца 601,00 276,00 0,00 276,00 45,92
    22 414 Социјална давања запосленима 163,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    23 421 Стални трошкови 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    24 422 Трошкови путовања 500,00 5,00 0,00 5,00 1,00
    25 423 Услуге по уговору 34.190,00 15.194,00 0,00 15.194,00 44,44
    26 426 Материјал 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    27 465 Остале донације, дотације и трансфери 440,00 204,00 0,00 204,00 46,36

    28 481 Дотације невладиним организацијама-дотације 
политичким странкама 1.957,00 814,00 0,00 814,00 41,59

      Функција 110: 41.409,00 18.033,00 0,00 18.033,00 43,55
      Свега за програмску активност 0602-0001: 41.409,00 18.033,00 0,00 18.033,00 43,55
            
  0602-0006    ПА:Информисање      
   130   Опште услуге      
    29 423 Услуге по уговору 8.450,00 2.203,00 0,00 2.203,00 26,07
      Функција 130: 8.450,00 2.203,00 0,00 2.203,00 26,07
      Свега за Програмску активност 0602-0006: 8.450,00 2.203,00 0,00 2.203,00 26,07
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      Свега за Програм 15: 49.859,00 20.236,00 0,00 20.236,00 40,59
            
      Свега за Главу 1: 49.859,00 20.236,00 0,00 20.236,00 40,59
      Свега за Раздео 2: 49.859,00 20.236,00 0,00 20.236,00 40,59

3 1     ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА 
ПОЖАРЕВЦА      

  0602    ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА      
  0602-0004    ПА:Градско правобранилаштво града Пожаревца      
   330   Судови      
    30 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 6.936,00 3.303,00 0,00 3.303,00 47,62
    31 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1.241,00 591,00 0,00 591,00 47,62
    32 413 Накнаде у натури 40,00 36,00 0,00 36,00 90,00
    33 414 Социјална давања запосленима 277,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    34 415 Накнаде трошкова за запослене 179,00 81,00 0,00 81,00 45,25
    35 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    36 421 Стални трошкови 640,00 150,00 0,00 150,00 23,44
    37 422 Трошкови путовања 20,00 1,00 0,00 1,00 5,00
    38 423 Услуге по уговору 240,00 59,00 0,00 59,00 24,58
    39 425 Текуће поправке и одржавање 80,00 6,00 0,00 6,00 7,50
    40 426 Материјал 210,00 18,00 0,00 18,00 8,57
    41 465 Остале донације, дотације и трансфери 883,00 442,00 0,00 442,00 50,06
    42 512 Машине и опрема 50,00 46,00 0,00 46,00 92,00
      Функција 330: 10.908,00 4.733,00 0,00 4.733,00 43,39
      Свега за програмску активност 0602-0004: 10.908,00 4.733,00 0,00 4.733,00 43,39
            
      Свега за Програм 15: 10.908,00 4.733,00 0,00 4.733,00 43,39
            
      Свега за Главу 1: 10.908,00 4.733,00 0,00 4.733,00 43,39
      Свега за Раздео 3: 10.908,00 4.733,00 0,00 4.733,00 43,39
4 1     ГРАДСКА УПРАВА      

  1101    ПРОГРАМ 1 - ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И 
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ      

  1101-0001    
ПА: Стратешко, просторно и урбанистичко 
планирање      

   620   Развој заједнице      
    42/1 511 Зграде и грађевински објекти 1.935,00 387,00 0,00 387,00 20,00
      Функција 620: 1.935,00 387,00 0,00 387,00 20,00
      Свега за програмску активност 1101-0001: 1.935,00 387,00 0,00 387,00 20,00
            

  

1101-0001

  

 

ПА: Стратешко, просторно и урбанистичко 
планирање 
ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКОГ ФОНДА 
ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

     

   620   Развој заједнице      
    42/2 621 Набавка домаће финансијске имовине 15.792,00 1.404,00 0,00 1.404,00 8,89
      Функција 620: 15.792,00 1.404,00 0,00 1.404,00 8,89
      Свега за програмску активност 1101-0001: 15.792,00 1.404,00 0,00 1.404,00 8,89
            
  1101-0002    ПА: Уређивање грађевинског земљишта      

   620   Развој заједнице      
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    42/3 541 Земљиште 6.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Функција 620: 6.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Свега за програмску активност 1101-0002: 6.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00
            

   090   Социјална заштита некласификована на другом 
месту      

    42/4 541 Земљиште 2.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Функција 090: 2.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Свега за програмску активност 1101-0002: 2.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00
            
      Свега за Програм 1: 25.947,00 1.791,00 0,00 1.791,00 6,90
            
  0601    ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ      

  
0601-0001

  
 

ПА: Водоснабдевање 
ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКОГ ФОНДА 
ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

     

   630   Водоснабдевање      
    42/5 621 Набавка домаће финансијске имовине 13.617,00 12.567,00 0,00 12.567,00 92,29
      Функција 630: 13.617,00 12.567,00 0,00 12.567,00 92,29
      Свега за програмску активност 0601-0001: 13.617,00 12.567,00 0,00 12.567,00 92,29

  
0601-0002

  
 

ПА: Управљање отпадним водама 
ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКОГ ФОНДА 
ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

     

   520   Управљање отпадним водама      
    42/6 621 Набавка домаће финансијске имовине 16.752,00 9.424,00 0,00 9.424,00 56,26
      Функција 520: 16.752,00 9.424,00 0,00 9.424,00 56,26
      Свега за програмску активност 0601-0002: 16.752,00 9.424,00 0,00 9.424,00 56,26
            

  
0601-0003

  
 

ПА: Одржавање депонија 
ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКОГ ФОНДА 
ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

     

   510   Управљање отпадом      
    42/7 621 Набавка домаће финансијске имовине 37.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Функција 510: 37.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Свега за програмску активност 0601-0003: 37.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
            

  
0601-0004

  
 

ПА: Даљинско грејање 
ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКОГ ФОНДА 
ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

     

   436   Остала енергија      
    42/8 621 Набавка домаће финансијске имовине 463.624,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Функција 436: 463.624,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Свега за програмску активност 0601-0004: 463.624,00 0,00 0,00 0,00 0,00
            

  
0601-0006

  
 

ПА: Паркинг сервис 
-услуге наплате заузећа јавне површине за 
паркирање возила

     

   451   Друмски саобраћај      
    43 424 Специјализоване услуге 65.548,00 30.256,00 0,00 30.256,00 46,16
      Функција 451: 65.548,00 30.256,00 0,00 30.256,00 46,16
      Свега за програмску активност 0601-0006: 65.548,00 30.256,00 0,00 30.256,00 46,16
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  0601-0007    ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца      
   620   Развој заједнице      
    43/1 621 Набавка домаће финансијске имовине 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Функција 620: 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Свега за програмску активност 0601-0007: 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
            
  0601-0014    ПА: Остале комуналне услуге      
   540   Заштита биљног и животињског света и крајолика      

    44 421 Стални трошкови 6.600,00 5.492,00 0,00 5.492,00 83,21

    45 424 Специјализоване услуге 14.654,00 4.892,00 0,00 4.892,00 33,38

    46 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране 
државних органа 4.000,00 1.050,00 0,00 1.050,00 26,25

      Функција 540: 25.254,00 11.434,00 0,00 11.434,00 45,28
      Свега за програмску активност 0601-0014: 25.254,00 11.434,00 0,00 11.434,00 45,28
            

  0601-П1    Пројекат: “Санација депоније комуналног отпада 
Јеремино поље”      

   510   Управљање отпадом      

    47 4512 Капиталне субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама 57.244,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      Функција 510: 57.244,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Свега за Пројекат 0601-П1: 57.244,00 0,00 0,00 0,00 0,00
            

  0601-П2    Пројекат: “Санација и рекултивација депоније 
Градске утрине”      

   510   Управљање отпадом      

    48 4512 Капиталне субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама 627,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      Функција 510: 627,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Свега за Пројекат 0601-П2: 627,00 0,00 0,00 0,00 0,00
            
      Свега за Програм 2: 680.666,00 63.681,00 0,00 63.681,00 9,36
            
  1501    ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ      

  1501-0003    

ПА:Подстицаји за развој предузетништва 
-”Мере активне политике запошљавања- Локални 
акциони план запошљавања града Пожаревца за 
2015. годину”-6.500.000,00 динара

     

   411   Општи економски и комерцијални послови      
    50 454 Субвенције приватним предузећима 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Функција 411: 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Свега за Програмску активност 1501-0003: 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
            
  1501-П1    Пројекат:”Свеж почетак”      
   411   Општи економски и комерцијални послови      
    50/1 421 Стални трошкови 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    50/2 423 Услуге по уговору 816,00 9,00 0,00 9,00 1,10
    50/3 426 Материјал 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Функција 411: 1.011,00 9,00 0,00 9,00 0,89

      Свега за Пројекат 1501-П1: 1.011,00 9,00 0,00 9,00 0,89
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      Свега за Програм 3: 7.511,00 9,00 0,00 9,00 0,12
            
  0101    ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ      

  0101-0001    

ПА:Унапређење услова за пољопривредну 
делатност 
-Програм заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта на територији града 
Пожаревца

     

   421   Пољопривреда      
    51 424 Специјализоване услуге 4.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    52 425 Текуће поправке и одржавање 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    53 426 Материјал 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    54 541 Земљиште 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Функција 421: 18.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Свега за Програмску активност 0101-0001: 18.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  0101-0002    

ПА:Подстицаји пољопривредној производњи 
БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПОДСТИЦАЈЕ У 
ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ ГРАДА 
ПОЖАРЕВЦА

     

   421   Пољопривреда      
    54/1 421 Стални трошкови 346,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    54/2 423 Услуге по уговору 5.766,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    54/3 4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама 47.670,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    54/4 454 Субвенције приватним предузећима 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    54/5 481 Дотације невладиним организацијама 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Функција 421: 61.782,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Свега за Програмску активност 0101-0002: 61.782,00 0,00 0,00 0,00 0,00
            
      Свега за Програм 5: 79.805,00 0,00 0,00 0,00 0,00
            

  0401    ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ      
  0401-0002    ПА:Управљање комуналним отпадом      
   510   Управљање отпадом      
    54/6 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Функција 510: 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Свега за Програмску активност 0401-0002: 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
            

  0401-0003    ПА:Праћење квалитета елемената животне 
средине      

   530   Смањење загађености      
    55 424 Специјализоване услуге 9.039,00 1.331,00 0,00 1.331,00 14,73
      Функција 530: 9.039,00 1.331,00 0,00 1.331,00 14,73
      Свега за Програмску активност 0401-0003: 9.039,00 1.331,00 0,00 1.331,00 14,73
            

  0401-0004    ПА:Заштита природних вредности и унапређење 
подручја са природним својствима      

   530   Смањење загађености      
    55/1 424 Специјализоване услуге 3.500,00 1.033,00 0,00 1.033,00 29,51
      Функција 530: 3.500,00 1.033,00 0,00 1.033,00 29,51
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      Свега за Програмску активност 0401-0004: 3.500,00 1.033,00 0,00 1.033,00 29,51
            
      Свега за Програм 6: 20.539,00 2.364,00 0,00 2.364,00 11,51
            
  2001    ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ      
  2001-0001    ПА:Функционисање предшколских установа      

   911   Предшколско образовање      

    55/2 511 Зграде и грађевински објекти 374,00 373,00 0,00 373,00 99,73

    55/3 512 Машине и опрема 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      Функција 911: 12.874,00 373,00 0,00 373,00 2,90
      Свега за Програмску активност 2001-0001: 12.874,00 373,00 0,00 373,00 2,90

            
      Свега за Програм 8: 12.874,00 373,00 0,00 373,00 2,90

            

  2002    ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ      

  2002-0001    

ПА:Функционисање основних школа: 
-Превоз ученика у основном образовању-
38.000.000,00 динара (Приходи из буџета-
38.000.000,00 динара и преузете обавезе-9.600.000,00 
динара) 
-Превоз ученика са сметњама у развоју и њихових 
пратилаца-2.257.500,00 динара 
-Пакети за ђаке прваке-470.000,00 динара 
-Смештај ученика са сметњама у развоју-
2.100.000,00 динара 
-Ученичке награде (награде за остварене резултате 
на такмичењима)-1.000.000,00 динара 
-Награде за таленте-500.000,00 динара

     

   960   Помоћне услуге образовању      
    56 422 Трошкови путовања 49.858,00 22.607,00 0,00 22.607,00 45,34
    57 423 Услуге по уговору 2.570,00 971,00 0,00 971,00 37,78
    58 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 1.500,00 932,00 0,00 932,00 62,13
      Функција 960: 53.928,00 24.510,00 0,00 24.510,00 45,45
      Свега за Програмску активност 2002-0001: 53.928,00 24.510,00 0,00 24.510,00 45,45
            
      Свега за Програм 9: 53.928,00 24.510,00 0,00 24.510,00 45,45
            
  2003    ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ      

  2003-0001    

ПА:Функционисање средњих школа 
-Превоз ученика у средњем образовању (30% 
учешће града)-(Приходи из буџета-5.100.000,00 
динара и преузете обавезе-6.400.000,00 динара)

     

   960   Помоћне услуге образовању      
    59 422 Трошкови путовања 11.500,00 3.150,00 0,00 3.150,00 27,39
      Функција 960: 11.500,00 3.150,00 0,00 3.150,00 27,39
      Свега за Програмску активност 2003-0001: 11.500,00 3.150,00 0,00 3.150,00 27,39
            
      Свега за Програм 10: 11.500,00 3.150,00 0,00 3.150,00 27,39
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  0901    ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА      

  0901-0001    

ПА:Социјалне помоћи 
-Учешће града у реализацији “Локалног акционог 
плана за унапређење положаја избеглих, интерно 
расељених лица и повратника по реадмисији за 
период 2015-2018. година”-143.000,00 динара 
-Субвенционисање цене комуналних услуга за воду 
и смеће-6.500.000,00 динара

     

   090   Социјална заштита некласификована на другом 
месту      

    60 424 Специјализоване услуге 143,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    61 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 6.500,00 2.348,00 0,00 2.348,00 36,12
      Функција 090: 6.643,00 2.348,00 0,00 2.348,00 35,35
      Свега за Програмску активност 0901-0001: 6.643,00 2.348,00 0,00 2.348,00 35,35

            

  0901-0003    

ПА:Подршка социо-хуманитарним 
организацијама-Конкурс за суфинансирање 
програма/пројеката НВО и удружења (социјална 
и здравствена заштита, хуманитарни програми, 
брига о старима, заштита лица са инвалидитетом-
8.100.000,00 динара-Акциони план за унапређење 
положаја старијих лица-1.490.000,00 динара-
Подршка хуманитарним организацијама-
3.767.615,00

     

   090   Социјална заштита некласификована на другом 
месту      

    62 481 Дотације невладиним организацијама 13.408,00 3.268,00 1.614,00 4.882,00 36,41
      Функција 090: 13.408,00 3.268,00 1.614,00 4.882,00 36,41
      Свега за Програмску активност 0901-0003: 13.408,00 3.268,00 1.614,00 4.882,00 36,41
            

  0901-0004    

ПА:Саветодавно-терапијске и социјално-
едукативне услуге 
-”Сервис помоћи у кући за стара лица и особе са 
инвалидитетом”-(5.200.000,00 динара-приходи из 
буџета и 340.000,00 динара преузете обавезе) 
-”Социо-рехабилитациони клуб за младе”-
(1.440.000,00 динара-приходи из буџета и 300.000,00 
преузете обавезе) 
-”Локални акциони план за родну равноправност и 
унапређење положаја жена града Пожаревца 2015.-
2017. година”-(200.000,00 динара-приходи из буџета 
и 145.000,00 динара преузете обавезе) 
-”Локални акциони план за особе са 
инвалидитетом града Пожаревца за период 2015-
2020 године”-200.000,00 динара

     

   010   Болест и инвалидност      
    63 424 Специјализоване услуге 5.540,00 1.616,00 0,00 1.616,00 29,17
    63/1 481 Дотације невладиним организацијама 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Функција 010: 5.740,00 1.616,00 0,00 1.616,00 28,15
      Свега за Програмску активност 0901-0004: 5.740,00 1.616,00 0,00 1.616,00 28,15
            

   070   Социјална помоћ угроженом становништву 
некласификована на другом месту      

    64 424 Специјализоване услуге 2.085,00 701,00 0,00 701,00 33,62
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      Функција 070: 2.085,00 701,00 0,00 701,00 33,62
      Свега за Програмску активност 0901-0004: 2.085,00 701,00 0,00 701,00 33,62
            

  0901-0005    ПА:Активности Црвеног крста 
-”Народна кухиња”      

   090   Социјална заштита некласификована на другом 
месту      

    65 481 Дотације невладиним организацијама 14.688,00 5.206,00 0,00 5.206,00 35,44
      Функција 090: 14.688,00 5.206,00 0,00 5.206,00 35,44
      Свега за Програмску активност 0901-0005: 14.688,00 5.206,00 0,00 5.206,00 35,44

  0901-0006    

ПА:Дечија заштита-Накнаде из буџета породици 
за прворођено дете и накнада породици у којој се 
роде близанци, тројке или четворке-12.000.000,00 
динара-Рефундација трошкова вртића за треће 
дете-2.200.000,00 динара-Накнаде из буџета за 
породицу-вантелесна оплодња-2.500.000,00 динара-
Накнаде из буџета за децу и породицу-поклони 
за децу палих бораца и ромску децу-1.100.000,00 
динара

     

   040   Породица и деца      
    66 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 17.800,00 7.449,00 0,00 7.449,00 41,85
      Функција 040: 17.800,00 7.449,00 0,00 7.449,00 41,85
      Свега за Програмску активност 0901-0006: 17.800,00 7.449,00 0,00 7.449,00 41,85
            
      Свега за Програм 11: 60.364,00 20.588,00 1.614,00 22.202,00 36,78
            
  1201    ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ      

  1201-0002    

ПА:Подстицаји културном и уметничком 
стваралаштву 
-Конкурс за финансирање и суфинансирање 
програма/пројеката у култури-2.000.000,00 динара 
-Конкурс за финансирање и суфинансирање 
програма/пројеката културно-уметничких 
друштава-2.000.000,00 динара 
-Дотације верским заједницама-2.651.000,00 динара

     

   820   Услуге културе      
    67 481 Дотације невладиним организацијама 4.045,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Функција 820: 4.045,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Свега за програмску активност 1201-0002: 4.045,00 0,00 0,00 0,00 0,00
            
   840   Верске и остале услуге заједнице      
    67/1 481 Дотације невладиним организацијама 2.651,00 875,00 0,00 875,00 33,01
      Функција 820: 2.651,00 875,00 0,00 875,00 33,01
      Свега за програмску активност 1201-0002: 2.651,00 875,00 0,00 875,00 33,01
            
      Свега за Програм 13: 6.696,00 875,00 0,00 875,00 13,07
            

  1301    ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ      

  1301-0001    ПА:Подршка локалним спортским 
организацијама, удружењима и савезима      

   810   Услуге рекреације и спорта      
    68 481 Дотације невладиним организацијама 60.000,00 32.911,00 0,00 32.911,00 54,85
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      Функција 810: 60.000,00 32.911,00 0,00 32.911,00 54,85
      Свега за Програмску активност 1301-0001: 60.000,00 32.911,00 0,00 32.911,00 54,85
            

  1301-0002    ПА:Подршка предшколском, школском и 
рекреативном спорту и масовној физичкој култури      

   810   Услуге рекреације и спорта      
    69 481 Дотације невладиним организацијама 6.000,00 3.824,00 0,00 3.824,00 63,73
      Функција 810: 6.000,00 3.824,00 0,00 3.824,00 63,73
      Свега за Програмску активност 1301-0002: 6.000,00 3.824,00 0,00 3.824,00 63,73
            
      Свега за Програм 14: 66.000,00 36.735,00 0,00 36.735,00 55,66
            
  0602    ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА      

  0602-0001    ПА:Функционисање локалне самоуправе и 
градских општина      

   130   Опште јавне услуге      
    70 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 152.248,00 72.546,00 0,00 72.546,00 47,65
    71 412 Социјални доприноси на терет послодавца 27.252,00 12.987,00 0,00 12.987,00 47,66
    72 413 Накнаде у натури 885,00 728,00 0,00 728,00 82,26
    73 414 Социјална давања запосленима 6.745,00 551,00 0,00 551,00 8,17
    74 415 Накнаде трошкова за запослене 5.000,00 2.444,00 0,00 2.444,00 48,88
    75 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1.712,00 1.362,00 0,00 1.362,00 79,56
    76 421 Стални трошкови 116.317,00 14.200,00 0,00 14.200,00 12,21
    77 422 Трошкови путовања 1.811,00 485,00 0,00 485,00 26,78
    78 423 Услуге по уговору 21.815,00 8.102,00 0,00 8.102,00 37,14
    79 424 Специјализоване услуге 13.220,00 613,00 0,00 613,00 4,64
    80 425 Текуће поправке и одржавање 6.254,00 687,00 0,00 687,00 10,98
    81 426 Материјал 20.961,00 3.394,00 0,00 3.394,00 16,19

    82 4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама 48.402,00 23.073,00 0,00 23.073,00 47,67

    83 465 Остале донације, дотације и трансфери 21.944,00 9.346,00 0,00 9.346,00 42,59
    84 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 221,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    85 481 Дотације невладиним организацијама 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    86 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 11.770,00 3.658,00 0,00 3.658,00 31,08
    87 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 86.994,00 423,00 0,00 423,00 0,49

    88 484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед 
елементарних непогода или других природних узрока 2.958,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    89 49911 Стална резерва 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    90 49912  
Текућа резерва 33.342,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    91 511 Зграде и грађевински објекти 17.122,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    92 512 Машине и опрема 21.478,00 4.352,00 0,00 4.352,00 20,26
      Функција 130: 628.451,00 158.951,00 0,00 158.951,00 25,29
      Свега за Програмску активност 0602-0001: 628.451,00 158.951,00 0,00 158.951,00 25,29
            

  0602-0001   

 

ПА: Функционисање локалне самоуправе и 
градских општина 
ПРОГРАМ МЕРА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ 
УСЛОВА ЖИВОТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
ПОЖАРЕВЦА

     

   130   Опште јавне услуге      
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    92/1 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 23.615,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Функција 130: 23.615,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Свега за програмску активност 0602-0001: 23.615,00 0,00 0,00 0,00 0,00
            

  0602-0001    

ПА:Функционисање локалне самоуправе и 
градских општина 
ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ 
САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

     

   451   Друмски саобраћај      
    92/2 423 Услуге по уговору 1.061,00 133,00 0,00 133,00 12,54
    92/3 512 Машине и опрема 581,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    92/11 421 Стални трошкови 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    92/12 422 Трошкови путовања 100,00 34,00 0,00 34,00 34,00
    92/21 426 Материјал 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Функција 451: 2.292,00 167,00 0,00 167,00 7,29
      Свега за Програмску активност 0602-0001: 2.292,00 167,00 0,00 167,00 7,29
            

   960   Помоћне услуге образовању-Дан радника у 
образовању      

    93 423 Услуге по уговору 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Функција 960: 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Свега за Програмску активност 0602-0001: 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00
            
   960   Помоћне услуге образовању-Студентске стипендије      
    94 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 5.500,00 4.500,00 0,00 4.500,00 81,82
      Функција 960: 5.500,00 4.500,00 0,00 4.500,00 81,82
      Свега за Програмску активност 0602-0001: 5.500,00 4.500,00 0,00 4.500,00 81,82
            
  0602-0003    ПА:Управљање јавним дугом      
   170   Управљање јавним дугом      
    95 441 Отплата домаћих камата 3.160,00 1.831,00 0,00 1.831,00 57,94
    96 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 86.800,00 43.729,00 0,00 43.729,00 50,38
      Функција 170: 89.960,00 45.560,00 0,00 45.560,00 50,64
      Свега за Програмску активност 0602-0003: 89.960,00 45.560,00 0,00 45.560,00 50,64
            
  0602-0006    ПА:Информисање      
   130   Опште услуге      
    97 423 Услуге по уговору 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Функција 130: 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Свега за Програмску активност 0602-0006: 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
            
  0602-0007    ПА:Канцеларија за младе      
   620   Развој заједнице      
    98 422 Трошкови путовања 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    99 423 Услуге по уговору 310,00 15,00 0,00 15,00 4,84
    100 426 Материјал 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Функција 620: 455,00 15,00 0,00 15,00 3,30
      Свега за Програмску активност 0602-0007: 455,00 15,00 0,00 15,00 3,30
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  0602-0008

 

  

ПА: Програми националних мањина 
-финансирање програма националних мањина 
путем јавног конкурса-1.400.000,00 динара 
-”Локални акциони план за Роме”-1.206.000,00 
динара

     

   620   Развој заједнице      
    101 481 Дотације невладиним организацијама 3.178,00 1.151,00 0,00 1.151,00 36,22
      Функција 620: 3.178,00 1.151,00 0,00 1.151,00 36,22
      Свега за Програмску активност 0602-0008: 3.178,00 1.151,00 0,00 1.151,00 36,22

  0602-П3    Пројекат:Прослава 15. октобра - Дана ослобођења 
Града      

   130   Опште јавне услуге      
    102 423 Услуге по уговору 872,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Функција 130: 872,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Свега за пројекат 0602-П3: 872,00 0,00 0,00 0,00 0,00
            
  0602-П4    Пројекат:Прослава Градске славе - Света Тројица      
   130   Опште јавне услуге      
    103 423 Услуге по уговору 693,00 390,00 0,00 390,00 56,28
      Функција 130: 693,00 390,00 0,00 390,00 56,28
      Свега за пројекат 0602-П4: 693,00 390,00 0,00 390,00 56,28
            

  0602-П5    Пројекат:Општински економски развој у источној 
Србији      

   130   Опште јавне услуге      
    103/1 423 Услуге по уговору 1.089,00 0,00 1.085,00 1.085,00 99,63
      Функција 130: 1.089,00 0,00 1.085,00 1.085,00 99,63
      Свега за пројекат 0602-П5: 1.089,00 0,00 1.085,00 1.085,00 99,63
            
      Свега за Програм 15: 756.668,00 210.734,00 1.085,00 211.819,00 27,99
            
      Свега за Главу 1: 1.782.498,00 364.810,00 2.699,00 367.509,00 20,62
4 2     ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ      
  0602    ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА      

  0602-0001    ПА:Функционисање локалне самоуправе и 
градских општина      

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

    104 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 87.297,00 37.515,00 0,00 37.515,00 42,97
    105 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 3.407,00 1.206,00 0,00 1.206,00 35,40
      Функција 110: 90.704,00 38.721,00 0,00 38.721,00 42,69
      Свега за Програмску активност 0602-0001: 90.704,00 38.721,00 0,00 38.721,00 42,69
            

  

 

  

 

ПА: Функционисање локалне самоуправе и 
градских општина 
ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКОГ ФОНДА 
ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

     

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

    105/1 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 13.196,00 1.365,00 0,00 1.365,00 10,34
      Функција 110: 13.196,00 1.365,00 0,00 1.365,00 10,34
      Свега за програмску активност 0602-0001: 13.196,00 1.365,00 0,00 1.365,00 10,34
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ПА: Функционисање локалне самоуправе и 
градских општина 
ПРОГРАМ МЕРА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ 
УСЛОВА ЖИВОТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
ПОЖАРЕВЦА

     

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

    105/2 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 35.098,00 7.096,00 0,00 7.096,00 20,22
      Функција 110: 35.098,00 7.096,00 0,00 7.096,00 20,22
      Свега за програмску активност 0602-0001: 35.098,00 7.096,00 0,00 7.096,00 20,22
            
      Свега за Програм 15: 138.998,00 47.182,00 0,00 47.182,00 33,94
            
      Свега за Главу 2: 138.998,00 47.182,00 0,00 47.182,00 33,94
4 3     АГРАРНИ ФОНД      
  0101    ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ      
  0101-0002    ПА:Подстицаји пољопривредној производњи      
   421   Пољопривреда      
    106 421 Стални трошкови 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    107 423 Услуге по уговору 63,00 57,00 0,00 57,00 90,48

    108 4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      Функција 421: 63,00 57,00 0,00 57,00 90,48
      Свега за Програмску активност 0101-0002: 63,00 57,00 0,00 57,00 90,48
            
      Свега за Програм 5: 63,00 57,00 0,00 57,00 90,48
            
      Свега за Главу 3: 63,00 57,00 0,00 57,00 90,48

4 4     МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ      

  0602    ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА      
  0602-0002    ПА:Месне заједнице      

   160   Опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту;      

    109 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 6.559,00 2.902,00 0,00 2.902,00 44,24
    110 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1.174,00 519,00 0,00 519,00 44,21
    111 413 Накнаде у натури 132,00 62,00 0,00 62,00 46,97
    112 414 Социјална давања запосленима 239,00 2,00 0,00 2,00 0,84
    113 415 Накнаде трошкова за запослене 165,00 73,00 0,00 73,00 44,24
    114 421 Стални трошкови 4.614,00 1.873,00 23,00 1.896,00 41,09
    115 422 Трошкови путовања 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    116 423 Услуге по уговору 2.468,00 1.045,00 43,00 1.088,00 44,08
    117 424 Специјализоване услуге 1.220,00 305,00 0,00 305,00 25,00
    118 425 Текуће поправке и одржавање 2.167,00 77,00 65,00 142,00 6,55
    119 426 Материјал 535,00 186,00 70,00 256,00 47,85
    120 465 Остале донације, дотације и трансфери 748,00 336,00 0,00 336,00 44,92
    121 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1.664,00 1.415,00 188,00 1.603,00 96,33
    121/1 511 Зграде и грађевински објекти 1.381,00 1.201,00 0,00 1.201,00 86,97
    121/2 512 Машине и опрема 1.137,00 829,00 68,00 897,00 78,89
      Функција 160: 24.228,00 10.825,00 457,00 11.282,00 46,57
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      Свега за Програмску активност 0602-0002: 24.228,00 10.825,00 457,00 11.282,00 46,57
            
      Свега за Програм 15: 24.228,00 10.825,00 457,00 11.282,00 46,57
            
      Свега за Главу 4: 24.228,00 10.825,00 457,00 11.282,00 46,57

4 5     JП “ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА 
ПОЖАРЕВЦА”      

  1101    ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО 
ПЛАНИРАЊЕ      

  1101-0001    
ПА:Стратешко, просторно и урбанистичко 
планирање      

   620   Развој заједнице      
    121/3 511 Зграде и грађевински објекти 43.440,00 3.315,00 0,00 3.315,00 7,63
    121/4 515 Нематеријална имовина 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    121/5 541 Земљиште 36.500,00 27.842,00 0,00 27.842,00 76,28
      Функција 620: 80.889,00 31.157,00 0,00 31.157,00 38,52
      Свега за програмску активност 1101-0001: 80.889,00 31.157,00 0,00 31.157,00 38,52
            

  

1101-0001

  

 

ПА:Стратешко, просторно и урбанистичко 
планирање 
ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКОГ ФОНДА 
ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

     

   620   Развој заједнице      
    121/6 511 Зграде и грађевински објекти 3.962,00 32,00 0,00 32,00 0,81
      Функција 620: 3.962,00 32,00 0,00 32,00 0,81
      Свега за програмску активност 1101-0001: 3.962,00 32,00 0,00 32,00 0,81
            

  

1101-0001

  

 

ПА:Стратешко, просторно и урбанистичко 
планирање 
ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА УСЛОВА ЖИВОТА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

     

   620   Развој заједнице      
    121/7 511 Зграде и грађевински објекти 62.452,00 8,00 0,00 8,00 0,01
      Функција 620: 62.452,00 8,00 0,00 8,00 0,01
      Свега за програмску активност 1101-0001: 62.452,00 8,00 0,00 8,00 0,01
            
  1101-0002    ПА:Уређивање грађевинског земљишта      
   620   Развој заједнице      
    122 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 56.297,00 28.185,00 0,00 28.185,00 50,06
    123 412 Социјални доприноси на терет послодавца 10.077,00 5.045,00 0,00 5.045,00 50,06
    124 413 Накнаде у натури 384,00 281,00 0,00 281,00 73,18
    125 414 Социјална давања запосленима 2.530,00 294,00 0,00 294,00 11,62
    126 415 Накнаде трошкова за запослене 1.260,00 551,00 0,00 551,00 43,73
    127 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 635,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    128 421 Стални трошкови 8.703,00 3.353,00 0,00 3.353,00 38,53
    129 422 Трошкови путовања 260,00 191,00 0,00 191,00 73,46
    130 423 Услуге по уговору 7.222,00 2.752,00 0,00 2.752,00 38,11
    131 424 Специјализоване услуге 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    132 425 Текуће поправке и одржавање 5.110,00 1.190,00 0,00 1.190,00 23,29
    133 426 Материјал 3.354,00 463,00 0,00 463,00 13,80

    134 465 Остале донације, дотације и трансфери 5.679,00 2.811,00 0,00 2.811,00 49,50
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    135 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 1.982,00 351,00 0,00 351,00 17,71
    136 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 5.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    137 484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед 
елементарних непогода или других природних узрока 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    138 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране 
државних органа 500,00 185,00 0,00 185,00 37,00

    139 511 Зграде и грађевински објекти 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    140 512 Машине и опрема 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    141 515 Нематеријална имовина 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    142 541 Земљиште      
      Функција 620: 111.594,00 45.652,00 0,00 45.652,00 40,91
      Свега за програмску активност 1101-0002: 111.594,00 45.652,00 0,00 45.652,00 40,91
            
      Свега за Програм 1: 258.897,00 76.849,00 0,00 76.849,00 29,68
            
  0601    ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ      
  0601-0001    ПА:Водоснабдевање      
   630   Водоснабдевање      
    142/1 511 Зграде и грађевински објекти 8.157,00 799,00 0,00 799,00 9,80
      Функција 630: 8.157,00 799,00 0,00 799,00 9,80
      Свега за програмску активност 0601-0001: 8.157,00 799,00 0,00 799,00 9,80
            

      
ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ 
ПРОГРАМ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

     

  0601-0001    ПА:Водоснабдевање      
   630   Водоснабдевање      
    142/2 511 Зграде и грађевински објекти 102.830,00 36.680,00 0,00 36.680,00 35,67
      Функција 630: 102.830,00 36.680,00 0,00 36.680,00 35,67
      Свега за програмску активност 0601-0001: 102.830,00 36.680,00 0,00 36.680,00 35,67
            

      

ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА 
ДЕЛАТНОСТПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА 
УСЛОВА ЖИВОТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
ПОЖАРЕВЦА

     

  0601-0001    ПА:Водоснабдевање      
   630   Водоснабдевање      
    142/3 511 Зграде и грађевински објекти 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Функција 630: 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Свега за програмску активност 0601-0001: 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
            
  0601-0002    ПА:Управљање отпадним водама      
   520   Управљање отпадним водама      
    143 421 Стални трошкови 27.665,00 8.916,00 0,00 8.916,00 32,23
    144 425 Текуће поправке и одржавање 2.605,00 117,00 0,00 117,00 4,49
    144/1 511 Зграде и грађевински објекти 4.640,00 927,00 0,00 927,00 19,98
      Функција 520: 34.910,00 9.960,00 0,00 9.960,00 28,53
      Свега за програмску активност 0601-0002: 34.910,00 9.960,00 0,00 9.960,00 28,53

      
ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ 
ПРОГРАМ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
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  0601-0002    ПА:Управљање отпадним водама      
   520   Управљање отпадним водама      
    144/2 511 Зграде и грађевински објекти 381.269,00 3.796,00 0,00 3.796,00 1,00
      Функција 520: 381.269,00 3.796,00 0,00 3.796,00 1,00
      Свега за програмску активност 0601-0002: 381.269,00 3.796,00 0,00 3.796,00 1,00
            

      
ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ 
ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА УСЛОВА ЖИВОТА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

     

  0601-0002    ПА:Управљање отпадним водама      
   520   Управљање отпадним водама      
    144/3 511 Зграде и грађевински објекти 11.767,00 6.526,00 0,00 6.526,00 55,46
      Функција 520: 11.767,00 6.526,00 0,00 6.526,00 55,46
      Свега за програмску активност 0601-0002: 11.767,00 6.526,00 0,00 6.526,00 55,46
            
  0601-0003    ПА:Одржавање депонија      
   510   Управљање отпадом      
    145 421 Стални трошкови 9.300,00 1.586,00 0,00 1.586,00 17,05
      Функција 510: 9.300,00 1.586,00 0,00 1.586,00 17,05
      Свега за програмску активност 0601-0003: 9.300,00 1.586,00 0,00 1.586,00 17,05
            
  0601-0008    ПА:Јавна хигијена      
   510   Управљање отпадом      
    146 421 Стални трошкови 49.073,00 24.200,00 0,00 24.200,00 49,31
      Функција 510: 49.073,00 24.200,00 0,00 24.200,00 49,31
      Свега за програмску активност 0601-0008: 49.073,00 24.200,00 0,00 24.200,00 49,31
            

  

0601-0009 

  

 

ПА:Уређење и одржавање зеленила 
“Програм пошумљавања зелених површина на 
територији града Пожаревца” (150.000,00 динара-
приходи из буџета и 5.121.660,00 динара-пренета 
неутрошена средства)

     

   540   Заштита биљног и животињског света и крајолика      
    147 424 Специјализоване услуге 31.443,00 8.618,00 0,00 8.618,00 27,41
    147/1 514 Култивисана имовина 5.272,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Функција 540: 36.715,00 8.618,00 0,00 8.618,00 23,47
      Свега за програмску активност 0601-0009: 36.715,00 8.618,00 0,00 8.618,00 23,47
            
  0601-0010    ПА:Јавна расвета      
   640   Улична расвета      
    148 421 Стални трошкови 44.470,00 28.199,00 0,00 28.199,00 63,41
    149 425 Текуће поправке и одржавање 16.516,00 5.565,00 0,00 5.565,00 33,69
    149/1 511 Зграде и грађевински објекти 7.228,00 157,00 0,00 157,00 2,17
      Функција 640: 68.214,00 33.921,00 0,00 33.921,00 49,73
      Свега за програмску активност 0601-0010: 68.214,00 33.921,00 0,00 33.921,00 49,73
            

  
0601-0010 

  
 

ПА:Јавна расвета 
ПРОГРАМ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

     

   640   Улична расвета      
    149/2 511 Зграде и грађевински објекти 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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      Функција 640: 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Свега за програмску активност 0601-0010: 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00
            

  
0601-0010 

  
 

ПА:Јавна расвета 
ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА УСЛОВА ЖИВОТА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

     

   640   Улична расвета      
    149/3 511 Зграде и грађевински објекти 126,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Функција 640: 126,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Свега за програмску активност 0601-0010: 126,00 0,00 0,00 0,00 0,00
            
      Свега за Програм 2: 704.411,00 126.086,00 0,00 126.086,00 17,90
            
  1501    ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ      
  1501-0004    ПА:Одржавање економске инфраструктуре      
   620   Развој заједнице      
    149/4 511 Зграде и грађевински објекти 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    149/5 541 Земљиште 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Функција 620: 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Свега за програмску активност 1501-0004: 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
            
      Свега за Програм 3: 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
            
  0701    ПРОГРАМ 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА      
  0701-0002    ПА:Одржавање путева      
   451   Друмски саобраћај      
    150 425 Текуће поправке и одржавање 76.387,00 43.436,00 0,00 43.436,00 56,86
    151 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 2.000,00 591,00 0,00 591,00 29,55
    152 511 Зграде и грађевински објекти 12.903,00 1.253,00 0,00 1.253,00 9,71
    153 512 Машине и опрема      
      Функција 451: 91.290,00 45.280,00 0,00 45.280,00 49,60
      Свега за програмску активност 0701-0002: 91.290,00 45.280,00 0,00 45.280,00 49,60
            

  
0701-0002 

  
 

ПА:Одржавање путева 
ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА УСЛОВА ЖИВОТА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

     

   451   Друмски саобраћај      
    153/1 511 Зграде и грађевински објекти 234.718,00 22.116,00 0,00 22.116,00 9,42
      Функција 451: 234.718,00 22.116,00 0,00 22.116,00 9,42
      Свега за програмску активност 0701-0002: 234.718,00 22.116,00 0,00 22.116,00 9,42
            

  

0701-0002 

  

 

ПА:Одржавање путева 
ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА 
НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
ПОЖАРЕВЦА

     

   451   Друмски саобраћај      
    153/2 511 Зграде и грађевински објекти 4.859,00 833,00 0,00 833,00 17,14
    153/3 512 Машине и опрема 14.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    153/4 515 Нематеријална имовина 3.758,00 1.518,00 0,00 1.518,00 40,39
      Функција 451: 22.917,00 2.351,00 0,00 2.351,00 10,26
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      Свега за програмску активност 0701-0002: 22.917,00 2.351,00 0,00 2.351,00 10,26
            
      Свега за Програм 7: 348.925,00 69.747,00 0,00 69.747,00 19,99
            

  1801    ПРОГРАМ 12 - ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА      

  1801-0001    
ПА:Функционисање установа примарне 
здравствене заштите      

   740   Услуге јавног здравства      
    153/5 511 Зграде и грађевински објекти 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Функција 740: 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Свега за програмску активност 1801-0001: 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
            
      Свега за Програм 12: 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
            
  1201    ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ      
  1201-0001    ПА:Функционисање локалних установа културе      
   820   Услуге културе      
    153/6 425 Текуће поправке и одржавање 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    153/7 511 Зграде и грађевински објекти 33.460,00 199,00 0,00 199,00 0,59
    153/8 512 Машине и опрема 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Функција 820: 35.340,00 199,00 0,00 199,00 0,56
      Свега за програмску активност 1201-0001: 35.340,00 199,00 0,00 199,00 0,56
            
      Свега за Програм 13: 35.340,00 199,00 0,00 199,00 0,56
            
  0602    ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА      

  0602-0001    
ПА:Функционисање локалне самоуправе и 
градских општина      

   160   Опште јавне услуге некласификоване на другом месту      
    153/9 511 Зграде и грађевински објекти 1.653,00 1.438,00 0,00 1.438,00 86,99
      Функција 160: 1.653,00 1.438,00 0,00 1.438,00 86,99
      Свега за програмску активност 0602-0001: 1.653,00 1.438,00 0,00 1.438,00 86,99
            
   520   Смањење загађености      
    153/10 511 Зграде и грађевински објекти 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Функција 520: 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Свега за програмску активност 0602-0001: 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
            
   540   Заштита биљног и животињског света и крајолика      
    153/11 421 Стални трошкови 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    153/12 511 Зграде и грађевински објекти 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Функција 540: 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Свега за програмску активност 0602-0001: 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
            
  0602-0002    ПА:Месне заједнице      
   160   Опште јавне услуге некласификоване на другом месту      
    153/13 425 Текуће поправке и одржавање 3.127,00 740,00 0,00 740,00 23,66
    153/14 511 Зграде и грађевински објекти 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Функција 160: 3.277,00 740,00 0,00 740,00 22,58
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      Свега за програмску активност 0602-0002: 3.277,00 740,00 0,00 740,00 22,58
      Свега за Програм 15: 25.430,00 2.178,00 0,00 2.178,00 8,56
            
      Свега за Главу 5: 1.392.003,00 275.059,00 0,00 275.059,00 19,76
4 6     УСТАНОВЕ У КУЛТУРИ      
  1201    ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ      
  1201-0001    ПА:Функционисање локалних установа културе      
   820   Услуге културе      
    155 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 60.209,00 27.687,00 634,00 28.321,00 47,04
    156 412 Социјални доприноси на терет послодавца 10.777,00 4.956,00 112,00 5.068,00 47,03
    157 413 Накнаде у натури 1.815,00 660,00 150,00 810,00 44,63
    158 414 Социјална давања запосленима 2.679,00 230,00 277,00 507,00 18,92
    159 415 Накнаде трошкова за запослене 1.562,00 750,00 0,00 750,00 48,02
    160 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 852,00 339,00 0,00 339,00 39,79
    161 421 Стални трошкови 17.645,00 7.064,00 1.070,00 8.134,00 46,10
    162 422 Трошкови путовања 2.497,00 196,00 590,00 786,00 31,48
    163 423 Услуге по уговору 13.383,00 2.988,00 1.241,00 4.229,00 31,60
    164 424 Специјализоване услуге 1.006,00 116,00 86,00 202,00 20,08
    165 425 Текуће поправке и одржавање 8.756,00 637,00 451,00 1.088,00 12,43
    166 426 Материјал 4.515,00 741,00 739,00 1.480,00 32,78
    167 465 Остале донације, дотације и трансфери 7.362,00 3.401,00 40,00 3.441,00 46,74
    168 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 745,00 49,00 420,00 469,00 62,95
    169 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 612,00 546,00 28,00 574,00 93,79
    169/1 511 Зграде и грађевински објекти 1.506,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    170 512 Машине и опрема 3.974,00 0,00 370,00 370,00 9,31
    171 515 Нематеријална имовина 3.425,00 0,00 6,00 6,00 0,18
      Функција 820: 143.320,00 50.360,00 6.214,00 56.574,00 39,47
      Свега за програмску активност 1201-0001: 143.320,00 50.360,00 6.214,00 56.574,00 39,47
            

  1201-П1    Пројекат: Глумачке свечаности”Дани Миливоја 
Живановића”      

   820   Услуге културе      
    172 422 Трошкови путовања 177,00 0,00 144,00 144,00 81,36
    173 423 Услуге по уговору 1.006,00 74,00 233,00 307,00 30,52
    174 424 Специјализоване услуге 2.935,00 2.724,00 2,00 2.726,00 92,88
    175 426 Материјал 108,00 55,00 25,00 80,00 74,07
      Функција 820: 4.226,00 2.853,00 404,00 3.257,00 77,07
      Свега за пројекат 1201-П1: 4.226,00 2.853,00 404,00 3.257,00 77,07
            

  1201-П2    Пројекат: Одржавање концерта, мјузикла и 
представа      

   820   Услуге културе      
    176 422 Трошкови путовања 166,00 107,00 35,00 142,00 85,54
    177 423 Услуге по уговору 315,00 71,00 3,00 74,00 23,49
    178 424 Специјализоване услуге 1.704,00 66,00 0,00 66,00 3,87
    179 426 Материјал 196,00 20,00 0,00 20,00 10,20
      Функција 820: 2.381,00 264,00 38,00 302,00 12,68
      Свега за пројекат 1201-П2: 2.381,00 264,00 38,00 302,00 12,68
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  1201-П3    Пројекат: Одржавање књижевних вечери и 
трибина      

   820   Услуге културе      
    180 423 Услуге по уговору 88,00 27,00 0,00 27,00 30,68
    181 424 Специјализоване услуге 150,00 44,00 0,00 44,00 29,33
    182 426 Материјал 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Функција 820: 255,00 71,00 0,00 71,00 27,84
      Свега за пројекат 1201-П3: 255,00 71,00 0,00 71,00 27,84
            

  1201-П4    Пројекат: Едиција и часопис “Браничево” и 
књижевни живот Центра за културу      

   820   Услуге културе      
    183 423 Услуге по уговору 550,00 40,00 0,00 40,00 7,27
    184 424 Специјализоване услуге 10,00 0,00 1,00 1,00 10,00
    185 426 Материјал 60,00 20,00 0,00 20,00 33,33
      Функција 820: 620,00 60,00 1,00 61,00 9,84
      Свега за пројекат 1201-П4: 620,00 60,00 1,00 61,00 9,84
            

  1201-П5    Пројекат: ГАНИП - градски ансамбл народних 
игара и песама Центра за културу Пожаревац      

   820   Услуге културе      
    186 422 Трошкови путовања 670,00 454,00 128,00 582,00 86,87
    187 423 Услуге по уговору 180,00 0,00 38,00 38,00 21,11
    188 424 Специјализоване услуге 50,00 50,00 0,00 50,00 100,00
    189 512 Машине и опрема 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Функција 820: 1.456,00 504,00 166,00 670,00 46,02
      Свега за пројекат 1201-П5: 1.456,00 504,00 166,00 670,00 46,02
            
  1201-П6    Пројекат: Летњи програм      
   820   Услуге културе      
    190 422 Трошкови путовања 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    191 423 Услуге по уговору 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    192 424 Специјализоване услуге 539,00 249,00 0,00 249,00 46,20
    193 426 Материјал 20,00 0,00 20,00 20,00 100,00
      Функција 820: 689,00 249,00 20,00 269,00 39,04
      Свега за пројекат 1201-П6: 689,00 249,00 20,00 269,00 39,04
            

  1201-П7    Пројекат: РЕФРАКТ-Регионални фестивал 
алтернативне културе      

   820   Услуге културе      
    194 422 Трошкови путовања 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    195 426 Материјал 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Функција 820: 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Свега за пројекат 1201-П7: 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00
            

  1201-П8    Пројекат: Организовање и одржавање првомајског 
уранка      

   820   Услуге културе      
    196 421 Стални трошкови 20,00 20,00 0,00 20,00 100,00
    197 422 Трошкови путовања 90,00 85,00 0,00 85,00 94,44
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    198 423 Услуге по уговору 71,00 40,00 0,00 40,00 56,34
      Функција 820: 181,00 145,00 0,00 145,00 80,11
      Свега за пројекат 1201-П8: 181,00 145,00 0,00 145,00 80,11
            
  1201-П9    Пројекат: Одржавање поп и рок концерта      
   820   Услуге културе      
    199 424 Специјализоване услуге 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Функција 820: 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Свега за пројекат 1201-П9: 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00
            
  1201-П10    Пројекат: Организовање гитаријаде на лагуни      
   820   Услуге културе      
    200 421 Стални трошкови 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    201 424 Специјализоване услуге 450,00 50,00 0,00 50,00 11,11
      Функција 820: 600,00 50,00 0,00 50,00 8,33
      Свега за пројекат 1201-П10: 600,00 50,00 0,00 50,00 8,33
            

  1201-П11    Пројекат: Фестивал “Миливојев штап и шешир” 
- Сусрети варошких позоришта Србије      

   820   Услуге културе      
    202 422 Трошкови путовања 20,00 0,00 2,00 2,00 10,00
    203 423 Услуге по уговору 235,00 0,00 151,00 151,00 64,26
    204 426 Материјал 20,00 0,00 20,00 20,00 100,00
      Функција 820: 275,00 0,00 173,00 173,00 62,91
      Свега за пројекат 1201-П11: 275,00 0,00 173,00 173,00 62,91
            

  1201-П12    Пројекат: Смотра драмских аматера Подунавља и 
Поморавља “Живка Матић”      

   820   Услуге културе      
    205 422 Трошкови путовања 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    206 423 Услуге по уговору 198,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    207 426 Материјал 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Функција 820: 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Свега за пројекат 1201-П12: 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00
            
  1201-П13    Пројекат: Дистрибутерско филмска делатност      
   820   Услуге културе      
    208 422 Трошкови путовања 44,00 0,00 4,00 4,00 9,09
    209 424 Специјализоване услуге 480,00 0,00 213,00 213,00 44,38
      Функција 820: 524,00 0,00 217,00 217,00 41,41
      Свега за пројекат 1201-П13: 524,00 0,00 217,00 217,00 41,41
            

  1201-П14    Пројекат: Штампање књига, каталога, 
монографије и публикације      

   820   Услуге културе      
    210 423 Услуге по уговору 1.055,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Функција 820: 1.055,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Свега за пројекат 1201-П14: 1.055,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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  1201-П15    Пројекат: Микрофилмовање и дигитализовање 
архивских докумената      

   820   Услуге културе      
    211 424 Специјализоване услуге 182,00 127,00 0,00 127,00 69,78
      Функција 820: 182,00 127,00 0,00 127,00 69,78
      Свега за пројекат 1201-П15: 182,00 127,00 0,00 127,00 69,78
            

  1201-П16    Пројекат: Музеолошка обрада и дигитализација 
етнолошке збирке      

   820   Услуге културе      
    212 423 Услуге по уговору 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00
    213 426 Материјал 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    214 512 Машине и опрема 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00
      Функција 820: 400,00 200,00 0,00 200,00 50,00
      Свега за пројекат 1201-П16: 400,00 200,00 0,00 200,00 50,00
            

  1201-П17    Пројекат: Археолошка истраживања локалитета 
Браничево у Старом Костолцу      

   820   Услуге културе      
    215 422 Трошкови путовања 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    216 423 Услуге по уговору 650,00 127,00 0,00 127,00 19,54
    217 426 Материјал 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    218 512 Машине и опрема 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Функција 820: 1.000,00 127,00 0,00 127,00 12,70
      Свега за пројекат 1201-П17: 1.000,00 127,00 0,00 127,00 12,70
            

  1201-П18    Пројекат: Чишћење римских терми на локалитету 
Маргум      

   820   Услуге културе      
    219 423 Услуге по уговору 250,00 100,00 0,00 100,00 40,00
      Функција 820: 250,00 100,00 0,00 100,00 40,00
      Свега за пројекат 1201-П18: 250,00 100,00 0,00 100,00 40,00
            
  1201-П19    Пројекат: Водич кроз музеј, каталог      
   820   Услуге културе      
    220 423 Услуге по уговору 300,00 100,00 0,00 100,00 33,33
      Функција 820: 300,00 100,00 0,00 100,00 33,33
      Свега за пројекат 1201-П19: 300,00 100,00 0,00 100,00 33,33
            
  1201-П20    Пројекат: Зборник радова Виминацијум      
   820   Услуге културе      
    221 423 Услуге по уговору 300,00 100,00 0,00 100,00 33,33
      Функција 820: 300,00 100,00 0,00 100,00 33,33
      Свега за пројекат 1201-П20: 300,00 100,00 0,00 100,00 33,33
            
  1201-П21    Пројекат: Етно култура Млаве      
   820   Услуге културе      
    222 422 Трошкови путовања 350,00 92,00 0,00 92,00 26,29
    223 423 Услуге по уговору 50,00 50,00 0,00 50,00 100,00
    224 426 Материјал 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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      Функција 820: 500,00 142,00 0,00 142,00 28,40
      Свега за пројекат 1201-П21: 500,00 142,00 0,00 142,00 28,40
            
  1201-П22    Пројекат: Организовање ликовних изложби      
   820   Услуге културе      
    225 423 Услуге по уговору 300,00 125,00 0,00 125,00 41,67
      Функција 820: 300,00 125,00 0,00 125,00 41,67
      Свега за пројекат 1201-П22: 300,00 125,00 0,00 125,00 41,67
            

  1201-П23    Пројекат: Израда нове поставке етнолошке збирке: 
Браничево у првој половини XX века      

   820   Услуге културе      
    226 426 Материјал 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Функција 820: 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Свега за пројекат 1201-П23: 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
            
  1201-П24    Пројекат: Дани „Слободана Стојановића“      
   820   Услуге културе      
    227 423 Услуге по уговору 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    228 424 Специјализоване услуге 437,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Функција 820: 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Свега за пројекат 1201-П24: 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00
            
  1201-П25    Пројекат: Обележавање Дана библиотеке      
   820   Услуге културе      
    229 423 Услуге по уговору 90,00 19,00 14,00 33,00 36,67
    230 424 Специјализоване услуге 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Функција 820: 115,00 19,00 14,00 33,00 28,70
      Свега за пројекат 1201-П25: 115,00 19,00 14,00 33,00 28,70
            

  1201-П26    Пројекат: Књижеве вечери, трибине, предавања, 
семинари и обележавање Светског дана књиге      

   820   Услуге културе      
    231 423 Услуге по уговору 50,00 0,00 26,00 26,00 52,00
    232 424 Специјализоване услуге 490,00 220,00 0,00 220,00 44,90
      Функција 820: 540,00 220,00 26,00 246,00 45,56
      Свега за пројекат 1201-П26: 540,00 220,00 26,00 246,00 45,56
            
  1201-П27    Пројекат: Дечије радионице      
   820   Услуге културе      
    233 423 Услуге по уговору 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    234 426 Материјал 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Функција 820: 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Свега за пројекат 1201-П27: 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00
            

  1201-П28    Пројекат: Омогућавање наступа Градског женског 
хора “Барили” у земљи      

   820   Услуге културе      
    235 422 Трошкови путовања 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Функција 820: 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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      Свега за пројекат 1201-П28: 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
            
  1201-П29    Пројекат: Међународно сликарско Бијенале      
   820   Услуге културе      
    236 422 Трошкови путовања 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    237 423 Услуге по уговору 916,00 37,00 0,00 37,00 4,04
      Функција 820: 968,00 37,00 0,00 37,00 3,82
      Свега за пројекат 1201-П29: 968,00 37,00 0,00 37,00 3,82
            
      Свега за Програм 13: 162.039,00 55.853,00 7.273,00 63.126,00 38,96
            
      Свега за Главу 6: 162.039,00 55.853,00 7.273,00 63.126,00 38,96

4 7     ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА 
ПОЖАРЕВЦА      

  1502    ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА      
  1502-0001    ПА:Управљањем развојем туризма      
   473   Туризам      
    238 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 4.876,00 2.335,00 0,00 2.335,00 47,89
    239 412 Социјални доприноси на терет послодавца 874,00 419,00 0,00 419,00 47,94
    240 413 Накнаде у натури 44,00 44,00 0,00 44,00 100,00
    241 414 Социјална давања запосленима 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    242 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    243 421 Стални трошкови 1.194,00 299,00 123,00 422,00 35,34
    244 422 Трошкови путовања 369,00 19,00 0,00 19,00 5,15
    245 423 Услуге по уговору 1.487,00 207,00 233,00 440,00 29,59
    246 425 Текуће поправке и одржавање 100,00 36,00 7,00 43,00 43,00
    247 426 Материјал 336,00 65,00 112,00 177,00 52,68
    248 465 Остале донације, дотације и трансфери 574,00 281,00 0,00 281,00 48,95
    249 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 148,00 0,00 18,00 18,00 12,16
     483    157,00 157,00 0,00
    250 512 Машине и опрема 50,00 0,00 9,00 9,00 18,00
    251 523 Залихе робе за даљу продају 423,00 0,00 281,00 281,00 66,43
      Функција 473: 10.670,00 3.705,00 940,00 4.645,00 43,53
      Свега за Програмску активност 1502-0001: 10.670,00 3.705,00 940,00 4.645,00 43,53
            
  1502-0002    ПА:Туристичка промоција      
   473   Туризам      
    252 421 Стални трошкови 900,00 245,00 0,00 245,00 27,22
    253 422 Трошкови путовања 201,00 67,00 0,00 67,00 33,33
    254 423 Услуге по уговору 1.118,00 262,00 0,00 262,00 23,43
    255 424 Специјализоване услуге 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    256 426 Материјал 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Функција 473: 3.586,00 574,00 0,00 574,00 16,01
      Свега за Програмску активност 1502-0002: 3.586,00 574,00 0,00 574,00 16,01
            
  1502-П1    Пројекат: Љубичевске коњичке игре      
   473   Туризам      
    257 421 Стални трошкови 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    258 422 Трошкови путовања 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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    259 423 Услуге по уговору 3.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    260 424 Специјализоване услуге 4.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    261 426 Материјал 585,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    262 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Функција 473: 10.165,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Свега за Пројекат 1502-П1: 10.165,00 0,00 0,00 0,00 0,00
            
  1502-П2    Пројекат: Ускршњи етно фестивал      
   473   Туризам      
    263 422 Трошкови путовања 15,00 9,00 0,00 9,00 60,00
    264 423 Услуге по уговору 530,00 334,00 0,00 334,00 63,02
    264/1 424 Специјализоване услуге 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00
    265 426 Материјал 180,00 180,00 0,00 180,00 100,00
      Функција 473: 825,00 623,00 0,00 623,00 75,52
      Свега за Пројекат 1502-П2: 825,00 623,00 0,00 623,00 75,52
            
  1502-П3    Пројекат: Пожаревачки међународни карневал      
   473   Туризам      
    266 421 Стални трошкови 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    267 422 Трошкови путовања 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    268 423 Услуге по уговору 2.300,00 62,00 0,00 62,00 2,70
    269 424 Специјализоване услуге 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    270 426 Материјал 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Функција 473: 3.540,00 62,00 0,00 62,00 1,75
      Свега за Пројекат 1502-П3: 3.540,00 62,00 0,00 62,00 1,75
            

  1502-П4    Пројекат: Набавка и постављање туристичке 
сигнализације за целокупну територију Пожаревца      

   473   Туризам      
    270/1 512 Машине и опрема 3.794,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Функција 473: 3.794,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Свега за Пројекат 1502-П4: 3.794,00 0,00 0,00 0,00 0,00
            
      Свега за Програм 4: 32.580,00 4.964,00 940,00 5.904,00 18,12
            
      Свега за Главу 7: 32.580,00 4.964,00 940,00 5.904,00 18,12

4 8     СПОРТСКИ ЦЕНТАР ПОЖАРЕВАЦ      

 8 1301    ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ      

  1301-0001    ПА:Подршка локалним спортским 
организацијама, удружењима и савезима      

   810   Услуге рекреације и спорта      
    271 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 8.761,00 2.764,00 752,00 3.516,00 40,13
    272 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1.568,00 495,00 131,00 626,00 39,92
    273 413 Накнаде у натури 174,00 71,00 0,00 71,00 40,80
    274 414 Социјална давања запосленима 300,00 0,00 20,00 20,00 6,67
    275 415 Накнаде трошкова за запослене 500,00 140,00 0,00 140,00 28,00
    276 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    277 421 Стални трошкови 13.488,00 5.385,00 0,00 5.385,00 39,92
    278 422 Трошкови путовања 150,00 5,00 0,00 5,00 3,33
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    279 423 Услуге по уговору 3.885,00 998,00 0,00 998,00 25,69
    280 424 Специјализоване услуге 1.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    281 425 Текуће поправке и одржавање 2.000,00 740,00 0,00 740,00 37,00
    282 426 Материјал 1.955,00 302,00 0,00 302,00 15,45
    283 465 Остале донације, дотације и трансфери 289,00 144,00 83,00 227,00 78,55
    284 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 1.530,00 163,00 0,00 163,00 10,65
    284/1 512 Машине и опрема 380,00 343,00 0,00 343,00 90,26
    285 523 Залихе робе за даљу продају 1.500,00 0,00 394,00 394,00 26,27
      Функција 810: 38.730,00 11.550,00 1.380,00 12.930,00 33,38
      Свега за Програмску активност 1301-0001: 38.730,00 11.550,00 1.380,00 12.930,00 33,38
      Свега за Програм 14: 38.730,00 11.550,00 1.380,00 12.930,00 33,38
            
      Свега за Главу 8: 38.730,00 11.550,00 1.380,00 12.930,00 33,38

4 9     ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “ЉУБИЦА 
ВРЕБАЛОВ”      

  2001    ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ      
  2001-0001    ПА: Функционисање предшколских установа      
   911   Предшколско образовање      
    286 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 142.340,00 69.743,00 6.784,00 76.527,00 53,76
    287 412 Социјални доприноси на терет послодавца 25.482,00 12.484,00 1.214,00 13.698,00 53,76
    288 413 Накнаде у натури 4.439,00 1.952,00 35,00 1.987,00 44,76
    289 414 Социјална давања запосленима 5.969,00 30,00 24,00 54,00 0,90
    290 415 Накнаде трошкова за запослене 3.470,00 2.239,00 0,00 2.239,00 64,52
    291 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1.441,00 348,00 0,00 348,00 24,15
    292 421 Стални трошкови 31.018,00 9.961,00 2.306,00 12.267,00 39,55
    293 422 Трошкови путовања 1.167,00 195,00 206,00 401,00 34,36
    294 423 Услуге по уговору 5.896,00 1.705,00 952,00 2.657,00 45,06
    295 424 Специјализоване услуге 1.920,00 498,00 560,00 1.058,00 55,10
    296 425 Текуће поправке и одржавање 3.097,00 395,00 967,00 1.362,00 43,98
    297 426 Материјал 54.225,00 1.567,00 22.234,00 41,00
    298 465 Остале донације, дотације и трансфери 16.330,00 6.528,00 810,00 7.338,00 44,94
    299 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 380,00 0,00 126,00 126,00 33,16
    300 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 600,00 0,00 43,00 43,00 7,17
    301 511 Зграде и грађевински објекти 16.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    302 512 Машине и опрема 4.920,00 0,00 326,00 326,00 6,63
      Функција 911: 318.994,00 107.645,00 142.665,00 44,72
      Свега за програмску активност 2001-0001: 318.994,00 107.645,00 142.665,00 44,72
      Свега за Програм 8: 318.994,00 107.645,00 142.665,00 44,72
            
      Свега за Главу 9: 318.994,00 107.645,00 142.665,00 44,72

4 10     ОСНОВНЕ ШКОЛЕ      
  2002    ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ      
  2002-0001    ПА: Функционисање основних школа      
   912   Основно образовање      
    303 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 76.486,00 38.304,00 0,00 38.304,00 50,08
    303/1 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 3.950,00 833,00 0,00 833,00 21,09
      Функција 912: 80.436,00 39.137,00 0,00 39.137,00 48,66
      Свега за програмску активност 2002-0001: 80.436,00 39.137,00 0,00 39.137,00 48,66
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      Свега за Програм 9: 80.436,00 39.137,00 0,00 39.137,00 48,66
            
      Свега за Главу 10: 80.436,00 39.137,00 0,00 39.137,00 48,66
4 11     СРЕДЊЕ ШКОЛЕ      
  2003    ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ      
  2003-0001    ПА: Функционисање средњих школа      
   920   Средње образовање      
    304 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 69.974,00 34.509,00 0,00 34.509,00 49,32
    305 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 17.958,00 3.407,00 0,00 3.407,00 18,97
      Функција 920: 87.932,00 37.916,00 0,00 37.916,00 43,12
      Свега за програмску активност 2003-0001: 87.932,00 37.916,00 0,00 37.916,00 43,12
            
      Свега за Програм 10: 87.932,00 37.916,00 0,00 37.916,00 43,12
            
      Свега за Главу 11: 87.932,00 37.916,00 0,00 37.916,00 43,12

4 12     ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД      
  0901    ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА      
  0901-0001    ПА: Социјалне помоћи      
   070   Социјална помоћ некласификована на другом месту      
    306 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 21.135,00 6.567,00 0,00 6.567,00 31,07
      Функција 070: 21.135,00 6.567,00 0,00 6.567,00 31,07
      Свега за Програмску активност 0901-0001: 21.135,00 6.567,00 0,00 6.567,00 31,07

  0901-0004    ПА:Саветодавно-терапијске и социјално-
едукативне услуге      

   070   Социјална заштита некласификована на другом 
месту      

    307 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 16.215,00 6.678,00 0,00 6.678,00 41,18
      Функција 070: 16.215,00 6.678,00 0,00 6.678,00 41,18
      Свега за Програмску активност 0901-0004: 16.215,00 6.678,00 0,00 6.678,00 41,18
            
      Свега за Програм 11: 37.350,00 13.245,00 0,00 13.245,00 35,46
            
      Свега за Главу 12: 37.350,00 13.245,00 0,00 13.245,00 35,46
4 13     ДОМ ЗДРАВЉА      

  1801    ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА      

  1801-0001    ПА:Функционисање установа примарне 
здравствене заштите      

   740   Услуге јавног здравства      
    307/1 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 4.662,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    308 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 21.158,00 1.296,00 0,00 1.296,00 6,13
      Функција 740: 25.820,00 1.296,00 0,00 1.296,00 5,02
            

      

ПА:Функционисање установа примарне 
здравствене заштите 
ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ 
САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

     

   451   Друмски саобраћај      
    308/1 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 1.500,00 1.463,00 0,00 1.463,00 97,53
      Функција 451: 1.500,00 1.463,00 0,00 1.463,00 97,53
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      Свега за Програмску активност 1801-0001: 27.320,00 2.759,00 0,00 2.759,00 10,10
      Свега за Програм 12: 27.320,00 2.759,00 0,00 2.759,00 10,10
      Свега за Главу 13: 27.320,00 2.759,00 0,00 2.759,00 10,10
      Свега за раздео 4: 4.123.171,00 971.002,00 47.769,00 1.018.771,00 24,71
            
      Свега за Разделе 1,2,3 и 4: 4.238.307,00 1.013.471,00 49.034,00 1.062.505,00 25,07

XI

ПРЕНОС СРЕДСТАВА СА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЛАНУ ПО РЕШЕЊИМА ГРАДСКОГ ВЕЋА 
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2015. до 30.06.2015.

Ред.
бр.

Опис Број решења Износ

1
На поз. 8 (463-100), Градоначелник и Градско веће (09790), обезбеђење 
додатних средстава ради уплате учешћа у пројекту “Брига о старим 
лицима-узвраћање услуге”

01-06-4/2015-9 84.714,00

2
На поз. 303/1 (463-200), ОШ “Божидар Димитријевић Козица” (00853), 
обезбеђење додатних новчаних средстава ради куповине котла на чврсто 
гориво

01-06-10/2015-2-1 163.000,00

3
На поз. 169 (483-100), Историјски архив (06699), обезбеђење додатних 
средстава за плаћање трошкова парничног поступка одређених 
правноснажном пресудом Врховног касационог суда бр.Реб 2 1272/2013

01-06-11/2015-14 412.079,00

4 На поз. 240 (413-100), Туристичка организација (06655), обезбеђење 
додатних средстава за један додатни новогодишњи пакетић 01-06-26/2015-13 8.800,00

5
На поз. 277 (421-200), Спортски центар (06702), одобрење додатних 
финансијских средстава ради измирења дуговања према ЈП ЕПС 
Снабдевање-Београд

01-06-38/2015-1 88.000,00

6

На поз. 101 (481-900), Градска управа (06651), обезбеђење додатних 
средстава за учешће града Пожаревца у реализацији пројекта “Смањење 
сиромаштва и унапређење могућности запошљавања маргинализованих и 
угрожених група становништва са фокусом на Ромкиње у Србији”

01-06-65/2015-10 572.000,00

7
На поз. 121/2 (512-800), МЗ “Забела” (06676), одобравање 
додатних средстава за измирење обавеза по понуди ЗТР “Гама 
инжењеринг”Пожаревац број 200215/3

01-06-93/2012-12 31.480,00

8
На поз. 303 (463-100), ОШ “Краљ Александар” (859), одобравање 
додатних средстава ради посете школи “Свети Сава” у Холандији у 
периоду од 14-19.05.2015. године

01-06-93/2015-13 416.601,00

9
На поз. 121 (483-100), МЗ “Чачалица” (6696), одобравање додатних 
средстава на име измирења обавеза преда ПД за трговину, производњу и 
услуге “JIGZ GROUP” Д.О.О. односно ресторану “Конак” Пожаревац

01-06-97/2015-3 330.616,83

10

На поз. 82 (451-100), Градска управа града Пожаревца (06651), обезбеђење 
додатних буџетских средстава за измирење обавеза према изабраном 
понуђачу за пружање услуга процене фер тржишне вредности имовине 
предузећа на дан 31.12.2014. године

01-06-111/2015-
15-1 116.000,00

11
На поз. 162 (422-200), Градски хор “Барили” (06698), додатна средства за 
трошкове службених путовања у иностранство 01-06-118/2015-3-1 350.000,00

12
На поз. 62 (481-900), Градска управа (06651), обезбеђење додатних 
средстава за организовање Фестивала дечјих игара 01-06-118/2015-5 50.000,00

13
На поз. 304 (463-100), Пожареавачка гимназија (1724), одобрење додатних 
средстава на име котизације за учешће на Балканској географској 
олимпијади за ученика III разреда Филиповић Ивана

01-06-128/2015-17 39.600,00

14
На поз. 304 (463-100), Пожареавачка гимназија (1724), одобрење додатних 
средстава на име котизације за похађање летње школе Лингвистике у 
Истраживачкој станици Петница за ученицу II разреда Мину Милошевић

01-06-128/2015-16 5.300,00
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Одлуком о буџету града Пожаревца за 2015. годину планирана су средства сталне буџетске резерве у износу од 
6.000 хиљада динара и средства текуће буџетске резерве у износу од 35.298 хиљада динара.

Средства сталне буџетске резерве нису коришћена у периоду од 01.01.2015.до 30.06.2015. године.
Укупна реализована средства текуће буџетске резерве у периоду од 01.01.2015. до 30.06.2015. године износила 

су 2.713 хиљада динара.

XII

ИЗВЕШТАЈ О ОТПЛАТИ КРЕДИТА

 Град Пожаревац и Banca Intesa ad Beograd, дана 13. априла 2010. године закључили су уговор о наменском кредиту 
бр. 56-420-1303185.1. Уговор о кредиту закључен је као вишепројектни програм за финансирање улагања у општинску 
инфрастуктуру у Србији. Укупан износ кредита који је банка одобрила граду Пожаревцу износио је 3.461.512,99 еура 
у динарској противвредности. Дана 30.09.2011. године град Пожаревац и Banca Intesa ad Beograd закључили су Анекс 
бр.4 уговора о наменском кредиту број 56-420-1303185.1 којим се мења укупан износ кредита који је Банка одобрили и 
пустила у течај и износи 3.074.356,99 еура у динарској противвредности. 
 Дана 01.01.2011. године град Пожаревац почиње са отплатом камате, а дана 31.10. 2011. године са отплатом 
доспеле главнице. Рок доспећа главнице заједно са каматом је 31.12.2015. године.
 У 2015. години град Пожаревца је по основу примљеног кредита Banca Intesa ad Beograd отплатио главницу 
у износу од 43.729 хиљада динара а по основу редовне камате 1.831 хиљаду динара, односно укупно 45.560 хиљада 
динара.

XIII
 

ИЗВЕШТАЈ О ГАРАНЦИЈАМА ДАТИМ У ФИСКАЛНОЈ ГОДИНИ

 Град Пожаревац у току 2015. године није давао гаранције у складу са чл. 34. Закона о јавном дугу.

XIV

ОБЈАШЊЕЊЕ ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ 
ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2015. ГОДИНЕ

Упоређивањем добијених података од стране свих индиректних корисника по наменама појединих расхода, са 
подацима исказаним у пословним књигама трезора, може се закључити да код највећег броја корисника нема одступања 
у исказивању примљених средстава из буџета и наменског коришћења пренетих средстава. То значи да су индиректни 
корисници буџета, средства добијена из буџета трошили за намене предвиђене Одлуком о буџету и у планираним 
износима, и да су та средства на идентичан начин исказана и у њиховим пословним књигама. Код малог броја корисника, 
установљено је неслагање са трезором у исказивању трошкова по економској класификацији, што ће се у наредном 
периоду усагласити и исправити.

У Пожаревцу, 30.9.2015. године Број: 01-06-189/1

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

15
На поз. 67 (481-900), Градска управа (06651), одобравају се средства за 
Мото клуб Ватрени Пожаревац за организацију другого интернационалног 
АПРИЛИА мото скупа

01-06-128/2015-15 45.000,00

УКУПНО: 2.713.190,83
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 На основу члана 35. став 7. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-
исправка, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 
98/13-УС, 132/14 и 145/14) и члана 32. став 1. тачка 5) 
Статута града Пожаревца („Службени гласник града 
Пожаревца“, бр. 4/13 - пречишћен текст), Скупштина 
града Пожаревца, на седници одржаној 30.9.2015. године, 
донела је 

ОДЛУКУ О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ „ТУЛБА-ТАБАНА“ У ПОЖАРЕВЦУ

Члан 1.
Овом одлуком доноси се План детаљне 

регулације „Тулба-Табана“ у Пожаревцу (у даљем тексту: 
План).

Члан 2.
План је израдило ЈП „Дирекција за изградњу 

града Пожаревца“ из Пожаревца. 

Члан 3.
 Граница плана обухвата део територије 
Пожаревца и дефинисана је почев од западне стране 
ка северној страни границом дела катастарске парцеле 
железничке пруге Пожаревац-Мајданпек, затим делом 
улице Боже Димитријевића, Милоша Обилића, затим 
границом катастарских парцела бр. 5417 и 5421/2, па 
улицама Михајла Ђорђевића и 23. Српске дивизије, са 
источне стране улицом Косте Стаменковића, делом улице 
Хајдук Вељка а са јужне стране улицом Југовићевом.
 Граница плана је дефинисана графичким 
прилогом лист 1.0 ‘’Постојећа намена површина са 
границом плана и стеченим обавезама’’.

Члан 4.
 Планирано грађевинско подручје износи 29,3 
ha, колико износи и укупна површина обухвата Плана.
 У оквиру граница Плана, налазе се следеће 
катастарске парцеле 2912/1, 2912/2, 2913/1, 2913/3, 
2913/4, 2913/5, 2914/1, 2914/2, 381, 2925, 2926, 503, 410, 
2916/1, 2916/2, 2918, 2920, 2923, 2924, 2922, 2921, 2927, 
2928, 2929, 2930, 2931, 2940, 2941, 504/2, 504/5, 489/2, 
489/3, 490/3, 491/2, 496, 497/1, 497/2, 497/3, 497/4, 497/5, 
2932/1, 2932/2, 2933, 2934, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939, 
2945, 2946, 2947/1, 2947/2, 2948, 2949/1, 2949/2, 2949/3, 
2950, 2951, 2952, 2953, 2954/1, 2954/2, 2954/3, 2955/1, 
2955/2, 2955/3, 2956/1, 2956/3, 2957, 2958, 2959/1, 2959/2, 
2960/1, 2960/2, 2960/3, 2960/4, 2960/5, 5928, 5929, 5421/2, 
5408, 5417, 5416/1, 5416/2, 5415/1, 5415/2, 5415/3, 5415/4, 
5415/5, 5414/1, 5414/2, 5402/1, 5402/2, 5402/3, 5402/4, 
5403, 5404, 5405/1, 5405/2, 5406 и 2944/2  (целе) и 
делови катастарских парцела 10044/1, 2944/1, 2944/4, 
2944/3, 5461, 5389, 5407, 5895/2, 1199/2, 3018/1 и 508/2, 
све у К.О. Пожаревац.

Члан 5.
 Планско подручје обухвата површине јавне 
намене: Етно парка Тулба, Дом учениика Пољопривредне 
школе ‘’Соња Маринковић’’, објекти водоснабдевања, 
парк-шума Тулба-Табана, ловачки дом, зона услужно-
угоститељског објекта, становање у функцији туризма, 
саобраћајнице (постојеће и планиране), коридор 
железничке пруге и зеленило као и површине остале 
намене становање и пословање.
 Површина земљишта јавне намене износи 19,97 
ha (68% укупне површине плана).
 Површина земљишта остале намене износи 9,33 
ha (32% укупне површине плана).
 Планиране површине јавне намене приказане су 
на графичком прилогу лист 5.0 ‘’Смернице за спровођење 
са елементима парцелације’’ са координатама парцела 
јавне намене.

Члан 6.
 Спровођење плана се врши директном применом 
параметара из плана уз прописану обавезну израду 
урбанистичких пројеката за следеће целине:
 - Етно парк Тулба (к.п. бр. 5928 К.О. 
Пожаревац)
 - Спортско – рекреативни и туристички центар 
(к.п. бр. 381 К.О. Пожаревац)

Члан 7.
Саставни део ове одлуке је:

КЊИГА 1: ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
‘’ТУЛБА-ТАБАНА’’ У ПОЖАРЕВЦУ 
 
 ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА
 ТЕКСТУАЛНИ ДЕО
  I  ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПЛАНА
 II  ПЛАНСКИ ДЕО
  ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
  ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 III  ПРИМЕНА ПЛАНА
 ГРАФИЧКИ ДЕО 
 

 КЊИГА 2: АНАЛИТИЧКО - ДОКУМЕН-
ТАЦИОНА ОСНОВА ПЛАНА

 СВЕСКА 1
 СКУПШТИНСКА ОДЛУКА
 ИЗВЕШТАЈИ КОМИСИЈЕ
 РЕШЕЊЕ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ
 КАТАСТАРСКО-ТОПОГРАФСКИ ПЛАН
 КООРДИНАТЕ МЕЂНИХ ТАЧАКА
 УСЛОВИ
 ЛИСТОВИ НЕПОКРЕТНОСТИ
 ПОДАЦИ – АНКЕТЕ И ДР.

 СВЕСКА 2
 КОНЦЕПТ ПЛАНА
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Члан 8.
Саставни део ове одлуке је решење Одељење за 

урбанизам и грађевинске послове Градске управе града 
Пожаревца број 04-350-371/2014 од 20.09.2014. године о 
неприступању изради Извештаја о стратешкој процени 
утицаја Плана детаљне регулације „Тулба-Табана“ у 
Пожаревцу на животну средину.

Члан 9.
Један примерак Плана чува се трајно у архиви 

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

Члан 10.
План детаљне регулације „Тулба-Табана“ у 

Пожаревцу евидентираће се у Централном регистру 
планских докумената, који води министарство надлежно 
за послове просторног планирања и урбанизма. 

Члан 11.
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 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 30.9.2015. године Број: 01-06-186/7

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл.правник, с.р.
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TEKSTUALNI DEO: PLAN DETALJNE 
REGULACIJE „TULBA – TABANA“ U POŽAREVCU

I  POLAZNE OSNOVE PLANA

1. POVOD I CILJ IZRADE PLANA

Nacrt urbanističkog plana „Tulba – Tabana“ u 
Požarevcu, predstavlja polazni stručni osnov za donošenje 
plana od strane Skupštine grada Požarevca.
 Naručilac (investitor) izrade plana je grad Požarevac, 
a inicijativa je potekla od mesne zajednice „Bulevar“, 
obzirom da za ovaj deo grada ne postoji urbanistički plan.
  Cilj izrade plana je utvrđivanje uslova i pravila 
uređenja i građenja za prostor park-šume „Tulba – Tabana“, 
gradskih sportsko-rekreativnih centara „Tulba“ i „Tabana“, 
utvrđivanje lokacije rezervoara u Jugovićevoj ulici, 
infrastrukturno opremanje i regulacija saobraćajnica, kao 
i utvrđivanje uslova i pravila građenja za individualno 
stanovanje u prostoru obuhvaćenom planom. 

2. PRAVNI I PLANSKI OSNOV ZA IZRADU PLANA

 Pravni osnov za izradu plana:
- Zakon o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik 

RS”, br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 
- odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 
- odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 
- odluka US, 132/2014 I 145/2014)

- Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade 
planskih dokumenata („Sl. glasnik RS”, br. 
31/2010, 69/2010 i 16/2011)

- Odluka o primeni Prostornog plana opštine 
Požarevac ( „Sl.gl. opštine Požarevac br. 
10/12)

- Odluka o donošenju Generalnog plana grada 
Požarevca („Sl.gl. opštine Požarevac br. 
2/07)

- Odluka o izradi plana detaljne regulacije 
„Tulba-Tabana“ u Požarevcu br. 01-06-9/15 
od 19.02.2010.god.

  Planski osnov za izradu plana:
- Prostorni plan opštine Požarevac („Sl.

gl.opštine Požarevac br.10/12)
- Generalni plan Požarevca 2025 (Sl.gl.opštine 

Požarevac br.2/2007 od 14.06.2007.)

3. OSNOV ZA IZRADU PLANA

3.1. Opis granice plana
(Prikaz granice plana dat je u svim grafičkim 

prilozima plana)
 Granica plana obuhvata deo teritorije grada 
Požarevca i definisana je počev od zapadne strane ka 
severnoj strani granicom dela katastarske parcele železničke 
pruge Požarevac - Majdanpek, zatim delom ulice Bože 
Dimitrijevića, Miloša Obilića (regulacijom ulice), zatim 
granicom katastarskih parcela br. 5417 i 5421/2, pa ulicama 

Mihajla Đorđevića i 23. Srpske divizije (regulacijom ulica), 
sa istočne strane ulicom Koste Stamnekovića (regulacijom 
ulice), i delom ulice Hajduk Veljka a sa južne strane ulicom 
Jugovićevom (regulacijom ulice).

Ukupna površina obuhvata plana je 29,3 ha. 
Površina građevinskog područja obuhvaćenog 

planom iznosi 29,3ha.

3.2. Popis katastarskih parcela u okviru granjca plana
U okviru granice plana nalaze se sledeće katastarske 

parcele: 

 Cele katastarske parcele:
2912/1, 2912/2, 2913/1, 2913/3, 2913/4, 2913/5, 2914/1, 
2914/2, 381, 2925, 2926, 503, 410, 2916/1, 2916/2, 2918, 
2920, 2923, 2924, 2922, 2921, 2927, 2928, 2929, 2930, 
2931, 2940, 2941, 504/2, 504/5, 489/2, 489/3, 490/3, 491/2, 
496, 497/1, 497/2, 497/3, 497/4, 497/5, 2932/1, 2932/2, 
2933, 2934, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939, 2945, 2946, 
2947/1, 2947/2, 2948, 2949/1, 2949/2, 2949/3, 2950, 2951, 
2952, 2953, 2954/1, 2954/2, 2954/3, 2955/1, 2955/2, 2955/3, 
2956/1, 2956/2, 2956/3, 2957, 2958, 2959/1, 2959/2, 2960/1, 
2960/2, 2960/3, 2960/4, 2960/5, 5928, 5929, 5421/2, 5408, 
5417, 5416/1, 5416/2, 5415/1, 5415/2, 5415/3, 5415/4, 
5415/5, 5414/1, 5414/2, 5402/1, 5402/2, 5402/3, 5402/4, 
5403, 5404, 5405/1, 5405/2, 5406 i 2944/2.

Delovi katastarskih parcela:
10044/1, 2944/1, 2944/4, 2944/3, 5461, 5389, 5407, 5895/2, 
1199/2, 3018/1 i 508/2.

Sve katastarske parcele su u Katastarskoj opštini 
Požarevac.

U slučaju neslaganja navedenih brojeva katastarskih 
parcela i područja datog u grafičkim prilozima kao predmet 
ovog plana važi granica utvrđena u grafičkim listovima (na 
svim prilozima).

4. CILJ IZRADE PLANA (ZAKLJUČCI IZ 
KONCEPTA PLANA)

Ciljevi izrade plana

Osnovni ciljevi i zadaci plana su:
- razgranjčenje zemljišta u javnoj i ostalim 

oblicima svojine,
- uspostavljanje jasne regulacije ulične mreže 

prema rangu saobraćajnica,
- definisanje prostora za objekat vodosnabdevanja 

– rezervoar,
-  infrastrukturno opremanje,
-  utvrđivanje uslova i pravila uređenja za prostor 

park-šume „Tulba – Tabana“;
-  utvrđivanje uslova i pravila uređenja za prostor 

gradskih sportsko-rekreativnih centara „Tulba“ i „Tabana“;
-  utvrđivanje uslova i pravila građenja za 

individualno stanovanje u prostoru obuhvaćenom planom;
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kao i:
a)  zaštita i afirmacija postojećih zelenih 

rekreativnih prostora 
b)  povećanje atraktivnosti i komfora postojećih 

zelenih rekreativnih prostora što podrazumeva adekvatno 
uređivanje i opremanje park šume i uvođenje novih 
sadržaja:

−  kulturno-zabavni prostori i sadržaji: letnji 
bioskop, letnja pozornica...

 −  različiti tematski parkovi i dečija igrališta
 −  unapređenje turističke ponude grada 

aktiviranjem kulturno-edukativno-zabavnih etnoprostora 
u kojima se prezentuju i neguju specifične vrednosti 
braničevskog okruga u oblasti: kulinarstva, muzike, 
rukotvorina, umotvorina, i na druge načine prezentuje 
prirodno i kulturno bogatstvo, način života i prostori 
Braničevskog okruga.

 −  mini zoo vrt koji edukuje i razvija brigu o 
prirodi.

II PLANSKI DEO

I PRAVILA UREĐENJA

1. NAMENA POVRŠINA 

Planirane namene prostora su definisane grafičkim 
prilogom broj 2.0. - ‘’Planirana namena površina sa podelom 
na urbanističke celine i zone’’ R 1:1000

Ovako definisane namene predstavljaju 
preovlađujuću, dominantnu namenu na tom prostoru. Svaka 
namena podrazumeva i druge kompatibilne namene.

Planirane namene površina definisane su u okviru 
različitih načina korišćenja zemljišta: površine javnih 
namena i površine ostalih namena.

Površine javne namene

- Zona ETP  Etno park Tulba 
- Zona DU  Dom učenika na Tulbi 
- Zona V  Vodovod - objekat 

vodosnabdevanja 
- Zone Izvora 
- Zona PŠ  Park šuma Tulba-Tabana
- Zona LD  Lovački dom
- Zona P  Zona uslužno-ugostiteljskog 

objekata
- Zona S2  Stanovanje u funkciji turizma
U površine javne namene spadaju i zelenilo uz 

puteve, na skverovima i vodno zemljište, kao i saobraćajne 
površine i deo pruge Požarevac – Majdanpek.

Površine ostale namene

U okviru površina ostale namene izvršena je podela 
na zone i to po nameni zemljišta, tipu i karakteristikama 
planiranih objekata. To su :

 Zona S - stanovanje

- Zona S1 Obuhvata zone stanovanja niskih gustina 
izgrađenosti, uglavnom individualno (jednoporodično) 
stanovanje (od P+0 do P+1+Pk). Planom se u okviru postojećih 
zona stanovanja na mestu poljoprivrednog zemljišta planira 
proširenje površina sa namenom za stanovanje. 

U ovoj zoni uz stambene objekte (duž Jugovićeve ulice i 
ulice Bože Dimitrijevića) mogu se javiti i objekti pratećih 
delatnosti (komercijalnih, uslužnih i dr.) ili se u prizemnim 
delovima stambenih objekata mogu pojaviti i druge prateće 
(kompatibilne) delatnosti.

- Zona S2 Obuhvata zonu stanovanja u funkciji 
turizma, stambenu zonu, koja se planira, predstavljajući 
proširenje postojećih stambenih zona. Ova zona je, takođe, 
zona individualnih stambenih objekata niskih gustina 
izgrađenosti, spratnosti od P+0 do P+Pk. Uz stanovanje 
i u ovoj zoni mogu biti zastupljene prateće delatnosti, 
kompatibilne, i to u prizemlju ili delu objekta.

Kompatibilni sadržaji stanovanju su: trgovina, 
poslovanje, ugostiteljstvo, turizam, zanatske usluge (uz 
poštovanje uslova zaštite životne sredine u odnosu na buku 
i zagađenje vazduha), predškolske ustanove kapaciteta do 
30 dece, specijalizovane obrazovne ustanove kapaciteta 
do 50 polaznika u smeni, zdravstvene ustanove na nivou 
specijalizovanih ordinacija, sale za rekreaciju, garaže i sl., 
a prema standardima za tu vrstu objekata i prema uslovima 
iz ovog plana.

 Zona P1 i P2 – poslovanje

Poslovanje kao isključiva namena na pojedinim 
parcelama u postojećem stanju zastupljena je u dva različita 
oblika i na ovim lokacijama se zadržava i kao planirana. To 
su:

- Zona P1 - Zona uslužno-ugostiteljskog objekta. 
U okviru granica ovog plana izdvaja se poslovna zona 
sa ugostiteljskim objektom, nacionalni restoran „Tulba“. 
Postojeća namena ove lokacije se zadržava uz mogućnost 
povećanja postojećih kapaciteta.

- Zona P2 – Zona uslužno-zanatskih objekata. Ovoj 
zoni pripada auto servis i perionica „Tabana“. Postojeća 
namena ove lokacije se zadržava uz mogućnost povećanja 
postojećih kapaciteta.

2. PRAVILA PARCELACIJE I PREPARCELACIJE

Ovim planom je izvršena preparcelacija parcela 
javnih namena dok su za parcele ostalih namena data pravila 
parcelacije (preparcelacije).

 2.1. Parcele javne namene

Parcele javne namene definisane su ovim planom, 
u svemu prema grafičkom prilogu br. 5.0. - “Smernice za 
sprovođenje sa elementima parcelacije” i ne mogu se deliti 
niti ukrupnjavati.
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Popis parcela javne namene:

br. namena površina
m²

katastarske parcele

PJN 1 Parcela vodovoda 15753 Cela kp.br.2960/1, 2960/4, 2960/5
Delovi kp.br. 2958, 2959/2, 504/2, 2941, 3018/1

PJN 2 Dom učenika 31055 Cela kp.br.5406
Delovi kp.br.5407, 5408, 5405/1, 5405/2, 5414/1, 5414/2, 5417, 5421/2

PJN 3 Etno park „Tulba“ 15900 Delovi kp.br. 504/5, 5928
PJN 5 Sportsko rekreativni centar I 17446 Delovi kp.br. 381, 10044/1
PJN 7 Stanovanje u funkciji turizma 2040 Delovi kp.br.2914/2
PJN 8 Zelenilo 1084 Delovi kp.br. 2914/1
PJN 9 Zelenilo 2498 Delovi kp.br. 2927, 2928, 2929, 410
PJN 10 Zelenilo 7689 Delovi kp.br. 2927, 2928, 2929, 2930, 2931
PJN 11 Zelenilo 2048 Delovi kp.br. 10044/1
PJN 12 Zelenilo 554 Delovi kp.br. 2944/2
PJN 13 Park, šume 15635 Delovi kp.br. 504/2, 2931, 2921, 2940, 2941
PJN 14 Park, šume 2404 Delovi kp.br. 503, 2921, 2922
PJN 15 Park, šume 6854 Delovi kp.br. 2916/2, 2918, 2920, 2921, 2922
PJN 16 Park, šume 6245 Delovi kp.br. 504/2, 2941, 5929
PJN 17 Park, šume 13388 Delovi kp.br. 2941, 5929, 5407
PJN 18 Park, šume 1061 Delovi kp.br. 504/2, 2941

SP1 Ulica Jugovićeva
6264

Delovi kp.br. 3018/1, 2960/3, 2960/2, 2949/1, 2950, 2949/2, 2949/3, 2939, 
2945, 2947/1, 2947/2, 2946, 2935, 2933, 2932/1, 2932/2, 497/1, 497/2, 
497/5, 496, 508/2, 10044/1, 2966*, 2965/1*, 2963/4*

SP2 Ulica Hajduk Veljkova 3270 Delovi kp.br. 504/2, 504/5, 1199/2, 3018/1, 2960/3, 6116/2*, 5895/2* 
SP3 Ulica Koste Stamnekovića 6170 Delovi kp.br. 5389, 5461, 5403, 5404, 5405/1, 5405/2, 5407, 5408, 5928, 

5943/2*, 5943/1*, 5944*, 5947/1*
SP4 Ulica 23. Srpske divizije 1882 Delovi kp.br. 5461, 5403, 5402/2, 5402/3, 5402/4, 5402/1, 5416/2, 5416/1, 

5417, 5394*, 5395*, 5397*

SP5 Saobraćajnice 798 Delovi kp.br. 5414/1, 5414/2, 5415/5, 5415/2, 5416/1, 5417, 5421/2, 5407, 
5420/3*, 5420,5*, 5419*, 5418*

SP6 Saobraćajnice 296 Delovi kp.br. 5415/5, 5415/2, 5414/1
SP7 Saobraćajnice 387 Delovi kp.br. 5417, 5407, 2944/2, 2944/3, 5424*

SP8 Ulica Miloša Obilića 6205 Delovi kp.br. 5408, 5407, 2944/2, 2944/3, 2916/1, 2944/4, 2944/1, 2913/5, 
2913/1, 2912/1, 10044/1, 391/1*, 2907*, 2901*, 2943*, 5431*, 5430*

SP9 Ulica Nova 1. 1549 Delovi kp.br. 5407, 5929, 2918
SP10 Saobraćajnice 232 Delovi kp.br. 5407, 5408, 5929
SP11 Ulica Nova 5. 3110 Delovi kp.br. 504/5, 504/2, 2941, 5929, 2918, 2921, 503
SP12 Ulica Vase Čarapića 1906 Delovi kp.br. 2941, 504/2, 2958, 2959/1, 2959/2, 3018/1

SP13 Ulica Vase Čarapića 3914 Delovi kp.br. 504/2, 410, 489/3, 2929, 2928, 2930, 2931, 2934, 2945, 2936, 
2937, 2941, 2952, 2954/1, 2954/3, 2958

SP14 Ulica Vase Čarapića 1491 Delovi kp.br. 410, 504/2, 489/2, 490/3, 491/2, 496, 497/2, 497/3, 497/5, 
10044/1

SP15 Ulica Nova 4. 775 Delovi kp.br. 2927, 2928, 2929

SP16 Ulica Nova 3. 5004 Delovi kp.br. 503, 410, 2927, 2928, 2926, 2925, 2923, 2922, 2931, 2941, 
381, 10044/1

SP17 Ulica broj 1 851 Delovi kp.br. 2944/1, 2913/3, 2913/5, 2916/1, 2916/2, 2914/2, 2923, 2924
SP18 Ulica broj 2 751 Delovi kp.br. 2916/1, 2916/2, 2920, 2923, 2924
SP19 Ulica Nova 2. 1460 Delovi kp.br. 2916/2, 2918, 2920, 5929
SP20 Saobraćajnice 227 Delovi kp.br. 2941, 2940
SP21 Saobraćajnice 501 Delovi kp.br. 2918, 2920, 2921, 2922
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SP22 Saobraćajnice 1027 Delovi kp.br. 2916/2, 2923, 2924
SP23 Saobraćajnice 304 Delovi kp.br. 381, 2914/1, 2914/2, 2923, 2925, 2926, 503
SP24 Ulica Bože Dimitrijevića 4888 Delovi kp.br. 2912/1, 2912/2, 381, 10044/1, 391/1*

SP25 Saobraćajnice 443 Delovi kp.br. 381, 10044/1

PP1 Građevinska parcela pruge 918 Delovi kp.br. 10044/1

PP2 Građevinska parcela pruge 3386 Delovi kp.br. 10044/1

UKUPNO
POVRŠINA JAVNE NAMENE  199663

*NAPOMENA: parcela nije u obuhvatu plana; nalazi se u tabeli zbog formiranja pravilne regulacije 
Ukupna površina javne namene u obuhvatu Plana je 19,97ha, što je 68%.
Ukupna površina ostalih namena u obuhvatu Plana je 9,33 ha, što je 32%.

U slučaju neslaganja navedenih brojeva katastarskih parcela i područja datih u grafičkom prilogu, važi parcelacija za 
parcele javne namene data u grafičkom prilogu br. 5.0. - “Smernice za sprovođenje sa elementima parcelacije”.

2.2. Parcele ostalih namena

Građevinska parcela je prostor na kojem je moguća izgradnja objekata ukoliko ispunjavaju uslove:
- da se nalaze na prostoru na kojem je planirana izgradnja,
- da imaj u pristup na javnu površinu (ulica, javni put).
Građevinska parcela regulisana je regulacionom linijom prema javnom prostoru, međnim linijama prema susednim 

parcelama i analitičko–geodetskim elementima prelomnih tačaka. Na zemljištu koje nije javnog karaktera nije dat predlog buduće 
preparcelacije (ostavlja se mogućnost da se to uradi projektom parcelacije-preparcelacije ). 

Dozvoljeno je ukrupnjavanje i deoba katastarskih parcela, na inicijativu vlasnika, a u skladu sa pravilima iz ovog plana. 
Za potrebe ukrupnjavanja i deobe katastarskih parcela obavezna je izrada projekta preparcelacije, odnosno projekta parcelacije.

Granice između planiranih građevinskih parcela mogu se menjati izradom projekta preparcelacije.
Uslovi za formiranje građevinske parcele zona stanovanja su:

- Minimalna površina parcele:
- Za slobodnostojeće objekte..........................................  300 m²
- Za dvojne objekte……………………………..……...  400 m²
- Za objekte u nizu…………………………….…….…  250 m²

- Minimalna širina parcele:
- Za slobodnostojeće objekte...........................................  12 m
- Za dvojne objekte……………………………………..  24 m
- Za objekte u nizu……………………………….........…  6 m

Parcela mora imati neposredan kolski pristup na javnu saobraćajnu površinu. Za sve građevinske parcele koje nemaju 
direktan izlaz na saobraćajne površine u javnoj svojini, može se projektom preparcelacije ili parcelacije obezbediti prilaz preko 
internih saobraćajnica, širine 5 metara.

Širina privatnog prolaza za parcele koje nemaju direktan pristup javnom putu ne može biti manja od 2.5m.
U slučajevima da se dve susedne parcele spajaju i dele toleriše se širina fronta do 10.0m. 
Za zonu P1 građevinska parcela definisana je ovim planom, u svemu prema grafičkom prilogu br. 5.0. - “Smernice za 

sprovođenje sa elementima parcelacije”.
Za zonu P2 moguće je formiranje građevinske parcele kroz izradu urbanističkog projekta koji je predviđen za k.p. br. 

381.

 2.3. Razrada urbanističkim projektom

Ovim planom se za dalju urbanističku razradu urbanističkim projektom planiraju lokacije:
- etno parka „Tulba“ (k.p. br. 5928 K.O. Požarevac) 
- zona sportsko rekreativnog i turističkog centra LD, P i SRC (k.p.br 381 K.O. Požarevac).
Pri izradi urbanističkih projekata, preparcelaciju izvršiti po smernicama iz ovog plana.
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3. PRAVILA ZA REGULACIJU I NIVELACIJU POVRŠINA

Karakteristične celine – blokovi

Prema planiranom stanju, područje plana može se podeliti na četrnaest blokova.

Blok 1 –  granice bloka: ulice Mihajla Đorđevića, 23. Srpske divizije, Koste Stamenkovića, Miloša Obilića i granice katastarskih 
parcela broj 5417 i 5421/2. Neto površine 4,3 ha

Blok 2.1 –  granice bloka: ulica Koste Stamenkovića, Nova 1 i ivica trotoara (regulacija pešačkih staza) novoplaniranog 
saobraćaja. Neto površine 3,02 ha

Blok 2.2 –  granice bloka: ulice Koste Stamenkovića, Miloša Obilića i Nova 1 i ivica trotoara (regulacija pešačkih staza) 
novoplaniranog saobraćaja. Neto površine 0,3 ha

Blok 3.1 –  granice bloka: ulica Vase Čarapića, Ulica 3 i Nova 3, novoplaniranog saobraćaja. Neto površine 0,25 ha
Blok 3.2 –  granice bloka: ulica Vase Čarapića, Nova 3 i Nova 4, novoplaniranog saobraćaja. Neto površine 0,84 ha
Blok 3.3 –  granice bloka: ulica Vase Čarapića i Nova 4, regulacija potoka i trotoara (pešačkih staza), novoplaniranog saobraćaja. 

Neto površine 1,56 ha
Blok 4 –  granice bloka: ulica Miloša Obilića, Ulica 2, Nova 1 i Nova 2, novoplaniranog saobraćaja. Neto površine 1,0 ha
Blok 5 –  granice bloka: ulica Miloša Obilića, Ulica 2 i Ulica 1, novoplaniranog saobraćaja. Neto površine 1,2 ha
Blok 6.1 –  granice bloka: ulica Nova 2, Ulica 3, Ulica 2 i Ulica 1, regulacija potoka i ivica trotoara (regulacija pešačkih staza), 

novoplaniranog saobraćaja. Neto površine 1,3 ha
Blok 6.2 –  granice bloka: ulica Nova 1, Nova 2 i Ulica 2, regulacija potoka i ivica trotoara (regulacija pešačkih staza), 

novoplaniranog saobraćaja. Neto površine 0,76 ha
Blok 7 –  granice bloka: ulica Miloša Obilića, Bože Dimitrijevića, Ulica 1 i Ulica 3 i ivica trotoara (regulacija pešačkih staza), 

novoplaniranog saobraćaja. Neto površine 3,1 ha
Blok 8 –  granice bloka: ulica Bože Dimitrijevića i Ulica 3 i železnička pruga. Neto površine 0,2 ha
Blok 9 –  granice bloka: ulica Vase Čarapića i Jugovićeva, novoplaniranog saobraćaja. Neto površine 2,9 ha
Blok 10 –  granice bloka: ulica Vase Čarapića, Jugovićeva i Hajduk Veljkova, i ivica trotoara (regulacija pešačkih staza) 

novoplaniranog saobraćaja. Neto površine 2,96 ha
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1 42465 0 0 0 33 0 65 0 2 0
2.1 3117 52 0 0 0 0 0 0 48 0
2.2 30389 0 0 0 0 0 0 100 0 0
3.1 2498 0 0 0 0 0 0 0 0 100
3.2 7688 0 0 0 0 0 0 0 0 100
3.3 15629 0 0 0 0 0 0 0 0 100

4 10213 0 0 0 76 24 0 0 0 0
5 11865 0 0 0 100 0 0 0 0 0

6.1 13042 0 0 0 77 0 0 0 14 9
6.2 7385 0 0 0 7 0 0 0 93 0

7 30516 0 0 0 25 10 41 20 4 0
8 2048 0 0 0 0 0 0 0 100 0
9 28299 0 0 0 100 0 0 0 0 0

10 29678 0 53 0 26 0 0 0 21 0
234832

Karakteristične zone

Područje plana obuhvata zone otvorenih i 
poluotvorenih sklopova, i to:

stambenu zonu S1 i S2
zone poslovanja P, 
zona EPT – Etno parka Tulba, 
zona DU – Doma učenika,
zona LD Lovačkog doma, 
zona V – Vodovoda i 
PŠ – zona park–šume.
Regulacione linije date ovim planom razdvajaju 

površine javne namene od površina predviđenih za 
ostale namene, u svemu kao u grafičkom prilogu br. 4.0. 
“Regulaciono nivelacioni plan”.

Građevinska linija utvrđena je ovim planom u 
odnosu na regulacionu liniju i predstavlja liniju do koje je 
dozvoljeno da se grade objekti i na kojoj se grade objekti.

Bočne i dvorišne građevinske linije definisane su 
u specijalnim slučajevima i predstavljaju liniju do koje se 
maksimalno može graditi, odnosno liniju do koje su izgrađeni 
postojeći objekti koji se kao takvi zadržavaju.

Objekti zatečeni ispred građevinske linije u 
trenutku izrade plana, ne mogu se rekonstruisati, dograditi ni 
nadzidati, već se mogu samo investiciono održavati. 

Visinska regulacija

Visinska regulacija je definisana označenom 
spratnošću po celinama i to kao maksimalna vrednost, gde se 
jedan nivo računa sa prosečnom spratnošću od 3m. Definisana 
spratnost je obavezna za nove objekte, a za postojeće 
predstavlja visinu do koje se objekti mogu nadziđivati.

Nivelacija

Planom je definisana nivelacija javnih površina 
iz koje proizilazi nivelacija prostora za izgradnju objekata, 
u svemu prema grafičkom prilogu br. 4.0. “Regulacioni 
nivelacioni plan “.

Visinske kote na raskrsnicama ulica su bazni 
elementi za definisanje nivelacije ostalih tačaka koje se 
dobijaju interpolovanjem. Nivelacija svih površina je 
generalna i mora se preciznije razraditi kroz izradu tehničke 
dokumentacije.

4. URBANISTIČKI USLOVI ZA POVRŠINE I 
OBJEKTE JAVNE NAMENE

 Na parcelama javne namene ne mogu se podizati 
objekti koji nisu u funkciji planiranih namena, kao ni 
privremeni objekti. Na saobraćajnim površinama zabranjena 
je izgradnja trajnih ili privremenih objekata.

- Zona ETP – Etno park Tulba 
 Planom se za postojeće objekte narodnog graditeljstva, 
koji se nalaze u okviru etno parka, propisuju mere 
konzervacije i restauracije. Takođe, planirano je da se taj 
prostor dopuni i drugim objektima narodnog graditeljstva. 
U okviru ove zone planom se predviđa i zona za izgradnju 
letnje pozornice (amfiteatra) i prostor za časove u prirodi.
 Prilikom uređenja etno-parka mora se voditi računa o 
položaju objekata, a naročito centralnih, koji opredeljuju 
prostornu kompoziciju. 
 Svi objekti moraju se ukomponovati u pejzaž. 
U modelovanju spoljnih oblika koristiti proporcije 
arhitektonskog nasleđa i pretežno prirodne materijale, 
naročito kod manjih uslužnih objekata, pomoćnih objekata, 
infrastrukturnih punktova, nadstrešnica protiv kiše i sunca, 
prodavnica za snabdevanje izletnika, samostalnih sanitarnih 
objekata, kao i pri postavljanju slobodnih garnitura za 
sedenje, odmor i uživanje. 
- Zona DU – Dom učenika na Tulbi, pri Poljoprivrednoj 
školi, u čijem se kompleksu nalaze i sportski tereni
 Ova zona je već izgrađena (objekti za smeštaj učenika, 
sportski tereni) a planira se iskorišćenje potencijala ovog 
prostora sa tendencijom da preraste u manji sportski centar 
namenjen đacima srednjih škola, kao i proširenje kompleksa. 
Predviđena je izgradnja novih objekata i terena u skladu 
sa osnovnom namenom i potrebama. Ključni kvaliteti su: 
raznovrsnost sadržaja i prostora, njihova dostupnost i njihova 
adekvatna opremljenost i uređenost. Ovo je zona koja ima 
dobar saobraćajni pristup, potrebno je obezbediti i dovoljan 
broj parking mesta za korisnike prostora.
- Zona V – Vodovoda - objekat vodosnabdevanja 
 Planom je predviđeno proširenje postojeće 
površine za izgradnju još jednog rezervoara. Nadzemni 
objekat (postojeći, koji je dozvoljeno proširiti) je u 
postojećem delu buduće parcele, prema Jugovićevoj ulici. 
Novoplanirani objekat vodosnabdevanja je podzemni 
objekat koji je manjim delom iznad terena. Novoplanirani 
objekat je planiran u proširenom delu parcele. Kompletna 
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površina parcele, kao i deo iznad novog rezervoara ozeleniti. 
Otvoreni travni prostori ovde mogu da budu dopunjeni 
alejnom sadnjom drveća i šiblja, kao i, različitim po veličini, 
dekorativnim drvenasto-žbunastim grupama i soliternim 
primercima biljaka. Na parceli predvideti interne kolske 
i pešačke komunikacije u skladu sa potrebama, a razraditi 
ih kroz projektnu dokumentaciju. Cela parcela mora biti 
ograđena.

- Zone Izvora 
 Na području parka šume Tulba-Tabana nalaze se tri 
izvora sa česmom, starije gradnje i lošijeg boniteta. Planom 
se planira njihova rekonstrukcija i sanacija, kao i uređenje 
pristupnih staza i parterno uređenje oko njih.

- Zona PŠ – Parka šuma Tulba-Tabana
 Ova zona se planira kako u cilju zadovoljavanja 
rekreativnih potreba lokalnog stanovništva, tako i u cilju 
zadovoljavanja rekreativnih potreba turista i posetilaca 
izletišta. Ključni kvaliteti mreža sportsko-rekreativnih 
prostora su: raznovrsnost različitih kategorija, raznovrsnost 
sadržaja i prostora, njihova dostupnost i njihova adekvatna 
opremljenost i uređenost.
 U okviru ovih površina ne mogu se graditi objekti 
stalnog karaktera (restorani, kuće za odmor i sl.), već objekti 
u skladu sa tom namenom. 
 Planom se planira rekonstrukcija postojećih 
pešačkih staza i platoa i formiranje novih. U okviru ove 
zone planira se zona šetališta, staza za šetnju, trim staza sa 
trim stanicama, klupa za sedenje i platoa kao i punktovi za 
pripremanje hrane u prirodi. Na zelenim površinama treba 
primeniti sistem vizuelnog informisanja o trim stazama, 
stazama za šetnju, važnijim odredištima u širem reonu i 
mogućnostima kružnog obilaska kontinuirano povezanih 
postojećih i budućih parkovskih površina.

 Uslovi izgradnje, oblikovanja i uređenja objekata na 
odmorištima i slobodnim prostorima: koristiće se pretežno 
prirodni materijal za izgradnju klupa za odmor, nadstrešnica, 
stolova, vidikovaca, brvnara i mostića, putokaza, ložišta i 
ognjišta za pripremu hrane, prostora i sudova za otpatke i 
drugo. 

 Ovde se najstrožije zabranjuje seča drveća, osim 
sanitarne i krčenja šiblja.
Zona park-šume u istočnom delu prerasta u sportsko-
rekreativni i turistički centar (u okviru bloka 7, 3.1. i 3.2.). 

 Uz jezero planira se zona za izgradnju dečijeg 
igrališta (ili mini trim poligona) povezanog sa jezercetom, 
koje treba očistiti i urediti. Zelenilo sportsko-rekreativnog i 
turističkog centra treba da bude raspoređeno da stvori senku 
na južnim ekspozicijama. Njegova funkcija je pre svega 
zaštitna, meliorativna, sanitarno-higijenska i društveno - 
socijalna.

U okviru bloka 3.2. planirana je izgradnja sportskog 
centra, tj. prostora sa trim poligonom. Poželjno je formiranje 
zaštitnog pojasa obodom celog bloka, radi stvaranja boljih 
uslova za sprovođenje sportskih aktivnosti, kao i za izolaciju 
od izvora prašine, gasova, buke i vetra.

U okviru bloka 3.1. planira se izgradnja vrta 
domaćih životinja. 

Planom je predviđena je izgradnja objekata za 
životinje i ptice, ali sa ograničenim kapacitetom koji zavisi 
od prostorne mogućnosti lokacije. U okviru zone mogu 
se pojaviti sadržaji koji nisu u suprotnosti sa osnovnom 
namenom.
 Ove blokove razraditi kroz projekte 
pejzažnoarhitektonskog uređenja.

- Zona LD - lovačkog doma
 Postojeća namena ove lokacije se zadržava, kao i 

postojeći objekat u sadašnjim gabaritima. Na k.p. br. 381, 
u okviru koje je lovački dom, jezerce i restoran „Oaza“ 
planirani su smeštajni kapaciteti u delu gde su se nekad 
nalazili bungalovi a sada su ostali samo njihovi temelji. Ova 
zona je, takođe, zona individualnih stambenih objekata niskih 
gustina izgrađenosti, spratnosti od P do P+Pk. Planirano je 
da to budu apartmani.

- Zona P1 - Zona uslužno-ugostiteljskog objekata 
 U okviru granica ovog Plana izdvaja se poslovna 
zona sa ugostiteljskim objektom, restoran „Oaza“. Postojeća 
namena ove lokacije se zadržava uz mogućnost povećanja 
postojećih kapaciteta, a prema uslovima iz ovog plana. 

- Zona S2 – stanovanje u funkciji turizma 
 Obuhvata zonu koja predstavlja proširenje postojećih 

stambenih zona. Ova zona je, takođe, zona individualnih 
stambenih objekata niskih gustina izgrađenosti, spratnosti 
od P do P+Pk. Planirano je da to budu apartmani ili kamp.

4.1. Saobraćajne površine (pravila uređenja i pravila 
građenja)

4.1.1. Pravila uređenja saobraćajnih površina

 Pri razradi planskih rešenja posmatranog područja 
poslužile su smernice plana višeg reda i posebni ciljevi zadati 
Konceptom plana:

1. rangiranje saobraćajnica u skladu sa GP Požarevac;
2. prilagođavanje trasa i poprečnih profila saobraćajnica 

u skladu sa zadatim rangom i smernicama iz plana 
višeg reda

3. maksimalno korišćenje postojeće regulacije ulica pri 
formiranju planiranih poprečnih profila

4. stvaranje prostornih i planskih uslova za formiranje 
nove regulacione širine površina javne namene prema 
zahtevima širenja poprečnog profila ulica

5. stvaranje planskih i prostornih uslova za formiranje 
novih površina javne namene za potrebe izgradnje 
ulica i drugih saobraćajnih površina

6. stvaranje uslova da se područje plana privede 
planiranoj nameni povezivanjem svih saobraćajnih 
pravaca i saobraćajnih površina u jedinstven sistem u 
granicama plana

7. povezivanje posmatranog područja u šire, gradsko 
tkivo

8. primeniti propisane mere zaštite pruge od izgradnje 
na okolnim parcelama i uticaja lokalne ulične mreže
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Železnički saobraćaj 
Pruga Mala Krsna-Bor-Rasputnica 2-(Vražogrnac) 

u granicama plana je u dužini od 333.5m tj. od (približno) 
km 89+065 (zona putnog prelaza u ul. Jugovićevoj) do km 
89+398.5 (zona nadvožnjaka u ul. Bože Dimitrijevića).
 Pruga se planira za revitalizaciju i modernizaciju 
kolosečne rešetke i svih pružnih kapaciteta i uređaja, signalne 
i telekomunikacione infrastrukture i elektrifikacija pruge.
 Ove radove izvodi nadležno železničko preduzeće 
uz saradnju sa opštinskom službom za urbanizam. 
 Pruga se ukršta sa gradskom mrežom ulica u 
km 89+065 (ul. Jugovićeva), na putnom prelazu u nivou 
osiguranom polubranicima i svetlosnim saobraćajnim 
znacima na putu i u km 89+270 na putnom prelazu u nivou 
osiguranom saobraćajnima znacima na putu i trouglovima 
preglednosti koji se planira za rekonstrukciju.
 Postoji i denivelisan ukrštaj sa ulicom Bože 
Dimitrijevića sa putem na betonskom nadvožnjaku u 
približno km 89+390.
 U sklopu radova modernizacije i revitalizacije 
pruge ali i nezavisno od ovih radova, moguće je razmotriti 
način osiguranja pružnog prelaza u km 89+270, u skladu 
sa potrebama, zbog povećanog broja prelaza usled novog 
načina korišćenja prostora u području plana. Inicijativu 
za preispitivanjem osiguranja može pokrenuti grad kod 
upravljača železničkom infrastrukturom ili sam upravljač 
železničkom infrastrukturom.
 Pruga i sva postrojenja, objekti i uređaji i drugi 
kapaciteti u funkciji odvijanja i organicacije železničkog 
saobraćaja kao i prostor ispod vijadukta ili mosta nalaze se 
na parceli železničkog područja.

Drumski saobraćaj 
Ulična mreža na području plana, izgrađena i 

planirana, nalazi se u brdskom terenu tako da im je uzdužni 
profil u nagibu. Nije moguće slobodno vođenje trasa planiranih 
ulica već prinudno, diktirano postojećim stanjem izvedenih 
ulica i okolnom izgradnjom. Što se izgrađenosti na parcelama 
ostalih namena tiče može se reći da je ona već uobličena i 
završena, sa vrlo malo slobodnih površina. Intervencije na 
saobraćajnim površinama svode se na poboljšavanje nivoa 
usluga formiranjem adekvatnih kolovoznih, pešačkih i 
biciklističkih površina i na neophodnim intervencijama koje 
zahtevaju formiranje novih parcela površina javne namene 
radi uspostavljanja kontinualnih saobraćajnih tokova.
 U profilu ulica posebno su izdvojene površine 
za različite vidove saobraćaja tako da se kolski (motorni), 
pešački i biciklistički saobraćaj odvijaju na posebnim 
saobraćajnim površinama, nezavisno jedni od drugih.
 Odvodnjavanje atmosferske vode sa kolovoznih 
i ostalih površina planira se sistemom zatvorene kišne 
kanalizacije. Jedan deo atmosferske vode može se usmeriti 
ka prirodnim vodotocima i vodenim površinama u okviru 
plana uz prethodni predtretman.
 U okviri površina javne namene osim saobraćajne 
infrastrukture moguće je polagati i druge instalacione sisteme 
prema uslovima i uz saglasnost upravljača saobraćajnom 

infrastrukturom i prema tehničkim zahtevima i normativima 
instalacionih sistema. 
 Kolski pristup do građevinskih parcela suseda 
površini javne namene odvija se preko trotoara u skladu sa 
pravilima građenja propisanim ovim planom i po uslovima 
upravljača saobraćajnom infrastrukturom.
 Ukoliko se u okviru parcele javne površine za 
saobraćaj između kolovozne površine i građevinske parcele 
suseda nađu površine po kojima se ne odvija saobraćaj 
(zatravljene kosine nasipa ili useka, zelenilo i sl.), pristup 
kolovoznoj površini na parceli površine javne namene 
za saobraćaj sa građevinskih parcela suseda odvija se 
formiranjem kolskih pristupa preko tih površina u skladu sa 
pravilima građenja propisanim ovim planom i po uslovima 
upravljača saobraćajnom infrastrukturom.. 
 Grafički prikaz regulacije i nivelacije saobraćajnica 
sa poprečnim profilima prikazuje se na grafičkom prilogu 
3.0. “Planirano rešenje saobraćaja”

Gradska magistrala – ulica Bože Dimitrijevića
Ul. Bože Dimitrijevića planira se za proširivanje 

poprečnog profila u granicama katastarske parcele osim na 
delu katastarskih parcela 2912/1 i 2912/2 gde je neophodna 
minimalna korekcija regulacione linije.
 Kao ulica koja van naselja ima karakter ulice sa 
spoljnim saobraćajem tj. njome se odvija tranzitni i lokalni 
saobraćaj.
 U granci plana nalazi se u dužini od oko 311.5 m.
 Planira se uvođenje biciklističke staze od ulice 
Nova 3, na uzbrdnom delu trase, i proširivanje kolovoznih 
traka i trotoara.
 Za ove radove postojeći nadvožnjak preko pruge 
nema potrebnu širinu pa je u narednom periodu potrebno 
pristupiti izradi odgovarajuće tehničke dokumentacije kojom 
bi se rešio problem smeštanja planiranih sadržaja poprečnog 
profila. U sklopu ovih tehničkih rešenja potrebno je razmotriti 
i zahteve usled revitalizacije i modernizacije pruge.
 U zoni uslužnih namena (restoran, autoperionica) 
planira se preuređenje i proširivanje parking površina u 
profilu ulice za upravno parkiranje za 20 vozila.

Gradska saobraćajnica – ulica Jugovićeva
Planira se za proširenje poprečnog profila u 

granicama katastarske parcele u skladu sa uslovima na terenu 
i zahtevima očekivanog pešačkog saobraćaja osim na delu 
katastarskih parcela 2960/2 i 2960/3 gde se planira korekcija 
regulacije.
 Dužina ulice u granicama plana iznosi oko 754 m.

Sabirne saobraćajnice – ulica Miloša Obilića i Koste 
Stamenkovića

Ulica Miloša Obilića planira sa za produženje trase 
u dužini od oko 430 m, od ulice Voje Vujovića do ulice Koste 
Stamenkovića približno prateći granicu parcela koja odvaja 
katastarske parcele restorana “Tulba” i doma učenika.
 Na ostalom, izgrađenom, delu trase planira 
se proširenje poprečnog profila u skladu sa rangom 
saobraćajnice.
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 Dužina ulice Miloša Obilića je oko 670 m.
 Ulica Koste Stamenkovića se planira za proširivanje 
postojeće regulacije na delu od ukrštanja sa ulicom Miloša 
Obilića do granice plana sa proširivanjem postojećeg 
poprečnog profila na celoj deonici.
 Dužina ulice u granici plana je oko 463 m.
 Uz ulicu Koste Stamenkovića pored postojećeg 
parkiranja za 16 vozila planira se izgradnja parking površina 
u okviru regulacije za upravno parkiranje putničkih vozila u 
zoni turističko-istorijskog kompleksa Tulba za dodatnih 26 
vozila kao i parking prostor za 4 autobusa.

Ostale ulice
Saobraćajnice, postojeće i planirane, umetnutnute 

između već pobrojanih su saobraćajnice najnižeg ranga i to 
su stambene ulice koje obezbeđuju neophodnu komfornu 
pristupačnost javnim površinama svim katastarskim 
parcelama.
 Iako je njihov rang najniži u odnosu na ostale 
saobraćajnice njihov značaj nije ništa manji a za prostor koji 
je predmet razrade je zapravo najveći.

 Njihova uloga u okviru šireg i užeg okruženja je 
da prihvati i usmeri ka saobraćajnicama višeg ranga sva 
kretanja sa područja plana i ka njemu, odnosno da obezbede 
pristupačnost planiranim namenama kako neposrednim 
korisnicima tako i korisnicima planiranih javnih sadržaja i 
funkcija bilo da su na parcelama površine javne namene bilo 
da su na ostalim građevinskim površinama.
 U profilu ovih ulica planiran je i najveći broj 
planiranih parking površina za upravno parkiranje.
 Postojeći saobraćajni prilazi formirani dobrovoljnim 
ustupanjem delova parcela vlasnika tih parcela, kako bi 
se mogle koristiti kao građevinske parcele, zadržavaju se 
u postojećem obliku i ne pripadaju fondu površina javne 
namene grada već su parcele sa višukorisničkim odnosom 
držaoca svojine okolnih parcela, namenjene saobraćaju i 
njihova funkcija se ne može promeniti dok ta funkcija traje. U 
profilu ovih površina moguće je postavljati i svu neophodnu 
instalaciju prema tehničkim uslovima i normativima. 
 Ulica 23. srpske divizije u dužini od 211 m planira 
se za proširivanje postojeće regulacije.
 Ulica Mihajla Đorđevića u dužini od oko 112 m 
planira se takođe za proširivanje postojeće regulacije.
 Ulica 1 i Ulica 2 u izgrađenom delu zadržavaju 
se u postojećim regulacionim širinama ali se produžavaju 
se i spajaju novoplaniranim krakom formirajući prsten 
i aktivirajući okolno neizgrađene površine u skladu sa 
planiranom namenom. Planirani poprečni profil obezbeđuje 
jednosmeran kolski saobraćaj. Ukupna dužina ulice je 371.
Ulica Nova 1 je novoplanirana ulica u dužini od 85 m i 
služi za pristup kulturno-istorijskom kompleksu sa “zadnje” 
strane obezbeđujući pri tom i 27 parking mesta za upravno 
parkiranje.
 Ulica Nova 2 obezbeđuje pristup novoplaniranom 
kompleksu sa turističko-smeštajnim sadržajima. Dužina ulice 
je 232 m i ima poprečni profil koji obezbeđuje jednosmeran 
kolski saobraćaj.

 Ulica Vase Čarapića se planira za proširivanje 
postojeće regulacije. Ukupna dužina ulice je 683 m.
 Ulica 3 (256 m) na kojoj je putni prelaz koji se 
planira za rekonstrukciju zajedno sa ulicom Nova 3 (113 m) 
i Nova 4 (70 m) obezbeđuje potreban nivo pristupačnosti 
celom kompleksu sa javnim sadržajima uz obezbeđivanje 
potrebnih parking mesta i to u ulici Nova 4 19 mesta, 21 
mesto u Ulici 3 i 16 mesta u ulici Nova 3.
 Ulica 1 se planira sa proširivanjem regulacije dok 
se za ulice Nova 3 i Nova 4 planiraju nove parcele površina 
javne namene.

4.1.2. Pešački saobraćaj

Odvija se posebnim površinama u okviru regulacije 
ulica i postavljaju se sa obe strane kolovoznih traka. Trotoari 
su planirani u svim ulicama kao obostrani osim u Ulici 1 i 
Ulici 2 u kojoj su zbog prostornih ograničenja planirani kao 
jednostrani. Ulica Nova 2 je takođe bez trotoara iz razloga 
što se na njoj ne očekuje veći broj kretanja pešaka. Trotoari 
su dimenzionisani prema očekivanom pešačkom saobraćaju 
i prema rangu saobraćajnica.
 Osim trotoarskih površina za kretanje pešaka 
planirane su i posebno uređene, pešačke staze u okviru 
javnih zelenih površina kojima se ostvaruju osnovne 
komunikacione veze sa raznolikim sadržajima u okviru 
zelenila koje su istovremeno i funkcionalno povezane sa 
trotoarskim površinama u poprečnom profilu ulica.
Pešačkim stazama se istovremeno formiraju blokovi sa 
različitim sadržajima na jedinstvenoj zelenoj površini. 

Od ulice Nova 3 do ulice Nova 1 kao i između javne 
komunalne površine i kulturno-istorijskog kompleksa na 
Tulbi položena je pešačko-biciklistička staza Nova 5.
 Pešačke staze se mogu graditi i na ostalim 
površinama pod javnim zelenilom u sklopu parternog 
uređenja sa ostalim površinama namenjenih za rekreaciju i 
rasporedom tih površina.
 

4.1.3. Biciklistički saobraćaj

Planiran je na pravcima na kojima je očekivan 
intezivan saobraćaj ovog vida: u okviru regulacije Ulice 3 
koja se zatim nastavlja kao pešačko-biciklistička staza Nova 
5 i u profilu saobraćajnice ranga gradska magistrala tj. ul. 
Bože Dimitrijevića.

Planiraju se kao posebno izdvojene površine na 
zajedničkim pešačko-biciklističkim stazama. U okviru 
zajedničke površine likovnom signalizacijom se izdvajaju 
pešačke od biciklističkih staza.

Biciklističke staze se mogu izgraditi i na površinama 
koje se koriste kao javno zelenilo u sklopu parternog uređenja 
tih površina kao deo rekreativnih aktivnosti.

4.1.4. Javni prevoz

Odvija se ulicom Bože Dimitrijevića ali u okviru 
plana nema formiranih stajališta.
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 Postoji realna potreba da se uvede gradska autobuska 
linija ulicom Hajduk Veljkovom. Linija ima i svojih 
ograničenja koja se ogledaju u velikom uzdužnom nagibu 
ove ulice ali se mogu prevazići zajedničkim sporazumom 
grada i organizatora prevoza. 

4.1.5. Parkiranje vozila 

Javno parkiranje odvija se uz kolovoz ulica kao 
upravno parkiranje na posebno uređenim površinama. 
Namenjeno je za korisnike javnih sadržaja kompleksa Tulba-
Tabana a u okviru površine javne namene za saobraćaj.

U okviru obuhvata plana izdvojeno je ukupno 118 
parking mesta što znači oko 92 nova parking mesta. Uz 
parkiranje koje za svoje potrebe moraju da obezbede vlasnici 
parcela ovo je sasvim dovoljan broj posebno ako se uzme u 
obzirda će veći broj stalnih posetilaca dolaziti iz rekreativnih 
razloga tj. bez automobila.
 Obezbeđivanje parking površina u okviru parcela 
ostalih namena utvrđuje se na osnovu normativa koji se 
propisuju ovim planom. Ti normativi su sledeći:

− individualno stanovanje: 1 parking mesto (PM) 
na 100 m² neto površine(NT)

− lokal, radnja: 1 PM po lokalu
− poslovni ili administrativni prostor 1 PM na 

60 m² NT površine ili 1 PM po zaposlenom 
radniku

− ugostiteljski objekat: 0.75 PM na 4 stolice u 
restoranu

− motel/bungalov: 1 PM po sobi/smeštajnoj 
jedinici

− uslužni objekti/radionice: 1 PM na 3 zaposlena 
+ minimum 2 PM za korisnika usluge 

 Na svakom javnom parkiralištu odnosno parkingu 
mora se obezbediti 1 PM za vozila lica sa invaliditetom na 
svakih 20 PM (5% od broja PM) odnosno min. 1PM po 
parkiralištu.

Pravila građenja, nivelacija i regulacija za drumski 
saobraćaj

Nivelaciju novih saobraćajnica sprovesti tako 
da prate uslove na terenu i maksimalno ih koriste vodeći 
računa pri tome da se obezbede optimalni uslovi evakuacije 
atmosferskih voda i zaštite od površinskih. Nivelacija 
novoplanirih saobraćajnica mora se uskladiti sa nivelacijom 
na mestu ukrštanja sa saobraćajnicama koje se zadržavaju u 
postojećoj trasi. 

Maksimalni podužni pad za saobraćajnice prvog 
reda je 6.0-8.0%. Ostale saobraćajnice mogu se izvesti 
i sa većim padom ukoliko su uslovi na terenu takvi da bi 
ublažavanje nagiba nivelete zahtevalo velike radove ili 
znatne objekte. Poprečni nagib kolovozne trake u pravcu je 
2.5%. 

Planirana regulacija podrazumeva jednaku širinu 
kolovozne trake u svim uslovima, po pravilu jednaku širinu 
trotoara i kanala za odvodnjavanje kolovoza i prilagođenu 
širinu pojasa zelenila u skladu sa konkretnim uslovima na 
terenu i prostornim ograničenjima.

Regulaciono rešenje 
Saobraćajnice 1. 
reda
ul. Bože 
Dimitrijevića
kolovoz ..................................... 2x3.5
trotoar profil 1 
trotoar profil 2 ..................................... 2x2.25

3 + 1.4
biciklistička profil 2 ..................................... 1.6
Zelena traka profil 1 2

ul. Jugovićeva

kolovoz ..................................... 2x3.5

trotoar profil 3 ..................................... 2x1.5
Trotoar profil 3.1 ..................................... 3 + 1.5

Ulica Koste 
stamenkovića i ul. 
Miloša Obilića
kolovoz ..................................... 2x3,0
trotoar ..................................... 2x1,5 

Ostale saobraćajnice 

U skladu sa grafičkim prilogom “Planirano rešenje saobraćaja“ 
br. 3.0.

Kolski pristupi 3.0(min 2.5)
Kolski prilazi ..................................... 6.0
Pešačke staze ..................................... min 1.5
Biciklističke staze ..................................... min 2.2

 Priključci novoplaniranih saobraćajnica sprovode 
se na način kako je ovim planom propisano. Priključak 
prilaznog puta na javni put može se graditi samo uz saglasnost 
upravljača javnog puta.
 Kolovozna konstrukcija ulica računa se sa 
osovinskim opterećenjem od 115 KN. Ostale saobraćajnice 
mogu se izvoditi i sa kolovoznom konstrukcijom za manje 
osovinsko opterećenje ali ne manje od 50 KN.

Kolovozna traka ulica izvodi se sa savremenim 
zastorom od asfalt-betona.

Kolovozna traka se iviči visokim, izdignutim 
ivičnjacima. 
 Na raskrsnici ili ukrštaju sa železničkom prugom 
utvrđuje se zone potrebne preglednosti. U utvrđenim 
zonama potrebne preglednosti zabranjena je svaka gradnja 
ili podizanje postrojenja, uređaja i zasada ili bilo kakva 
aktivnost kojom se ometa preglednost. Upravljač ima pravo 
da od vlasnika ili neposrednog držaoca zahteva da se uklone 
objekti koji ometaju potrebnu preglednost. Držalac ili vlasnik 
susedne parcele ima pravo na naknadu od strane upravljača 
puta po osnovu ograničenog prava korišćenja. Preglednost 
na raskrsnicama mora biti obezbeđena tokom cele godine.

Ukrštanje instalacije sa javnim putem predvideti 
isključivo mehaničkim podbušivanjem ispod trupa puta, 
upravno na predmetni put u propisanoj zaštinoj cevi. 
Zaštitna cev mora bigi postavnjena na celoj dužini između 
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krajnjih tačaka poprečnog profila puta, uvećana za po 3,00m 
sa svake sgrane. Minimalna dubina predmegnih instalacija 
i zaštitnih cevi od najniže gornje kote kolovoza do gornje 
kote zaštitne cevi iznosi 1,35-1,50m. Minimalna dubina 
predmegnih insgalacija i zašgignih cevi ispod putnog kanala 
za odvodnjavanje (posgojećeg ili planiranog) od kote dna 
kanala do gornje kote zaštitne cevi iznosi 1,00-1,20m. 
Ukrštaje planiranih instalacija udaljiti od ukrštaja postojećih 
instalacija na min. 10,00 m.

Kolski pristupi se izvode preko trotoara obaranjem 
ivičnjaka i ojačavanjem kolovozne konstrukcije na delu 
trotoara prema uslovima upravljača javnog puta (ulice).

Kolski prilaz se izvodi kao deo kolovozne 
konstrukcije javnog puta (ulice) prema uslovima upravljača 
javnog puta (ulice).

Pravila građenja za železnički saobraćaj

Železničko područje je zemljišni prostor na kome se 
nalazi pruga, objekti, postrojenja i uređaji koji neposredno 
služe za vršenje železničkog saobraćaja,prostor ispod 
mostova i vijadukta kao i prostor iznad tunela.

Pružni pojas je zemljišni pojas sa obe strane pruge 
širine 8,0 m, u naseljenom mestu 6,0 m, računajući od ose 
najbližek koloseka kao i vazdušni pristor u visini od 14.0 m.

Infrastrukturni pojas iznosi 25,0 m mereno od 
osovine najbližeg koloseka.
 Zaštitni pružni pojas je zemljišni pojas sa obe strane 
pruge, širine 100m, računajući od ose krajnjih koloseka. 

U zaštitnom pojasu svi objekti moraju se graditi 
tako da ne ugroze odvijanje železničkog saobraćaja, a veći 
objekti i hidrotehnički objekti moraju imati saglasnost i 
uslove javnog preduzeća koje upravlja prugom.

U infrastrukturnom pojasu osim u zoni pružnog 
pojasa izuzetno se mogu graditi objekti koji nisu u funkciji 
železničkog saobraćaja a na osnovu izdate saglasnosti 
upravljača železničke infrastruktur koja se izdaje u rešenja 
i ukoliko je izgradnja tih objekata predviđena urbanističkim 
planom lokalne samouprave koja propisuje njihovu zaštitu 
i osvom trošku je sprovodi. Mogu se postavljati kablovi i 
električni vodovi niskog napona za osvetljavanje, telegrafski 
i telefonski vodovi i kablovi, kanalizacioni vodovi i objekti i 
cevovodi i drugi vodovi i objekti infrastrukture.

Ne sme se odlagati otpad i smeće, izlivati otpadne 
vode, saditi visoko drveće, postavljati znakove i izvore jake 
svetlosti kao ni predmete koji koji svojom bojom i oblikom 
mogu dovesti u zabludu železničke radnike ili zakloniti ili 
smanjiti vidljivost železničke signalizacije.

U železničkom području u zoni građevinskih 
objekata (most, tunel, vijadukt) na udaljenosti ne manjoj od 
8.0 m od spoljne ivice portala tunela, ivice nosača mosta mogu 
se izuzetno graditi i objekti koji nisu u funkciji železničkog 
saobraćaja a ispod gornje ivice građevinske konstrukcije 
mosta i vijadukta moguća je izgradnja objekata ne bliže 
od 3.0 m na osnovu saglasnosti upravljača železničkom 
infrastrukturom koja se izdaje u formi rešenja.

Ukrštanje pruge i puta je samo na pružnom 
prelazu uz prethodno pribavljen akt upravljača železničke 

infrastrukture. Upravljač puteva je dužan da izgradi kolovozni 
zastor na zemljanom putu koji se ukršta sa železničkom 
infrastrukturom u istom nivou.
 Paralelno vođenje puta i pruge je pod uslovom da 
je najbliža tačka konstrukcije gornjeg stroja puta na min. 
8,0 m od ose najbližeg koloseka i pod uslovom da se u tom 
pojasu mogu smestiti svi kapaciteti neophodni za normalno 
funkcionisanje železničkog i drumskog sobraćaja.

Ukrštanje vodovoda, kanalizacije i drugih instalacija 
sa prugom moguće je podbušivanjem i polaganjem instalacije 
u zaštitnu cev. Zaštitna cev se polaže pod pravim uglom, a 
izuzetno pod uglom ne manjim od 60º, na dubini od 1.80 m 
mereno od GIŠ-a do gornje ivice zaštitne cevi.

Pravila građenja za trotoare, pešačke staze i pešačko-
biciklističke staze

Izvode se na tamponu od kamenog agregata i sa 
zastorom od asfaltnih mešavina ili prefabrikovanih betonskih 
elemenata.

Trotoari se izvode kao posebne površine koje se od 
kolovozne trake odvajaju visokim ivičnjakom.

Na trotoarima se postavljaju taktilni elementi za 
pomoć pri kretanju slabovidih i slepih osoba.

Na pešačkim prelazima se izvode propisane rampe 
za kretanje invalidskih kolica za savladavanje visinske 
razlike između trotoara i kolovoza.

Pešačko-biciklističke staze uz kolovoz javnog 
puta (ulice) zbog prostornih ograničenja izdvajaju se samo 
visokim ivičnjakom.

Nivelacija je uslovljena i prati nivelaciju kolovizne 
trake.
 Pešačke i pešačko-biciklističke staze u okviru 
javnih zelenih površina izvode se tako da prate konfiguraciju 
terena sa najmanjim obimom zemljanih radova.

Od okolnog zelenila se odvajaju baštenskim 
ivičnjacima.

Biciklistička staza se od trotoara odvaja 
horizontalnom signalizacijom.

Pešačke i biciklističke staze koje su deo rekreativnih 
površina i planiranih rekreativnih aktivnosti mogu se 
izgraditi i sa drugačijim kolovoznim zastorom u zavisnosti 
od arhitektonskog rešenja parternog uređenja za te površine.

Parkirališta

Parking mesto je dimenzija 2,5x5,0 m. Interna 
saobraćajnica je širine 6,0 (5,5) m’ za upravno parkiranje. 
Mogući je i drugačiji raspored parking mesta (pod uglom). 

Za paralelno parkiranje uz kolovoz, parking mesto 
je dimenzija 2,0x6,0. 

Na svakom parkiralištu, za vozila lica sa posebnim 
potrebama mora se obezbediti min. jedno na svakih 20 
parking mesta (5%) min. jedno parking mesto na manjim 
parkiralištima.

Parking mesto za autobus ima dimenzije 3,5x12m. 
Parking površine se mogu prekrivati zastorom 

od asvaltnih mešavina, asfalt-betona ili prefabrikovanih 
betonskih elemenata za ovu namenu.
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Stajališta javnog prevoza

 To su površine za zaustavljanje vozila javnog 
prevoza autobuskog podsistema i grade se u nišama u pojasu 
regulacije površine javne namene (zemljišnom pojasu), uz 
kolovozne trake saobraćajnica. Širina kolovoza u niši je 3,5 
(izuzetno 3.0) m a trotoara 3,0 m. Dužina niše iznosi 20 m, 
odnosno 30 m za zglobni autobus. Sastavni deo stajališta su 
ulivna i izlivna traka kojima se obezbeđuje prilaz odnosno 
izlaz sa stajališta. Stajališta se izvode na predlog opštine ili 
prevoznika uz uslove i saglasnost upravljača javnim putem 
i u skladu sa propisanim tehničkim uslovima za ovu vrstu 
objekata. 

4.2. Slobodne i zelene površine

Javne zelene površine predmetnog područja čine: 
park-šuma, skverovi, zelenilo u okviru saobraćajnica i 
zelenilo javnih službi i objekata. 

Ostalo zelenilo su integrisane površine individualnog 
stanovanja.

Park-šuma
Vegetacija predmetne lokacije je podeljena u dve 

manje celine i predstavlja fragmente poluprirodnih šuma u 
spoljnoj zoni grada okružene matricom izgrađene sredine. 
Područje potencijalno pripada šumi lužnjaka i poljskog 
jasena.
 Floristički sastav kompleksa Tabana karakteriše 
prisustvo: bele topole (Populus alba), razne vrste jasenova 
(Fraxinus sp.), oraha (Juglans regia), pajavca (Acer negundo), 
bagrema (Robinia pseudoacacia) i gledičije (Gleditchia 
triacanthos), a od žbunastih predstavnika: Sambucus nigra, 
Ulmus effusa i Ailanus altissima. U prizemnom spratu 
najčešće se sreću: Urtica dioica, Hedera helix, Solanum 
dulcamara, Angelica silvestris i druge.
 Stanište je ugroženo velikom zakorovljenošću kao 
i visokim podrastom naročito kiselog drveta čime se može 
ugroziti prirodno podmlađivanje.
 Vodena površina zauzima najniži deo predmetne 
lokacije i usled ispusta otpadnih voda došlo je do 
prenamnoženja vodenih biljaka, eutrofikacije. Od higrofita 
prisutna je Typha sp.
 Floristički sastav kompleksa Tulba karakteriše 
prisustvo: bele topole (Populus alba), razne vrste jasenova 
(Fraxinus sp.), oraha (Juglans regia), duda (Morus sp.), 
kiselog drveta (Ailantus altissima), javorova (Acer campestre 
- klen, Acer pseudoplatanus - javor, Acer negundo - pajavac), 
lužnjaka (Quercus robur). Na ulazu u kompleks sreću se 
ivični zasadi divljeg kestena (Aesculus hippocastanum) koji 
su generalno veoma lošeg zdravstvenog stanja. Prisutno je 
pojedinačno fiziološko sušenje stabala. 
 U šumi treba obnoviti i dopuniti zeleni masiv 
zasadima kvalitetnog drveća i zaustaviti proces degradacije 
staništa zakorovljavanjem. Treba sanirati otpadne vode u 
kompleksu Tabana i obezbediti različite nivoe pejzažnog 
uređenja u okviru celog obuhvata. 
 Prilikom izbora sadnog materijala za ozelenjavanje 
prostora izbegavati korišćenje vrsta koje su za naše podneblje 

prepoznate kao invazivne i alergene. Invazivne vrste su: 
Acer negundo (jasenolisni javor ili negundovac), Amorpha 
fruticosa (bagremac), Robinia pseudoacacia (bagrem), 
Ailanthus altissima (kiselo drvo), Fraxinus americana 
(američki jasen), Fraxinus pennsylvanica (pensilvanski 
jasen), Celtis occidentalis (američki koprivić), Ulmus pumila 
(sitnolisni ili sibirski brest), Prunus padus (sremza) i Prunus 
serotina (kasna sremza). Kao alergene vrste determinisane su 
topola i sl.

Park šumu treba, u cilju većeg rekrativnog 
korišćenja, adekvatno urediti i opremiti. Može da sadrži 
sledeće zone: 

a) izletnički deo, 
b) zona sa uređenim prostorima za fizičku rekreaciju 

(zona šetališta, staza za šetnju, trim staza sa trim stanicama, 
klupa za sedenje i platoa).

c) mali deo šume (još bolje nepošumljeni obod) 
može biti parkovski uređen.
 Definisati ozelenjavanje prostora tako da bude 
usklađeno sa planiranim pešačkim tokovima. Duž postojećih 
saobraćajnica treba planirati podizanje ivičnog zelenila 
autohtonim vrstama.

Obodom kompleksa obavezna je postavka zelenog 
zaštitnog pojasa, koji će se formirati od oblikovanih formi 
stabala (piramidalnih, valjkastih i sl.) visokog listopadnog i 
četinarskog drveća. 

Razdvajanje sadržaja unutar kompleksa postiže se 
nižom dekorativnom vegetacijom i travnatim površinama. 

Parking prostore za putničke automobile potrebno 
je pokriti krošnjama visokog listopadnog drveća, dok kod 
onih za autobuse treba voditi računa o visini krošnje zbog 
visoke karoserije i manevrisanja.

Prostori vezani za trgovinu, zanatstvo i ugostiteljstvo 
sadržaće uglavnom dekorativnu vegetaciju sa potrebnim 
parternim uređenjem. Isticanje ulaza i prilaza objektima može 
se postići ozelenjenim zidovima, dekorativnim žardinijerama 
i cvetnim stubovima. Parkinzi uz ove komplekse takođe 
treba da su pokriveni krošnjama visokog listopadnog drveća 
i da su povezani sa drvoredima koji prate sve veće ulazne 
saobraćajnice čineći deo mreže zelenila grada. 

U okviru zona stanovanja minimalni procenat 
zelenih površina na parceli je 30%.

Nije dozvoljena sadnja drveća uz izgrađene i 
planirane objekte vodosnabdevanja.

Kompoziciono rešenje zelenila treba da uključi 
celokupnu postojeću vegetaciju. Bitan segment kompozicije 
je organizacija prostora i stvaranje perspektiva, tj. vizura iz 
različitih tačaka.

U zoni zaštitnog pružnog pojasa širine 25m planira 
se sadnja visoke i niske vegetacije, osim na 8m od koloseka 
pruge gde je zabranjeno ozelenjavanje. 

Slobodne ozelenjene površine – skverovi kao i blok 
8. treba da sadrže dekorativno parterno zelenilo na travnatim 
površinama. 

Obavezna je izrada glavnih projekata ozelenjavanja 
park-šume, koji će determinisati precizan izbor i količinu 
dendrološkog materijala, njegov raspored, tehniku sadnje, 
mere nege i zaštite,..
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Ozelenjavanje uskladiti sa podzemnom i 
nadzemnom infrastrukturom prema tehničkim normativima 
za projektovanje zelenih površina.

4.3. Tehnička infrastruktura

4.3.1. Vodovod - objekti vodosnabdevanja 

Postojeći rezervoar prve visinske zone 
vodosnabdevanja „Tulba“ je zapremine 2000 m³ (dve komore 
po 1000 m³), sa karakterističnim kotama dna rezervoara i 
preliva vode iz rezervoara Kd/Kp=123,8/128 mnm. Njegova 
zapremina je nedovoljna za podmirenje potreba za vodom 
svih korisnika, kako prve, tako i druge visinske zone 
vodosnabdevanja, uz napomenu da se i treća visinska zona 
vodosnabdevanja indirektno puni vodom iz ovog rezervoara 
(odnosno direktno iz rezervoara lociranog u ulici Hajduk 
Veljka). 

Generalnim projektom vodosnabdevanja opštine 
Požarevac koji je izradio Institut za vodoprivredu „Jaroslav 
Černi“ iz Beograda, 2007. godine, predviđa se povećanje 
zapremine rezervoarskog prostora na lokaciji Tulba, 
i to za 4000 m³ vode, fazno 2x2000 m³, do 2020 godine. 
Obzirom na samu lokaciju sadašnjeg rezervoara, kao i na 
zahtevane tehničke karakteristike budućeg rezervoarskog 
prostora (karakteristične kote, gabariti, dubina ukopavanja, 
konfiguracija terena i ostalo), proširenje rezervoara će se 
izvršiti na lokaciji sa severne strane postojećeg rezervoara, 
kako je u grafičkim prilozima to i prikazano. Za potrebe 
proširenja rezervoarskog prostora izradiće se potrebna 
tehnička dokumentacija u skladu sa važećim Zakonom o 
planiranju i izgradnji, uslovima nadležnog komunalnog 
preduzeća i propisima, standardima i normativima koji 
regulišu ovu materiju. Idejnim i glavnim projektom potrebno 
je obuhvatiti sve objekte od značaja za funkcionisanje 
sistema vodosnabdevanja: građevinski deo rezervoara, 
saobraćajnice, ogradu, mašinsku i elektro opremu, cevne 
veze, pomoćne objekte, zacevljenje odvoda vode iz 
rezervoara, odvod drenažne vode, objekte za posadu, vezu 
starog i novog rezevoara, uvodnice, zatvaračnice, itd. Iz 
sanitarnih razloga, prostor oko rezervoara mora biti ograđen, 
jer se ne sme dozvoliti ulaz nezaposlenim licima i licima koja 
nisu izvršila sanitarni lekarski pregled. Odvod drenažnih, 
prelivnih i havarijskih voda iz rezervoara predvideti u skladu 
sa preporukama iz odeljka o odvođenju atmosferskih voda. 
Imati na umu da je prelivna voda iz rezervoara tretirana 
gasnim hlorom i da ima određenu koncentraciju rezidualnog 
hlora i hlornih jedinjenja, te joj u skladu sa tim opredeliti 
namenu. Gabariti budućeg rezervoara koji se planira na 
ovoj lokaciji moraju se uklopiti u planiranu (rezervisanu) 
površinu, a karakteristične kote budućeg rezervoara 
odrediće projektant prema zahtevima investitora, nadležnog 
komunalnog preduzeća i karakterističnim kotama postojećeg 
rezervoara.

Budući rezervoar potrebno je povezati na 
postojeći sistem vodosnabdevanja grada odgovarajućim 
cevnim vezama, koristeći postojeće cevovode (dogradnja 
i rekonstrukcija postojećih cevovoda), ili gradnjom novih, 

pogodnim trasama, ulicama, šetnim stazama i zelenim 
površinama.
 Za postojeći rezrvoarski prostor potrebno je 
izvršiti inspekcijski pregled i izraditi elaborat postojećeg 
stanja, a potom i glavni projekat rekonstrukcije postojećeg 
rezervoara.

Crpna stanica ispod postojećeg rezervoara „Tulba“ 
posredstvom koje se vodom snabdeva druga visinska zona 
vodosnabdevanja, rekonstruisaće se, nakon detaljnog 
pregleda, izradom elaborata postojećeg stanja i izradom 
odgovarajućeg glavnog projekta rekonstrukcije. Ovde 
je neophodno rekonstruisati građevinski objekat crpne 
stanice, a mašinsku i elektro opremu usaglasiti sa stvarnim 
potrebama sistema za vodosnabdevanje druge i treće visinske 
zone vodosnabdevanja, nakon sprovedenog odgovarajućeg 
hidrauličkog proračuna kojim će se definisati tačna veličina 
konzumnog područja, stvarne potrebe za vodom, kao i 
karakteristike budućih pumpnih agregata. 

4.3.2. Instalacije vodovoda

Kao što je rečeno, na ovoj lokaciji ima nekoliko 
važnijih cevovoda vode za piće, a najvažniji su: liveno-
gvozdeni DN350 mm u ulici Jugovićevoj i liveno-gvozdeni 
DN500 mm u ulici Vase Čarapića. Treći važan cevovod je 
prečnika DN250 mm, delom od azbest-cementa, a delom 
od tvrdog PVC-a, kojim se voda iz postojećeg rezervoara, 
posredstvom pumpne stanice, potiskuje u drugu visinsku 
zonu vodosnabdevanja. Ostali cevovodi na ovoj lokaciji 
pripadaju sekundarnoj vodovodnoj mreži i u funkciji su 
vodosnabdevanja okolnih ulica ili pojedinih delova grada, 
kako prve, tako i druge visinske zone vodosnabdevanja. 

Pojedini od ovih cevovoda su, svojevremeno, 
rekonstruisani, a taj trend rekonstrukcije cevovoda treba 
nastaviti i u budućnosti. Sve vodovodne azbest-cementne 
cevovode na ovoj lokaciji treba zameniti savremenim 
cevnim materijalima, kako zbog sanitarne ispravnosti, tako 
i zbog dotrajalosti, usled koje se javlja povećan procenat 
gubitaka vode. U tu svrhu treba izraditi odgovarajuće glavne 
projekte rekonstrukcije vodovodnih instalacija. Gde god je 
moguće, zadržati postojeće trase cevovoda, kako ne bi bilo 
nesinhronizacije sa instalacijama ostalih javnih preduzeća.

Prečnici instalacija su, za sada, zadovoljavajući. 
Izuzetno, ako se hidrauličkim proračunom to potvrdi, shodno 
potrebama potrošača, potrebno je dozvoliti povećanje 
prečnika cevi za problematične deonice.

Na ovoj lokaciji nema ulica u kojima nije izgrađena 
vodovodna mreža, a u pojedinim delovima ulica, ukoliko 
postoje tehnički uslovi i ekonomski je opravdano, treba 
izgraditi vodovodne instalacije shodno glavnim projektima 
koji će se izraditi.

Razvoj vodovodne mreže na području obuhvata 
PDR-a „Tulba-Tabana“ nije problematičan. Sve okolne 
ulice opremljene su vodovodnim instalacijama, tako da 
jednostavnim povezivanjem na postojeće instalacije okolnih 
ulica treba proširiti vodovodnu mrežu na ovoj lokaciji. 
Problem mogu predstavljati viši delovi prve visinske 
zone vodosnabdevanja, a to su delovi na izohipsama oko 
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kote samog rezervoara „Tulba“ (koji u periodu povišene 
potrošnje vode imaju nižu visinu pritiska), kao i niži delovi 
druge visinske zone vodosnabdevanja (koji mogu imati u 
pojedinim sezonama povišene pritiske u vodovodnoj mreži). 
Ovaj problem mora se rešavati inženjerskim metodama, kroz 
izradu neophodne projektne dokumentacije (idejni i glavni 
projekti). Celokupnu vodovodnu mrežu obuhvata PDR „Tulba-
Tabana“ potrebno je rešiti jednim idejnim projektom, a potom 
glavnim projektima rešavati vodosnabdevanje pojedinih 
ulica ili blokova. Vodovodnu mrežu treba projektovati kao 
prstenastu, izuzetno u vidu kratkih ogranaka, ne mešajući 
vodu prve i druge visinske zone vodosnabdevanja, tako da 
ista zadovolji uslove nadležnih organa i organizacija, zahteve 
potrošača, zahteve protivpožarne zaštite i važeće propise, 
standarde i normative iz ove oblasti. Izrađena projektna 
dokumentacija mora biti usklađena sa već pomenutim 
Generalnim razvojnim planom vodosnabdevanja opštine 
Požarevac – generalnim projektom, koji je izradio Institut za 
vodoprivredu „Jaroslav Černi“ iz Beograda, decembra 2007. 
godine. Preovladavajući materijal za izgradnju vodovodnih 
mreža na ovoj lokaciji biće svakako tvrdi umreženi polietilen 
tipa 100, ili tipa „RC“, za radni pritisak do 10 bara, pri čemu 
će se o konačnoj vrsti primenjenih vodovodnih materijala 
izjasniti nadležno komunalno preduzeće kroz tehničke uslove 
za projektovanje. Vodovodna mreža u obuhvatu PDR „Tulba-
Tabana“ ne mora se graditi u svim novoformiranim stazama 
i saobraćajnicama, već tamo gde je neophodno potrebna i 
gde ima stvarnih potrošača. Dakle, nije neophodno potrebno 
graditi vodovodnu mrežu po svaku cenu, već, gde je god 
moguće, koristiti postojeće kapacitete i instalacije. 

Buduća vodovodna mreža biće manjeg prečnika 
(shodno hidrauličkom opterećenju), budući da na ovoj 
lokaciji neće biti značajnijih potrošača vode, te je treba 
priključiti samo na postojeću sekundarnu vodovodnu mrežu, 
nikako na glavne cevovode DN500 i DN350 mm. Trase 
cevovoda treba voditi javnim površinama, prevashodno 
ivicom javnih saobraćajnica, trotoarima, stazama ili 
zelenim površinama, a izbegavati asvaltne i druge kolovoze. 
Objekte na vodovodnoj mreži postaviti u skaldu sa ostalim 
raspoloživim instalacijama (npr. muljne ispuste postaviti u 
blizini odvodnika atmosferske vode). 

Postojeću vodovodnu mrežu na ovoj lokaciji, 
koja je tako locirana da ometa izgradnju objekata ili ima 
neodgovarajuće trase, treba rekonstruisati i uskladiti sa 
novom saobraćajnom infrastrukturom iz PDR-a. 

Cevovode je potrebno dimenzionisati shodno 
normama potrošnje, sprovođenjem hidrauličkog proračuna 
nekom od poznatih naučnih metoda uz primenu odgovarajućeg 
softvera. 

Sve ostale nedoumice rešiće se preporukama iz 
Generalnog projekta vodosnabdevanja, tehničkim uslovima 
nadležnog komunalnog preduzeća, zahtevima investitora, 
te primenom republičkih i lokalnih propisa, standarda i 
normativa, uobičajenih u ovoj delatnosti.

4.3.3. Instalacije fekalne kanalizacije

Sistem kanalisanja u Požarevcu je separatni, 
poseban za fekalnu, a poseban za atmosfersku vodu. 

Jedan od značajnijih problema na fekalnoj 
kanalizaciji jeste priključenje atmosferskih voda u sistem 
fekalne kanalizacije od strane individualnih korisnika, što 
dovodi do punjenja fekalnih kanalizacionih kolektora i 
pojave izlivanja vode u nižim delovima grada. Ovaj problem 
treba rešavati u smeru razvijanja i redovnog održavanja 
kanala za odvod atmosferske, prvenstveno kišne vode sa 
viših gradskih kota u niže delove grada, odnosno pogodne 
recipijente na obodnim delovima grada (nikako ka gradskom 
jezgru). U tom smislu, od značaja je projekat Evakuacije 
površinskih voda sa viših zona grada Požarevca, koji je 2004. 
godine izradio Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi“ iz 
Beograda i koji daje smernice za odvod površinskih voda sa 
gradskog brda.

Fekalna kanalizacija je uglavnom izgrađena na 
ovoj lokaciji sa preovladavajućim prečnikom DN250 
mm od PVC kanalizacionih cevi. Sa trendom širenja 
fekalne kanalizacione mreže na sve ulice treba nastaviti 
i u budućnosti, uz odgovarajuća tehnička rešenja shodno 
tehničkoj dokumentaciji koju treba izraditi.

U cilju sprečavanja prodora nanosa i mulja u 
kanalizacione kolektore i objekte fekalne kanalizacije, 
potrebno je preduzeti čitav niz mera (važi i za atmosfersku 
kanalizaciju) u cilju zaštite ovih instalacija, kao što su: 
redovno održavanje cevovoda, šahtova, taložnika i ostalih 
komunalnih objekata; uređenje slivnog područja (sadnja 
trave i rastinja), poštovanje opštinskih odluka i sprečavanje 
uvođenja atmosferske vode u sistem fekalne kanalizacije 
itd. 
 Od planskih dokumenata, postoji izrađen Generalni 
projekat sakupljanja, odvođenja i prečišćavanja otpadnih 
voda opštine Požarevac, koji je izradio Institut za hidrotehniku 
Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, 2010. 
godine, koji daje smernice za unapređenje i razvoj sistema 
fekalne kanalizacije na teritoriji opštine Požarevac, samim 
tim i u obuhvatu PDR „Tulba-Tabana“.
 Postojeća fekalna kanalizacija na ovoj lokaciji 
data je u grafičkim prilozima. U obuhvatu plana detaljne 
regulacije fekalnu kanalizaciju treba razvijati ka postojećim 
primarnim i sekundarnim kanalizacionim mrežama, u skladu 
sa topografijom terena, bez prepumpavanja gde god je to 
moguće, sa ulivom u kolektore pre svega u ulicama Bože 
Dimitrijevića i Jugovićevoj, i to na takav način da se otpadna 
fekalna voda vodi ka obodnim delovima grada, sa ciljem 
rasterećenja uže i šire gradske zone. Kao ulivni, mogu se 
koristiti i drugi sekundarni kanalizacioni kolektori na ovoj 
lokaciji, obzirom na relativno nisko očekivano hidrauličko 
opterećenje sa ovog područja, kao i na činjenicu da je veći 
deo korisnika na ovoj lokaciji već priključen na fekalnu 
kanalizacionu mrežu.
 Trase budućih kanalizacionih kolektora fekalne 
kanalizacije treba voditi uglavnom sredinom ulica, kako bi se 
stvorili ravnopravni uslovi za priključenje budućih korisnika. 
Ukoliko pojedine kanalizacione cevovode treba izmestiti sa 
sadašnjih trasa u buduće saobraćajnice, to učiniti na isti način 
kao kod izgradnje novih kolektora – izradom odgovarajuće 
tehničke dokumentacije, idejnih i glavnih projekata. Ukoliko 
uslova za priključenje pojedinih potrošača nema, takve 
slučajeve rešavati pogodnim inženjerskim metodama. 
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 Koristiti kanalizacione cevi i materijale prema 
uputstvu i tehničkim uslovima nadležnog komunalnog 
preduzeća, a koji su proizvod renomiranog proizvođača, dobro 
zaptivaju i imaju odgovarajuće mehaničke karakteristike. 
 Kanalizacione cevovode treba dimenzionisati i 
projektovati na bazi sprovedenog hidrauličkog proračuna, 
zahteva investitora, uslova nadležnog komunalnog 
preduzeća, propisa, standarda i normativa koji se primenjuju 
kod ovakvih objekata.

4.3.4. Instalacija atmosferske kanalizacije

Obzirom na sistem kanalisanja u Požarevcu, koji 
je separatni, atmosferska kanalizacija razvijana je kao 
nezavistan sistem kanalisanja. 

Atmosferska kanalizacija na ovoj lokaciji nije 
razvijana u značajnijoj meri. Od objekata, postoje u pojedinim 
ulicama otvoreni zemljani kanali. Svi kanali gravitiraju 
ka železničkom otvorenom betonskom kanalu, kojim se 
atmosferske, pre svega kišne vode, vode od topljenja snega i 
drenažne vode sa brda transportuju prema obodnim delovima 
grada. Konkretno, za ovaj deo grada, železničkim kanalom se 
atmosferska voda odvodi do retenzije na lokaciji „Tabana“, 
gde deo ponire, deo isparava, a višak vode se transportuje 
dalje ka konačnom recipijentu.

U zoni postojećeg rezervoara „Tulba“ nalazi se 
zemljani otvoreni kanal koji osim atmosferskih transportuje 
i drenažne i podzemne vode u niže delove grada, kao i 
prelivne vode iz rezervoara „Tulba“. Poželjno je ovaj kanal 
zadržati kao otvoreni, uz izgradnju obaloutvrde, radi lakšeg 
održavanja i iz estetskih razloga, a samo izuzetno i gde je to 
stvarno neophodno, izvršiti njegovo zacevljenje. 

Železnički kanali pored železničke pruge Mala 
Krsna-Bor-Rasputnica 2-(Vražogrnac) su jako pogodni za 
odvodnjavanje atmosferskih voda sa viših gradskih zona 
ka obodnim delovma grada i u tom smislu ih treba i dalje 
eksploatisati.

Od projekata kišne kanalizacije, izrađen je Glavni 
projekat kišne kanalizacije u delu ulice Jugovićeve, od 
železničke pruge do ulice Hajduk Veljkove, ali radovi po 
ovom glavnom projektu još nisu izvedeni. Atmosfersku 
vodu sa viših kota, iznad obuhvata plana detaljne regulacije 
„Tulba-Tabana“, treba odvoditi ulicom Hajduk Veljkovom, a 
ne ulicom Jugovićevom. 

Kiše jačeg intenziteta spiraju nanos sa viših kota i 
vuku ga prema nižim gradskim delovima, stvarajući na taj 
način probleme u saobraćaju i zagušenja u cevnoj mreži, 
kako fekalne, tako i kišne kanalizacije. Objekti za odvajanje i 
prijem mulja i nanosa postoje i moraju se redovno čistiti, a po 
potrebi i rekonstruisati. Tamo gde ih nema, treba ih predvideti 
projektima i izgraditi. Svakako, jedna od najvažnijih mera 
sprečavanja prodora nanosa u cevnu kanalizacionu mrežu 
jeste uređenje slivnog područja, na šta treba obratiti pažnju 
kod svih vrsta projekata, a ne samo kod infrastrukturnih.

Od planskih dokumenata, postoji izrađen Generalni 
projekat sakupljanja, odvođenja i predtretmana atmosferskih 
voda grada Požarevca, koji je izradio Institut za hidrotehniku 
Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, 2012. 

godine. Od ostalih bitnih projekata važan je projekat 
Evakuacije površinskih voda sa viših zona grada Požarevca, 
koji je 2004. godine izradio Institut za vodoprivredu „Jaroslav 
Černi“ iz Beograda i koji daje smernice za odvod površinskih 
voda sa gradskog brda u niže gradske delove.

4.3.5. Elektromreža

Područje Plana napaja se iz postojeće trafostanice 
35/10kV „Požarevac 3 – Centar“, trenutno instalisane snage 
2x8000VA.

Na navedenom području zastupljeni su naponski 
nivoi 10kV i 0,4kV.

Postojeći elektroenergetski objekat je dalekovod 
naponskog nivoa 10kV koji je celokupnom dužinom izveden 
podzemno, napaja trafostanice konzumnog područja „Tulba-
Tabana“, a to su:

1. MBTS 10/0,4kV „Tulba“, trenutno instalisane 
snage 250kVA

2. ZTS 10/0,4 kV „Hajduk Veljkova“, trenutno 
instalisane snage 630kVA

3. MBTS 10/0,4kV „Izvorska“, trenutno instalisane 
snage 630kVA

4.MBTS 10/0,4kV, „Save Kovačevića“, trenutno 
instalisane snage 630kVA.

Time je napajanje ovog područja zadovoljeno i nije 
potrebno širiti mrežu.

Pored dalekovoda, tu je i niskonaponska mreža i 
priključci.

PD za distribuciju električne energije, CENTAR 
doo Kragujevac, ED Elektromorava Požarevac planira i 
sledeće elektroenergetske objekte:

- priključni 10kV vod za planiranu trafostanicu 
Crveni krst koja će se nalaziti u ulici Svetislava 
Uroševića i nije obuhvaćena planom,

- MBTS 10/0,4kV „Tabana“ planirane snage 
630kVA sa priključnim 10kV vodom.

Takođe, planirana je rekonstrukcija postojeće 
niskonaponske mreže na naponskom nivou 0,4kV, koja 
podrazumeva zamenu drvenih stubova armirano-betonskim, 
kao i provodnika od AlČe užeta samonosivim kablovskim 
snopom. 

Elektroenergetsku mrežu na sva tri naponska nivoa 
gde god je moguće planirati kao podzemnu. Postojeću 
elektroenergetsku mrežu koja je izvedena nadzemno treba 
postepeno kablirati u zavisnosti od stepena izgradnje novih 
stambenih i poslovnih objekata na tim prostorima.

Kablove polagati u zelenim površinama pored 
saobraćajnica i pešačkih staza na udaljenosti min.1 m od 
kolovoza i 0.5 m od pešačkih staza.

Prilikom izgradnje podzemne elektroenergetske 
mreže poželjno je pridržavati se Tehničke preporuke broj 3 
JP EPS – Direkcija za distribuciju od 11.2012.god.

Svetiljke za javno osvetljenje postaviti na 
odgovarajuće rasvetne stubove ili NN mrežu u zavisnosti od 
vrste javnog osvetljenja. Planirati svetiljke sa natrijumovim 
sijalicama visokog i niskog pritiska.
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Podzemana elektroenergetska mreža mora se graditi 
prema sledećim uslovima: 

- Elektroenergetske kablove polagati u uličnim 
zelenim površinama pored saobraćajnica i pešačkih staza ili 
ukoliko to nema mogućnosti, ispod pešačkih staza.

-  Elektroenergetsku mrežu polagati najmanje 1m 
od temelja objekata i od saobraćajnica. 

-  Pri ukrštanju sa saobraćajnicama kabl mora biti 
postavljen u zaštitnu cev a ugao ukrštanja mora da je veći od 
90°.

-  Pri paralelnim vođenjem energetskih i 
telekomunikacionih kablova najmanje rastojanje mora biti 
0,5 m za kablove do 10kV odnosno 1m za kablove preko 10 
kV pri čemu ugao ukrštanja mora da je veći od 90 °.

-  Paraleleno polaganje elektroenergetskih kablova 
i cevi vodovoda i kanalizacije dozvoljeno je u horizontalnoj 
ravni pri čemu horizontalno rastojanje mora biti veće od 
0,5m.

-  Nije dozvoljeno polaganje elektroenergetskih 
kablova iznad cevi vodovoda ili ispod cevi kanalizacije.

-  Pri ukrštanju elekroenergetskih kablova sa 
gasovodom vertikalno rastojanje mora biti veće od 0,3m a pri 
približavanju i paralelnom vođenju horizontalno rastojanje 
mora biti min. 0,5 m.

4.3.6. Toplifikaciona mreža

Sistem daljinskog grejanja

U gradu Požarevcu u funkciji je sistem daljinskog 
grejanja kao jedinstven tehničko-tehnološki sistem 
međusobno povezanih energetskih objekata koji služi za 
proizvodnju, prenos i distribuciju toplotne energije. Sistem 
daljinskog grejanja sastoji se od toplotnog izvora, toplovodne 
mreže i toplopredajnih stanica. 

Proizvođač toplotne energije je PD „Termoelektrane 
i kopovi“ doo Kostolac koje svojim tehnološkim procesom 
proizvodi toplotnu energiju i istu predaje distributeru toplotne 
energije.

Distributer – JP „Toplifikacija“ Požarevac je 
energetski subjekt koji vrši prenos, distribuciju i isporuku 
toplotne energije i upravlja sistemom daljinskog grejanja. 
Distributer je istovremeno i snabdevač kupaca toplotnom 
energijom na teritoriji grada Požarevca.

Prenosni sistem je deo sistema daljinskog grejanja 
koji povezuje proizvodni izvor i toplopredajne stanice. 
Obuhvata vrelovod Kostolac - Požarevac i primarnu 
toplovodnu mrežu u gradu.

Distributivni sistem je deo sistema daljinskog 
grejanja koji čine toplopredajne stanice i sekundarne 
toplovodne mreže za distribuciju toplotne energije do 
objekata kupaca.

Trenutna snaga toplotnih instalacija objekata 
priključenih na sistem daljinskog grejanja u Požarevcu je 
oko 110 MW (oko 7700 grejnih mesta), što je negde oko 
polovine projektovanog konzuma.

Na predmetnom području „Tulba-Tabana“ u ovom 
trenutku ne postoje nikakve instalacije sistema daljinskog 

grejanja, te je potrebno planirati izgradnju primarne 
toplovodne mreže iz dva pravca (ulicom Miloša Obilića 
za gornji deo područja i ulicom Izvorskom za donji deo 
područja), izgradnju priključaka i pripadajućih toplotnih 
podstanica (TPS 1/60, TPS 6/60, TPS 8/60, TPS 8-1/60, TPS 
16/60 i TPS 17/60), kao i sekundarne distributivna mreže na 
svim podstanicama sa priključnim vodovima do postojećih 
ili budućih objekata.

Pravila uređenja za sistem daljinskog grejanja

Na osnovu postojećih planskih akata, tehničke 
dokumentacije i uslova izdatih od strane nadležnog distributera 
toplotne energije JP „Toplifikacija“ Požarevac, svi objekti 
koji su predviđeni za gradnju na posmatranom području 
Plana detaljne regulacije priključuju se na toplifikacioni 
sistem-sistem daljinskog grejanja, osim objekata unutar 
„Doma učenika“ i susedne zone jednoporodičnog stanovanja 
niske gustine izgrađenosti u ulici 23. srpske divizije, koji u 
ovom trenutku nisu obuhvaćeni konzumnim područjem 
grada Požarevca. Obzirom da je priključenje i ovih objekata 
svisishodno zbog blizine planiranih instalacija sistema 
danjinskog grejanja, u okviru ovog Plana detaljne regulacije 
planira se priključenje i izgradnja podstanice TPS 8-1/60, 
koja bi bi služila za snabdevanje toplotnom energijom 
pomenutih objekata.

Priključenje objekata obavlja se u skladu sa važećim 
Zakonom o energetici, kao i gradskom Odlukom o uslovima 
i načinu snabdevanja toplotnom energijom. Ovom odlukom 
propisuju se: uslovi i način sigurnog i kvalitetnog snabdevanja 
toplotnom energijom koja se korist za grejanje stambenog i 
poslovnog prostora i pripremu potrošne tople vode, uslovi i 
način pružanja energetskih usluga kao i međusobni odnosi 
između energetskih subjekata i kupaca toplotne energije. 

Snabdevanje toplotnom energijom zasniva se na 
racionalnosti korišćenja energije i goriva i zaštiti životne 
sredine.

Grafičkom dokumentacijom u prilogu, na 
posmatranom području Plana detaljne regulacije data je 
planirana gradnja toplifikacione mreže i toplopredajnih 
stanica, kao i način priključenja svih budućih planiranih 
objekata, uključujući i predloženu izgradnju podstanice 
TPS 8-1/60 koja nije obuhvaćena postojećom tehničkom 
dokumentacijom za širenje sistema daljinskog grejanja do 
konačne izgrađenosti.
Predmetno područje predviđeno je za napajanje toplotnom 
energijom iz dva pravca:
 1. pravac iz Izvorske ulice, koji predstavlja nastavak 
magistralnog primarnog kraka polaznog prečnika Ø219,1 mm 
(DN 200), trenutno izgrađenog do ulice Nikole Tesle br 1, na 
koji se priključuju tri toplopredajne stanice za snabdevanje 
toplotnom energijom objekata unutar predmetnog područja 
„Tulba-Tabana“, kao i više toplopredajnih stanica za 
snabdevanje objekata van ovog područja. U pitanju su 
sledeće tri toplopredajne stanice:

- TPS 16/60 kapaciteta 722 kW, predviđena za 
izgradnju na adresi Jugovioćeva br.69;
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- TPS 17/60 kapaciteta 574 kW, predviđena 
za izgradnju na ostrvu (javna površina) na 
raskrsnici ulica Jugovioćeve i Izvorske;

- TPS 1/62 kapaciteta 1480 kW, predviđena za 
izgradnju na adresi Majakovskog br.53, pri 
čemu ovoj toplopredajnoj stanici pripada deo 
objekata područja „Tulba-Tabana“ kapaciteta 
250 kW.

 2. pravac iz ulice Miloša Obilića, koji predstavlja 
nastavak magistralnog primarnog kraka polaznog prečnika 
Ø168,3 mm (DN 150), trenutno izgrađenog do objekta MZ 
„Sopot“ u ulice Miloša Obilića br 25, na koji se priključuju tri 
toplopredajne stanice za snabdevanje toplotnom energijom 
objekata unutar predmetnog područja „Tulba-Tabana“ 
(dve predviđene postojećom tehničkom dokumentacijom 
i jedena čija se izgradnja predlaže ovim aktom), kao i više 
toplopredajnih stanica za snabdevanje objekata van ovog 
područja. U pitanju su sledeće tri toplopredajne stanice:

- TPS 6/60 kapaciteta 1700 kW, predviđena za 
izgradnju na adresi Vladimira Nazora bb, pri 
čemu ovoj toplopredajnoj stanici pripada deo 
objekata područja „Tulba-Tabana“ kapaciteta 
875 kW.

- TPS 8/60 kapaciteta 1480 kW, predviđena za 
izgradnju na adresi Miloša Obilića br.77, pri 
čemu ovoj toplopredajnoj stanici pripada deo 
objekata područja „Tulba-Tabana“ kapaciteta 
425 kW.

- TPS 8-1/60 kapaciteta 1100 kW, čija se 
izgradnja predlaže u objektu postojeće 
kotlarnice „Doma učenika“. Zbog blizine 
ovog objekta u odnosu na planiranu prenosnu 
(primarnu) mrežu, predlaže se nadležnom 
distributeru toplotne energije da ispita 
mogućnost proširenja kapaciteta instalacija i 
priključenja ove dodatne toplopredajne stanice. 
Ona bi služila za snabdevanje toplotnom 
energijom svih objekata unutar „Doma učenika 
kao i određenog broja objekata u susednoj zoni 
jednoporodičnog stanovanja u ulici 23. srpske 
divizije.

Shodno urbanističkim parametrima datih ovim 
planom, prilikom buduće izrade tehničke dokumentacije za 
izvođenje radova na širenju sistema daljinskog grejanja na 
ovom području potrebno je izvršiti proveru analize toplotnog 
konzuma za postojeće i planirane površine, kao osnov 
za dimenzionisanje primarne i sekundarne cevne mreže i 
određivanje kapaciteta toplotnih podstanica.

Na svakoj od predviđenih zona vezanih za pobrojane 
zonske toplopredajne stanice gradi se kompletna distributivna 
(sekundarna) mreža sa priključnim toplovodima do svakog 
objekta, u skladu sa pravilima grednje opisanim u nastavku. 

Pravila građenja za toplofokacionu mrežu i 
postrojenja sistema daljinskog grejanja

Prenosna (primarna) toplovodna mreža

Prenosna mreža i primarni priključci za zonske 
toplopredajne stanice grade se u javnim površinama, na 

osnovu saglasnosti nadležnog organa grada Požarevaca, a 
po uslovima svih javnih preduzeća. Ako potrebe nalažu da 
se u delu trase prođe kroz privatnu parcelu, neophodno je 
pribaviti validnu saglasnost vlasnika te parcele.

Prilikom dimenzionisanja prečnika cevovoda 
primarne mreže polazi se od analize toplotnog konzuma 
postojećih objekata, dok su snage budućih objekata 
predviđenih Planom detaljne regulacije urađene na osnovu 
procene.

Dimenzionisanje primarne mreže (izbor prečnika) 
vrši se u zavisnosti od toplotne snage koju je potrebno 
preneti mrežom kao i na osnovu preporučenih brzina u 
mreži. Izbor debljine zida cevovoda i kvaliteta materijala je 
u skladu sa pritiscima i temperaturama koji vladaju u sistemu 
i standardnim debljinama cevi koje se mogu naći na našem 
tržištu.

Cevovod se izvodi beskanalno, sistemom fabrički 
predizolovanih krutih čeličnih cevi za razvod vrele vode 
temperature do 130°C i pritiska do 16 bar, izrađenih, ispitanih 
i obeleženih u skladu sa SRPS EN 253:2005, sačinjenih od : 
1 - radne, čelične bešavne cevi kvaliteta P235GH, tehničkih 
uslova izrade i isporuke u skladu sa SRPS EN 10216-2:2007, 
mera i podužne mase u skladu sa SRPS EN 10220:2005, sa 
krajevima cevi pripremljenim za zavarivanje u skladu sa 
SRPS ISO 6761:2004 ; 2 - toplotne izolacije od poliuretanske 
tvrde pene srednje gustine 80 kg/m³ ; 3 - obložne, crno 
obojene polietilenske cevi, najmanje gustine 940 kg/m³ ; 4 - 
dvožičnog sistema za dojavu curenja, sačinjenog od signalne 
i alarmne bakarne žice prečnika 1 mm izrađenih i ispitanih u 
skladu sa SRPS EN 13602:2008, u dve različite boje. 

Prilikom projektovanja voditi računa da se termičke 
dilatacije samokompenziraju povoljnom geometrijom trase 
gde god je to moguće.

Cevi se postavljaju u rov prosečne dubine izmedju 
0,8 i 1 m, što je uslovljeno ostalim podzemnim instalacijama, 
saobraćajnicama i konfiguracijom terena. Cevi se postavljaju 
u sitnom pesku sa debljinom sloja 10 cm ispod i iznad 
cevi. Pre polaganja cevi u rov dno rova se nasipa žutim 
peskom granulacije 0-8 mm prosečne debljine 10 cm. Po 
postavljanju, spajanju, ispitivanju i izolaciji spojnih mesta, 
cevi se zatrpavaju žutim peskom iste granulacije u visini 
od 10 cm iznag gornje ivice cevovoda. Pesak se nabija 
gaženjem. Posebno treba voditi računa o osnom rastojanju 
između cevi zbog načina kompenzacije i eventualnih kasnijin 
intervencija. Kompletan rov od žutog peska do kote terena 
zatrpava se zemljom iz iskopa a na mestima prelaska ispod 
puta šljunkom prirodne granulacije.

Uspon i pad cevovoda izvodi se prema konfiguraciji 
terena pri čemu se maksimalno treba poštovati da uspon 
cevovoda bude prema TPS-u tako da se odvazdušenje vrši na 
odzračno-odmuljnim sudovima na ulasku u TPS, a pražnjenje 
u priključnim komorama.

Toplopredajna stanica

Toplopredajna stanica (TPS) služi za zagrevanje 
vode “sekundarnog” kruga koja se razvodi po grejnim 
telima građevinskih objekata. Zagrevanje vode “sekundara” 
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se ostvaruje preko instalisanih izmenjivača toplote “voda-
voda” vrelom vodom iz primarnog kruga.

Parametri vode su sledeći:
  Primar - t=120/70°S, PN=16 bar
  Sekundar - t=67/85°S, PN= 6 bar

Prostorija za smeštaj opreme zonske toplopredajne 
stanice može biti u okviru postojećeg objekta ili kao novi 
objekat koji se namenski gradi:

-  u slučaju korišćenja postojećeg prostora 
sa vlasnikom se pravi sporazum-ugovor o 
uslovima ustupanja-prodaje, uz nadoknadu koja 
zavisnosti od veličine, stanja i opremljenosti. 
Maksimalno prihvatljivu veličinu prostora, kao 
i prihvatljivo stanje i opremljenost primerenu 
nameni budućeg korišćenja određuje distributer 
toplotne energije posebnim aktom;

-  u slučaju gradnje novog objekta prvenstveno 
se koriste javne površine za koje se pribavlja 
saglasnost nadležnog organa grada Požarevca;

-  u slučaju potrebe za smeštaj objekta na privatnoj 
parceli sa vlasnikom se pravi sporazum o 
uslovima ustupanja dela parcele, uz nadoknadu 
u vidu davanja besplatnog priključka na 
sistem daljinskog grejanja za stambeni objekat 
tog vlasnika na istoj parceli. Maksimalno 
prihvatljivu snagu za besplatno priključenje na 
sistem, kao i druge bitne elemente sporazuma 
određuje distributer toplotne energije posebnim 
aktom.

 Lokaciju zonske toplopredajne stanice po 
mogućnosti izabrati centralno u odnosu na pripadajuću 
zonu, sa više grana koje polaze sa razdelnika i sabirnika iz 
TPS. Na ovaj način se smanjuju troškovi priključnih račvi na 
distributivnom delu sistema.

 Oprema zonske toplopredajne stanice izvodi se u 
skladu sa odobrenom tehničkom dokumentacijom. Kapaciteti 
ugrađene opreme odgovaraju ukupno procenjenoj snazi 
objekata na predmetnoj zoni.

Distributivna (sekundarna) toplovodna mreža

Distributivnu mrežu po pravilu voditi javnim 
površinama, na osnovu saglasnosti nadležnog organa 
grada Požarevaca, a po uslovima svih javnih preduzeća. 
Ako potrebe nalažu da se u delu trase prođe kroz privatnu 
parcelu, neophodno je pribaviti validnu saglasnost vlasnika 
te parcele. Prilikom dimenzionisanja prečnika cevovoda 
sekundarne mreže polazi se od procene snage budućih 
objekata predviđenih Planom detaljne regulacije.

Dimenzionisanje sekundarne mreže (izbor prečnika) 
vrši se u zavisnosti od toplotne snage koju je potrebno 
preneti mrežom kao i na osnovu preporučenih brzina u 
mreži. Izbor debljine zida cevovoda i kvaliteta materijala je 
u skladu sa pritiscima i temperaturama koji vladaju u sistemu 
i standardnim debljinama cevi koje se mogu naći na našem 
tržištu. 

Cevovod se izvodi beskanalno, sistemom fabrički 
predizolovanih krutih čeličnih cevi za razvod vrele vode 

temperature do 90°C i pritiska do 6 bar, izrađenih, ispitanih 
i obeleženih u skladu sa SRPS EN 253:2005, sačinjenih od : 
1 - radne, čelične bešavne cevi kvaliteta P235GH, tehničkih 
uslova izrade i isporuke u skladu sa SRPS EN 10216-2:2007, 
mera i podužne mase u skladu sa SRPS EN 10220:2005, sa 
krajevima cevi pripremljenim za zavarivanje u skladu sa 
SRPS ISO 6761:2004 ; 2 - toplotne izolacije od poliuretanske 
tvrde pene srednje gustine 80 kg/m³ ; 3 - obložne, crno 
obojene polietilenske cevi, najmanje gustine 940 kg/m³ ; 4 - 
dvožičnog sistema za dojavu curenja, sačinjenog od signalne 
i alarmne bakarne žice prečnika 1 mm izrađenih i ispitanih u 
skladu sa SRPS EN 13602:2008, u dve različite boje. 

Prilikom projektovanja voditi računa da se termičke 
dilatacije samokompenziraju povoljnom geometrijom trase 
gde god je to moguće.

Cevi se postavljaju u rov prosečne dubine izmedju 
0,8 i 1 m, što je uslovljeno ostalim podzemnim instalacijama, 
saobraćajnicama i konfiguracijom terena. Cevi se postavljaju 
u sitnom pesku sa debljinom sloja 10 cm ispod i iznad 
cevi. Pre polaganja cevi u rov dno rova se nasipa žutim 
peskom granulacije 0-8 mm prosečne debljine 10 cm. Po 
postavljanju, spajanju, ispitivanju i izolaciji spojnih mesta, 
cevi se zatrpavaju žutim peskom iste granulacije u visini 
od 10 cm iznag gornje ivice cevovoda. Pesak se nabija 
gaženjem. Posebno treba voditi računa o osnom rastojanju 
između cevi zbog načina kompenzacije i eventualnih kasnijin 
intervencija. Kompletan rov od žutog peska do kote terena 
zatrpava se zemljom iz iskopa a na mestima prelaska ispod 
puta šljunkom prirodne granulacije.

Uspon i pad cevovoda izvodi se prema konfiguraciji 
terena pri čemu se maksimalno treba poštovati da pad 
cevovoda bude prema TPS-u tako da se odvazdušenje vrši na 
odzračnim sudićima na vrhu vertikala, a pražnjenje u TPS.
Za prolaze cevovoda kroz zidove TPS-a i objekata postavljaju 
su elementi za prolaz predizolovanih cevi kroz zid.

Uspon i pad cevovoda izvodi se prema konfiguraciji 
terena pri čemu se maksimalno treba poštovati da uspon 
cevovoda bude prema TPS-u tako da se odvazdušenje vrši na 
odzračno-odmuljnim sudovima na ulasku u TPS, a pražnjenje 
u priključnim komorama.

Granicu gradnje ovog dela sistema predstavljaju 
priključne šahte sa zapornom armaturom, koje se smeštaju 
u parceli kupca, najdalje 1 metar od granice parcele ka ulici 
i ka susednom placu. U cilju smanjenja troškova gradnje, 
gde god je to moguće sa magistralnog distributivnog voda 
izvesti zajednički priključni toplovod za po dva individualna 
stambena objekta. U slučaju da magistralni distributivni vod 
prolazi kroz dvorište kupca, granica gradnje je priključna 
šahta sa zapornom armaturom, najdalje na 1 metar od 
priključne račve.

Priključni toplovod i merno-regulacioni set

  Priključni toplovod za objekat kupca gradi se nakon 
sklapanja ugovora o priključenju na toplifikacioni sistem 
grada Požarevca. Svi radovi obavljaju se u parceli kupca i 
obuhvataju postavljanje cevovoda između priključne šahte 
i pradviđenog mesta ugradnje merno-regulacionog seta. 
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U zavisnosti od rezultata tehno-ekonomske analize ovaj 
cevovod osim sistemom fabrički predizolovanih krutih 
čeličnih cevi moguće je izvoditi i u varijanti predizolovanih 
fleksibilnih cevnih sistema. 

Merno-regulacioni set za objekat kupca predstavlja 
mesto preuzimanja energije od distributera, mesto granice 
gradnje, kao i mesto razgraničenja odgovornosti za predatu 
energiju. MRS se postavlja na tehnički pogodno mesto 
određeno obostranom saglasnošću kupca i distributera i 
povezuje se sa jedne strane na priključni toplovod,a sa druge 
strane na unutrašnju instalaciju objekta kupca. MRS po 
pravilu sadrži uređaj za merenje predate toplotne energije-
kalorimetar, uređaj za regulaciju predaje toplotne energije-
regulacioni ventil, elemente za merenje pada pritiska u 
unutrašnjoj instalaciji i ostalu prateću opremu i armaturu 
smeštenu u zajednički orman predviđen za spoljašnju ili 
unutrašnju montažu na zid objekta.

4.3.7. TT mreža

Na području obuhvata predmetnog Plana postoji 
izgrađena telekomunikaciona infrastruktura, koja je mešovitog 
karaktera i koja rešava potrebe za telekomunikacionim 
uslugama na ovom području. Postojeći MSAN uređaj 
sa pripadajućim pristupnim mrežama rešava potrebe za 
telekomunikacionim uslugama u ovom delu grada. Sve ATC 
i MSAN uređaji pripadaju Mrežnoj grupi 012 Požarevac i 
međusobno su povezane optičkim i simetričnim kablovima. 

U ovom delu naselja instaliran je MSAN uređaj 
tipa UA 5000 – HUAWEI i čime je započeta decentralizacija 
postojeće telekomunikacione infrastrukture u cilju postizanja 
digitalizacije telekomunikacione mreže i obezbeđivanja 
pružanja širokopojasnih usluga korisnicima. 

Planira se u narednom periodu povezivanje svih 
ATC-a i MSAN uređaja sa optičkim privodima, kao i 
proširenje MSAN uređaja. Planira se i nastavljanje započete 
decentralizacije pristupne mreže montažom MSAN, 
DSLAM i MINI IPAN uređaja zbog pružanja ADSL i IPTV 
širokopojasnih usluga korisnicima. Decentralizacijom 
pristupne mreže u gradu Požarevcu planirani su sledeći 
MSAN uređaji: MSAN Bambi, MSAN Madona, MSAN 
Busije, MSAN Kruška, MSAN Mleki, MSAN Čačalica, 
MSAN Trijangl, MSAN PTT garaža, MSAN Vrtić, MSAN 
Gradištanski put. Planirana je i montaža MINI IPAN uređaja 
na lokacijama: Bucije ugao 6. Ličke ulice i ulice Bore 
Stankovića, Ljubičica, ugao ulica P.P. Odreda i Crnogorske, 
Gradištanski put, ugao ulica Bože Dimitrijevića i Miloša 
Obilića i Maksi u ulici Đure Đakovića. 

Na području obuhvata Plana, trenutno postoji 
mogućnost pružanja širokopojasnih usluga tipa ADSL i 
IPTV.

4.3.8. Gasovodna mreža

Izabrana je južna varijanta snabdevanja sa 
magistralnog gasovoda u Velikoj Plani putem već izgrađenog 
gasovoda RG 08-01 prečnika DN 300 i maksimalnog pritiska 
50 bara koji služi za snabdevanje Smedereva. 

Na području grada Požarevca planiraju se koridori 
razvodnih gasovoda, maksimalnog pritiska 50 bara (deonice 
RG 08-05 i to: GRČ Osipaonica–GMRS Osipaonica–GRČ 
Požarevac–GMRS Požarevac, prečnika 323,9 mm; GMRS 
Požarevac–Ostrovo i deonica gasovoda za Petrovac i Kučevo), 
i koridori distributivnih gasovoda srednjeg pritiska GM 08-
05, maksimalno 16 bara i gasni objekti (GRČ Požarevac i 
GMRS Požarevac i MRS). Distributivni gasovod se grana 
u tri pravca:
 - severni – planirane su dve MRS, iz kojih bi se 
preko distributivne gasovodne mreže niskog pritiska do 
4 bara, snabdevali potrošači u naseljima u zapadnom i 
severnom delu područja grada Požarevca;
 - južni – planira se snabdevanje potrošača u 
industrijskoj zoni, kao i dve MRS, iz kojih bi se preko 
distributivne gasovodne mreže niskog pritiska do 4 bara, 
snabdevali potrošači u južnom delu gradskog područja 
Požarevca i naseljima u južnom delu područja grada 
Požarevca; i
 - istočni – planirano je pet MRS, sa dve će se 
snabdevati potrošači u severnom i istočnom delu gradskog 
naselja Požarevca, a sa ostale tri potrošači u istočnom delu 
područja grada Požarevca.

Prilikom izrade urbanističke i tehničke 
dokumentacije, uslovi za zaštitu i uređenje prostora kod 
izgradnje cevovodnog transporta gasovitih ugljovodonika 
su definisani odgovarajućim zakonima (Zakon o planiranju 
i izgradnji, Zakon o cevovodnom transportu gasovitih i 
tečnih ugljovodonika, Zakon o energetici), pravilnicima 
(Pravilnik o tehničkim uslovima i normativima za bezbedan 
transport tečnih i gasovitih ugljovodonika magistralnim 
naftovodima i gasovodima za međunarodni transport kao i 
internim tehničkim pravilima: “Interna tehnička pravila za 
projektovanje i izgradnju gasovoda i gasovodnih objekata 
na sistemu JP Srbijagas” (JP Srbijagas, Novi Sad, oktobar 
2009).

 Tehnički normativi za projektovanje i polaganje 
gasovoda od PE cevi za radni pritisak do 4 bara određeni su 
odgovarajućim pravilnicima i SRPS standardima.

 Gasovod niskog pritiska se vodi podzemno. Kada 
se gasovod vodi podzemno, dubina polaganja gasovoda je 
0,6-1,0 m od njegove gornje ivice. Preporučuje se dubina od 
0,8 m. Izuzetno je dozvoljena dubina od 0,5 m kod ukrštanja 
sa drugim ukopanim instalacijama ili na izrazito teškom 
terenu, uz primenu dodatnih tehničkih mera zaštite. Lokacija 
rovova treba da je u zelenom pojasu između trotoara i 
ivičnjaka kolovoza, trotoara i rigola, trotoara i betonskih 
kanala. Na lokaciji gde nema zelenog pojasa gasovod se 
vodi ispod uličnog trotoara, betoniranih platoa i površina ili 
ispod uličnih kanala za odvod atmosferske vode na dubini 
1,0 m od dna kanala i rigola. Izuzetno, gasovod se polaže duž 
trupa puta, uz posebne mere zaštite od mehaničkih i drugih 
oštećenja.

 Trase rovova za polaganje gasne instalacije se 
postavljaju tako da gasna mreža zadovolji minimalna 
propisana odstojanja u odnosu na druge instalacije i objekte 
infrastrukture. 

 Ukrštanje distributivnog gasovoda (DG) sa 
saobraćajnicama vrši se uz njegovo polaganje u zaštitnu 
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cev ili kanal, izuzev ako se proračunom dokaže da to nije 
potrebno. Pri tome se mora obzbediti prirodna ventilacija 
kanala, zaštitne cevi ili podzemnog prolaza. 

Za ukrštanje i paralelno vođenje gasovoda sa 
železničkom prugom, putevima i ulicama potrebna je 
saglanost odgovarajućih organizacija.

Distributivni gasovod se ne polaže ispod zgrada 
i drugih objekata visokogradnje. Nadzemno polaganje 
distributivnog gasovoda se vrši samo izuzetno, uz posebnu 
zaštitu od mehaničkih, temperaturnih i uticaja stvaranja 
kondenzata.

Udaljenost ukopanih stubova električne rasvete, 
vazdušne niskonaponske i tt mreže mora biti tolika da ne 
ugrožava stabilnost stubova, ali ne manje od 0,5 m slobodnog 
razmaka.

Nadzemni delovi gasovoda moraju biti udaljeni 
od stubova dalekovoda, visokonaponskih i niskonaponskih 
vodova za najmanje visinu stuba + 3,0 m. 

Pri polaganju distributivnih gasovoda treba 
preduzeti odgovarajuće mere zaštite postojećih instalacija u 
radnom pojasu.

 Ukrštanje i paralelno vođenje sa drugim instalacijama 
se projektuje u skladu sa uslovima i saglasnostima nadležnih 
organa, a na sledeći način:

 Prolaz ispod puteva i ulica se izvodi u zaštitnoj 
čeličnoj cevi uz mehaničko podbušivanje na dubini od 1,0 
m. Prolaz ispod kućne saobraćajnice se radi raskopavanjem 
ili podbušivanjem, u skladu sa dubinom rova.

Prolazi ispod ostalih kanala i rigola se izvode 
u zaštitnim cevima ili bez njih, raskopavanjem ili 
podbuđivanjem na dubinu 1,0 m do 2,0 m u zavisnosti od 
mogućnosti na terenu. 

 
4.4. Ostali uslovi za uređenje prostora

4.4.1. Uslovi zaštite graditeljskog nasleđa

Prema uslovima Zavoda za zaštitu spomenika 
kulture Smederevo, na području obuhvaćenom planom nema 
zaštićenih kulturnih dobara, niti registrovanih objekata pod 
prethodnom zaštitom.

Prema uslovima nadležne institucije potrebno je 
planirati zadržavanje postojećih, nasleđenih pravaca pružanja 
ulica Jugovićeve, Hajduk Veljkove i Koste Stamenkovića, uz 
korekcije regulacionih linija.

Takođe, potrebno je predvideti formiranje zasebnih 
prostorno odvojenih celina sa adekvatno rešenim parternim 
uređenjem terena, i to: prostor memorijalnog sadržaja i 
namene šator „Požarevačkog mira“, prostor etno parka sa 
objektima narodnog graditeljstva i prostor namenjen za 
potrebe budućeg preseljavanja (sa drugih lokacija) objekata 
koji pripadaju istoj vrsti arhitekture, nasleđa narodnog 
graditeljstva. Za sve intervencije u okviru pomenutih prostora 
potrebno je zahtevati uslove, dok se za postojeće objekte 
narodnog graditeljstva na prostoru etno parka, propisuju 
mere konzervacije i restauracije. 

Može se planirati uklanjanje dotrajalog i 
neodgovarajućeg postojećeg građevinskog fonda i izgradnja 
novog.

4.4.2. Uslovi zaštite od elementarnih nepogoda

Prostorna rešenja i planirana izgradnja planom 
obuhvaćenog područja moraju biti urađena u skladu sa 
važećom zakonskom regulativom iz oblasti zaštite od požara, 
zaštite od elementarnih nepogoda i zaštite u slučaju potreba 
značajnih za odbranu.

4.4.3. Mere i standardi pristupačnosti

Pri projektovanju planiranih objekata primenjuju se 
Zakonom predviđene mere i rešenja koje omogućavaju licima 
sa posebnim potrebama neometano i kontinualno kretanje u 
okviru kompleksa, kao i pristup objektima u kompleksu, a u 
skladu sa Pravilnikom o tehničkim standardima pristupačnosti 
(“Službeni glasnik RS”, br. 46/13).

4.4.4. Uslovi zaštite životne sredine

Uzimajući u obzir činjenicu da su u okviru definisanih 
namena prostora datih nacrtom plana planirani budući 
razvojni projekti koji zbog manjeg kapaciteta nisu određeni 
za procenu uticaja na životnu sredinu, osim infrastrukturnog 
projekta izgradnje objekta za javno vodosnabdevanje, to za 
ovaj plan nije potrebna izrada strateške procene uticaja. 

4.4.5. Mere energetske efikasnosti izgradnje

Pod pojmom unapređenja energetske efikasnosti 
u zgradarstvu podrazumeva se kontinuirani i širok opseg 
delatnosti, kojima je krajnji cilj smanjenje potrošnje svih 
vrsta energije uz iste ili bolje uslove u objektu. 

Obaveza unapređenja energetske efikasnosti 
objekata definisana je u fazi projektovanja, izvođenja, 
korišćenja i održavanja (član 4 Zakona o planiranju i 
izgradnji). 

Energetska efikasnost se postiže korišćenjem 
efikasnih sistema grejanja, ventilacije, klimatizacije, pripreme 
tople vode i rasvete, uključujući i korišćenje otpadne toplote 
i obnovljive izvore energije koliko je to moguće. 

Bitan energetski parametar su oblik i orijentacija 
objekta koji određuju njegovu meru izloženosti spoljašnjim 
klimatskim uticajima (temperatura, vetar, vlaga, sunčevo 
zračenje). Izborom odgovarajućeg oblika, orijentacije i 
položaja objekta, kao i odgovarajućim izborom konstruktivnih 
i zaštitnih materijala, može se postići energetska povoljnost 
objekta.

Pri projektovanju i izgradnji planiranih objekata 
primeniti sledeće mere energetske efikasnosti:

-  u oblikovanju izbegavati preveliku razuđenost 
objekta, jer razuđen objekat ima nepovoljan 
odnos površine fasade prema korisnoj površini 
osnove, pa su gubici energije preterani;

- izbegavati prevelike i pogrešno postavljene 
prozore koji povećavaju toplotne gubitke;

- zaštititi objekat od prejakog letnjeg sunca 
zelenilom i elementima za zaštitu od sunca;
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- grupisati prostore sličnih funkcija i sličnih 
unutrašnjih temperatura, npr. pomoćne prostorije 
orijentisati prema severu, dnevne prostorije 
prema jugu;

- planirati toplotnu izolaciju objekta primenom 
termoizolacionih materijala, prozora i 
spoljašnjih vrata, kako bi se izbegli gubici 
toplotne energije;

- koristiti obnovljive izvore energije – npr. 
koristiti sunčevu energiju pomoću staklene 
bašte, fotonaponskih solarnih ćelija, solarnih 
kolektora i sl.;

- ugraditi štedljive potrošače energije.

II PRAVILA GRAĐENJA

1. Opšta pravila za izgradnju objekata

Na grafičkom prilogu “Regulaciono nivelacioni 
plan” u R 1:1000 definisana je maksimalna spratnost unutar 
pojedinih blokova. 

Kompleksi se mogu ograđivati transparentnom 
ogradom, osim ako konkretna namena uslovljava posebne 
uslove ograđivanja. Ograđivanje parcela izvesti u vidu žive 
ili metalne transparentne ograde, koju treba postaviti po 
regulacionoj liniji, osim kod onih parcela gde se prostor 
između regulacione i građevinske linije ostavlja za slobodno 
uređenje, pa se tada ograda postavlja na građevinsku liniju.

Svi projekti za koje je propisano da se vrši procena 
uticaja na životnu sredinu moraju, uz ostalu dokumentaciju, 
da imaju i procenu uticaja na životnu sredinu.

Kota prizemlja ne može biti niža od kote ulice, 
a najviše 1,2 m iznad nulte kote (za stambenu namenu) i 
najviše 0,2 m (za delatnosti).

Ispadi na objektima (erkeri, doksati, balkoni, 
ulazne nadstrešnice bez stubova, nadstrešnice i sl.) čija se 
građevinska linija poklapa sa regulacionom linijom mogu 
prelaziti liniju trotoara:

 - maksimalno na 40% površine ulične fasade, i na 
minimalnoj visini od 4 m iznad trotoara,

 - maksimalno 1 m ako je trotoar veći od 2,5 m, a 
širina ulice veća od 12 m, i to na maksimalno 50% površine 
ulične fasade i na minimalnoj visini od 4,0 m iznad trotoara,

 - fasade u ulicama regulacione širine manje od 9 m 
ne mogu imati ispade.

 Veći ispadi nadzemnih etaža u odnosu na 
građevinsku liniju od navedenih nisu dozvoljeni.

Nije dozvoljeno graditi nadstrešnice nad parking 
mestima unutar parcela u prostoru između građevinske i 
regulacione linije.
 Dozvoljena je izgradnja više objekata iste ili 
kompatibilne namene, pomoćnih objekata, odnosno objekata 
koji su u funkciji glavnog objekta na istoj građevinskoj 
parceli prema uslovima iz ovog plana.

Pravila građenja definisana su kao opšta za zonu i 
posebna za svaku podzonu.

Uslovi za arhitektonsko, estetsko oblikovanje objekta

Arhitektonska obrada zgrada treba da je u skladu sa 
namenom i ambijentom. Preporučuju se prirodni materijali, a 
pokrivanje krova crepom. Poslednja etaža može biti u formi 
sprata, povučenog sprata ili potkrovlja. Povučeni sprat se 
formira kaskadnim povlačenjem u odnosu na fasadnu ravan. 

Maksimalna visina nadzitka potkrovne etaže kod 
izgradnje klasičnog krova je 1,6m, od kote poda potkrovlja, 
a maksimalni nagib krovnih ravni iznosi 30º. Na krovovima 
mogu se formirati krovne badže. Maksimalna visina od kote 
poda potkrovlja do prelomne linije badže je 2,2 m. U okviru 
krovne badže mogu se formirati izlazi na terasu ili lođu.

Nije dozvoljeno formiranje potkrovlja u više nivoa. 
Nije dozvoljena izgradnja mansardnog krova. 

2. Pravila za objekte stanovanja

 Stanovanje u okviru plana je jednoporodično. Ono 
obuhvata celinu duž ulica Miloša Obilića, 23. srpske divizije 
i blok između ulica Jugovićeve i Vase Čarapića (zona S1). 
Takođe, planirano je stanovanje u funkciji turizma duž ulice 
Nova 2 i Ulice 1 (zona S2).
 Položaj objekta na parceli:
Za prostorne celine stanovanja i stanovanja u funkciji turizma 
objekti na građevinskoj parceli mogu da budu postavljeni na 
sledeći način:

- kao slobodnostojeći, kada objekat ne dodiruje ni 
jednu liniju građevinske parcele,

- kao dvojni objekti, kada objekat dodiruje samo 
jednu bočnu liniju građevinske parcele,

- u neprekinutom nizu, kada objekat dodiruje obe 
bočne linije građevinske parcele,

- u prekinutom nizu, kada objekat dodiruje samo 
jednu bočnu liniju građevinske parcele.

2.1. Tretman postojećih objekata za zonu S1

Za sve postojeće objekte koji zalaze u planirane 
zone regulacije ulice važi sledeće:

- na osnovu ovog plana dozvoljeno je tekuće i 
investiciono održavanje ovakvih objekata 

- nije dozvoljena rekonstrukcija, dogradnja niti 
adaptacija potkrovlja

- nije dozvoljena promena postojeće površine 
Za sve postojeće objekte koji prelaze novoplanirane 

građevinske linije važi:
- na osnovu ovog plana dozvoljeno je tekuće i 

investiciono održavanje ovakvih objekata što podrazumeva 
građevinske aktivnosti koje ne smeju rezultirati povećanjem 
gabarita, spratnosti, visine ili površine postojećeg objekta. 
Sve ostale građevinske aktivnosti na ovakvoj parceli svode 
se na prilagođavanje planiranoj regulaciji, u cilju postavljanja 
postojećeg objekta na planiranu građevinsku liniju ili njegovo 
uklanjanje.

Za postojeće objekte koji su premašili planom 
definisane urbanističke parametre dozvoljeno je investiciono 
održavanje, ali ne i dogradnja i nadgradnja.
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2.2. Pravila za dogradnju, rekonstrukciju i adaptaciju 
postojećih objekata stanovanja za zonu S1

 Građevinske linije objekata definisane su u 
grafičkom prilogu broj 4.0. “Regulaciono nivelacioni plan” 
u R 1:1000.
 Dozvoljene su adaptacije postojećih tavanskih, 
potkrovnih i sličnih prostora u stambene ili druge korisne 
površine u okviru postojećeg gabarita.
 Izmena gabarita krova dozvoljena je samo u slučaju 
potrebe zamene postojeće krovne konstrukcije ili zbog 
uklapanja krova sa krovovima susednih objekata.
 Dozvoljeno je nadziđivanje svih postojećih 
objekata tipa S1, do spratnosti Su+P+1+Pk (kod postojećih 
objekata sa suterenom), odnosno do spratnosti P+1+Pk 
(kod postojećih objekata, bez suterena), koji se nalaze 
na planiranoj građevinskoj liniji, pod uslovom da se ne 
prekoračuju veličine parametara za datu celinu definisane 
ovim planom.
 Nadzidani prostor ne sme izlaziti van gabarita 
objekta.
 Parkiranje rešiti u okviru parcele.

2.3. Posebna pravila izgradnje novih objekata za zonu 
S1 

JEDNOPORODIČNO STANOVANjE 
- indeks zauzetosti: max 50%
- indeks izgrađenosti: max 0,5
- maksimalna spratnost Po+P+1+Pk odnosno (9m 

do venca, 12m do slemena)
- dozvoljena je izgradnja pomoćnog objekta na 

parceli, spratnosti P, maksimalne visine 5,0m.
- min 30% zelenila

Položaj objekta na parceli:
Za prostorne celine stanovanja objekti na 

građevinskoj parceli mogu da budu postavljeni na sledeći 
način:

- kao slobodnostojeći, 
- kao dvojni objekti, 
- u neprekinutom nizu, 
- u prekinutom nizu.

 Minimalna veličina novoformirane građevinske 
parcele za izgradnju slobodnostojećeg objekta je 300m², 
dvojnog objekta 400m² (dve po 200m²), objekata u 
neprekinutom nizu 200m², kao i objekata u prekinutom nizu 
200m². Minimalna širina iznosi 12 m za slobodnostojeće 
objekte, 16m za dvojne (dva po 8m), 6m za objekte u nizu, a 
minimalna dubina iznosi 15 m.

Za postojeće parcele čija se površina smanjuje 
širenjem regulacije i manja je od propisane važi postojeća 
površina ako nije manja od 200m².

Najmanje dozvoljeno rastojanje novog objekta i 
linije susedne građevinske parcele sa bočnim susedom je:

- za slobodnostojeće objekte 2,0m bez uslova u 
pogledu formiranja otvora i minimalno 1,5m s tim da je na 
bočnim fasadama dozvoljeno postavljanje otvora pomoćnih 
prostorija sa parapetom minimalne visine 1,5 m

- za dvojne i objekte u prekinutom nizu 4,0m
- prvi i poslednji objekat u neprekinutom nizu 2,0m 

bez uslova u pogledu formiranja otvora i minimalno 1,5m s 
tim da je na bočnim fasadama dozvoljeno postavljanje otvora 
pomoćnih prostorija sa parapetom minimalne visine 1,5 m
Udaljenje objekta od zadnje granice parcele je 4,0m.
 Unutrašnje građevinske linije za pojedine slučajeve 
na koje se ne odnose ova pravila iz tekstualnog dela date 
su na grafičkom prilogu br. 4.0. “Regulaciono nivelacioni 
plan”.
 Za izgrađene objekte koji imaju manja rastojanja od 
bočnih i zadnjih granica u odnosu na rastojanja predviđena 
planom, prilikom rekonstrukcije ne mogu se predviđati 
naspramni otvori stambenih prostorija.
 Udaljenost od pomoćnog objekta min. 1,5m.
 Kod ugaonih parcela indeks zauzetosti i indeks 
izgrađenosti mogu se uvećati do 15%. 
 Parkiranje rešavati na parceli (na otvorenom 
parkingu ili u garaži).
 Građevinske parcele mogu se ograđivati zidanom 
ogradom do visine od 0,90 m (računajući od kote trotoara) ili 
transparentnom ogradom do visine od 1,40 m.
 Parcele čija je kota nivelete viša od 0,90 m od 
susedne, mogu se ograđivati transparentnom ogradom do 
visine od 1,40 m koja se može postavljati na podzid čiju 
visinu određuje nadležni opštinski organ.
 Zidana neprozirna ograda između parcela podiže se 
do visine 1,40m uz saglasnost suseda, tako da stubovi ograde 
budu na zemljištu vlasnika ograde.
 Susedne građevinske parcele mogu se ograđivati 
živom zelenom ogradom koja se sadi u osovini granice 
građevinske parcele.
 Vrata i kapije na uličnoj ogradi ne mogu se otvarati 
van regulacione linije.

2.4. Posebna pravila izgradnje novih objekata za celinu 
S2 

STANOVANjE U FUNKCIJI TURIZMA
Stanovanje u funkciji turizma (vikend kuće, 

formiranje turističkih naselja po ugledu na tradicionalna, 
izgradnja na ekskluzivnim lokacijama elitnih struktura)

- indeks zauzetosti: max 35%
- indeks izgrađenosti max 0,35
- maksimalna spratnost P+Pk odnosno (6m do 

venca, 9m do slemena)
- dozvoljena je izgradnja pomoćnog objekta na 

parceli, spratnosti P, maksimalne visine 5.0m.
- min 40% zelenila

Položaj objekta na parceli:
Za prostorne celine stanovanja i stanovanja u 

funkciji turizma objekti na građevinskoj parceli mogu da 
budu postavljeni na sledeći način:

- kao slobodnostojeći, 
- kao dvojni objekti.

 Minimalna veličina novoformirane građevinske 
parcele za izgradnju slobodnostojećeg objekta je 300m², 
dvojnog objekta 400m² (dve po 200m²). Minimalna širina 
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iznosi 12 m za slobodnostojeće objekte, 16m za dvojne (dva 
po 8m).
 Unutrašnje građevinske linije su date na grafičkom 
prilogu br. 4.0. “Regulaciono nivelacioni plan”, i to su linije 
do kojih je dozvoljena izgradnja objekata.
 Udaljenost od pomoćnog objekta min. 1,5m.
 Rastojanje objekta od naspramnog min. 4,0m.
 Kod ugaonih parcela indeks zauzetosti i indeks 
izgrađenosti mogu se uvećati do 15%. 
 Parkiranje rešavati na parceli (na otvorenom 
parkingu ili u garaži).
 Građevinske parcele mogu se ograđivati zidanom 
ogradom do visine od 0,90 m (računajući od kote trotoara) ili 
transparentnom ogradom do visine od 1,40 m.
 Parcele čija je kota nivelete viša od 0,90 m od 
susedne, mogu se ograđivati transparentnom ogradom do 
visine od 1,40 m koja se može postavljati na podzid čiju 
visinu određuje nadležni opštinski organ.
 Zidana neprozirna ograda između parcela podiže se 
do visine 1,40m uz saglasnost suseda, tako da stubovi ograde 
budu na zemljištu vlasnika ograde.
 Susedne građevinske parcele mogu se ograđivati 
živom zelenom ogradom koja se sadi u osovini granice 
građevinske parcele.
 Vrata i kapije na uličnoj ogradi ne mogu se otvarati 
van regulacione linije.

3. Pravila za objekte poslovanja P

3.1. Posebna pravila dogradnju, rekonstrukciju i 
adaptaciju postojećih objekata za celinu P1 

USLUŽNO-UGOSTITELJSKI OBJEKAT – 
NACIONALNI RESTORAN „TULBA“
 
 Postojeća namena ove lokacije se zadržava uz 
mogućnost povećanja postojećih kapaciteta (ugostiteljski i 
smeštajni).
 Građevinska parcela se formira prema smernicama 
iz grafičkog priloga broj 5.0. „Smernice za sprovođenje sa 
elementima parcelacije“ R 1:1000.
 Građevinske linije objekata definisane su u 
grafičkom prilogu broj 4.0. “Regulaciono nivelacioni plan” 
R 1:1000.
 Indeksi:

- maksimalni indeks ili stepen izgrađenosti 
“I”.............. 0,6

- maksimalni indeks ili stepen zauzetosti 
“Z”............. 30%

- minimalni procenat zelene površine na parceli 
...............… 40% 

Maksimalna spratnost objekta na parceli je do P+1. 
Dozvoljena je dogradnja i nadziđivanje postojećeg objekta, 
do maksimalne spratnosti. 

Dozvoljena je izgradnja pomoćnog objekta na 
parceli, spratnosti P, maksimalne visine 5,0m
 U zoni izgradnje moguće je predvideti baštu objekta 
(otvorenu ili natkrivenu) sa spoljašnjim mobilijarom, bez 

mogućnosti zatvaranja. Dozvoljeno je postavljanje rekvizita 
dečijih igrališta u neposrednoj blizini objekta.
 Omogućiti direktan pristup do objekta na parceli 
neposredno sa saobraćajnih površina. Omogućiti nesmetani 
prolaz kroz parcelu izgradnjom i uređenjem pešačkih staza 
do i oko objekta.
 Parkiranje rešiti u okviru parcele prema normativima 
iz tačke 4.1.5. Parkiranje vozila.
 Slobodne površine na parceli obezbediti za uređene 
zelene površine u kombinaciji niskog i visokog rastinja, 
a ostale površine i pešačke pristupe do objekta opremiti 
kvalitetnim popločanjem i odgovarajućom rasvetom. 
Prostor opremiti potrebnim mobilijarom (kante za otpatke, 
žardinjere, klupe, osvetljenje..) 

3.2. Posebna pravila dogradnju, rekonstrukciju i 
adaptaciju postojećih objekata za celinu P2 

AUTO SERVIS I PERIONICA „TABANA“

 Postojeća namena ove lokacije se zadržava uz 
mogućnost povećanja postojećih kapaciteta (ugostiteljski i 
smeštajni).
 Građevinska parcela se formira kroz izradu 
urbanističkog projekta čija je izrada predviđena za k.p. br. 
381 K.O. Požarevac. 
 Građevinske linije objekata definisane su u 
grafičkom prilogu broj 4.0. “Regulaciono nivelacioni plan” 
R 1:1000. Dozvoljava se dogradnja objekta do maksimalne 
spratnosti i uz poštovanje indeksa uz uslov da se deo objekta 
koji prelazi građevinsku liniju ukloni, tj. da se objekat postavi 
do zadate građevinske linije. 
 Indeksi:

- maksimalni indeks ili stepen izgrađenosti 
“I”............. 1,0

- maksimalni indeks ili stepen zauzetosti 
“Z”............. 50%

- minimalni procenat zelene površine na parceli 
….............. 30% 

Maksimalna spratnost objekta na parceli je do P+1. 
Dozvoljena je izgradnja pomoćnog objekta na 

parceli, spratnosti P, maksimalne visine 5,0m
 Omogućiti direktan pristup do objekta na parceli 
neposredno sa saobraćajnih površina. Omogućiti nesmetani 
prolaz kroz parcelu izgradnjom i uređenjem pešačkih staza 
do i oko objekta.

 Parkiranje rešiti u okviru parcele prema normativima 
iz tačke 4.1.5. Parkiranje vozila.

 Slobodne površine na parceli obezbediti za uređene 
zelene površine u kombinaciji niskog i visokog rastinja, 
a ostale površine i pešačke pristupe do objekta opremiti 
kvalitetnim popločanjem i odgovarajućom rasvetom. Prostor 
opremiti potrebnim mobilijarom. 

3.3. Posebna pravila za zonu P

USLUŽNO-UGOSTITELJSKI OBJEKAT – RESTORAN 
„OAZA“
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 Postojeća namena ove lokacije se zadržava uz 
mogućnost povećanja postojećih ugostiteljskih kapaciteta.
 Građevinska parcela se formira kroz izradu 
urbanističkog projekta čija je izrada predviđena za k.p. br. 
381 K.O. Požarevac.
 Građevinske linije objekata definisane su u 
grafičkom prilogu broj 4.0. “Regulaciono nivelacioni plan” 
R 1:1000.
 Indeksi:

- maksimalni indeks ili stepen izgra|enosti 
“I”............. 0,35

- maksimalni indeks ili stepen zauzetosti 
“Z”............. 20%

- minimalni procenat zelene površine na parceli 
…............... 50% 

Spratnost objekta se zadržava. Dozvoljena je 
dogradnja postojećeg objekta. 

Dozvoljena je izgradnja pomoćnog objekta na 
parceli, spratnosti P, maksimalne visine 5,0m
 U zoni izgradnje moguće je predvideti baštu objekta 
(otvorenu ili natkrivenu) sa spoljašnjim mobilijarom, bez 
mogućnosti zatvaranja. Dozvoljeno je postavljanje rekvizita 
dečijih igrališta u neposrednoj blizini objekta.
 Omogućiti direktan pristup do objekta na parceli 
neposredno sa saobraćajnih površina. Omogućiti nesmetani 
prolaz kroz parcelu izgradnjom i uređenjem pešačkih staza 
do i oko objekta.

 Parkiranje rešiti u okviru parcele prema normativima 
iz tačke 4.1.5. Parkiranje vozila.

 Slobodne površine na parceli obezbediti za uređene 
zelene površine u kombinaciji niskog i visokog rastinja, 
a ostale površine i pešačke pristupe do objekta opremiti 
kvalitetnim popločanjem i odgovarajućom rasvetom. 
Prostor opremiti potrebnim mobilijarom (kante za otpatke, 
žardinjere, klupe, osvetljenje..) 

3.4. Posebna pravila građenja za planiranu komunalnu 
zonu – V (objekat vodosnabdevanja)

 Dozvoljena je izgradnja objekata vodo-
snabdevanja:

- rezervoar
- pomoćni objekti
- cevovodi 
- objekti za napajanje električnom energijom
- prateća infrastruktura
Moguća je izgradnja više objekata vodosnabdevanja 

na istoj građevinskoj parceli, a prema tehnološkoj šemi i 
bliže će se definisati kroz tehničku dokumentaciju.

Međusobno rastojanje objekata zavisi od tehnološke 
šeme i definisaće se kroz tehničku dokumentaciju.

Zabranjena je izgradnja svih drugih objekata, osim 
onih koji su predviđeni namenom.
 Građevinska parcela se formira prema smernicama 
iz grafičkog priloga broj 5.0. „Smernice za sprovođenje sa 
elementima parcelacije“ R 1:1000.
 Kolski pristup kompleksu ostvaruje se preko 
pristupnih saobraćajnica, ulice Vase Čarapića i Jugovićeve 
ulice.

 Za službena putnička vozila i potrebe zaposlenih 
obezbediti minimum 2PM unutar kompleksa, kao i 1PM za 
službeno teretno vozilo.

Objekte oblikovno prilagoditi osnovnoj funkciji 
kompleksa. Primeniti savremene i primerene materijale 
koji su u skladu, kako sa tehnologijom kompleksa, tako i sa 
novim tehničkom zahtevima.

Na slobodnim površinama između granice 
kompleksa postrojenja i građevinske linije formirati zaštitno-
sanaciono zelenilo sastavljeno od kompaktnih zasada 
listopadne i četinarske vegetacije u cilju prostorno-vizuelne 
izolacije kompleksa.

Kompleks se ograđuje transparentnom zaštitnom 
ogradom visine oko 2,2 m koja se postavlja po granici samog 
kompleksa.

U daljoj fazi projektovanja uraditi detaljna geološka 
istraživanja, a sve u skladu sa Zakonom o rudarstvu i 
geološkim istraživanjima (“Sl. glasnik RS”, br. 88/1).

3.5. Posebna pravila za zonu DU – Dom učenika

Postojeća namena kompleksa doma učenika se 
zadržava, uz mogućnost povećanja postojećih kapaciteta 
(smeštajni i sportski). Neophodno je pre izrade planske 
dokumentacije nižeg reda, odnosno sprovođenja plana na 
ovom parcelama pribaviti saglasnost nadležnih institucija za 
obrazovanje.
 Građevinska parcela se formira prema smernicama 
iz grafičkog priloga broj 5.0. „Smernice za sprovođenje sa 
elementima parcelacije“ R 1:1000.

Građevinske linije objekata definisane su u 
grafičkom prilogu broj 4.0. “Regulaciono nivelacioni plan” 
R 1:1000.
 Indeksi:

- maksimalni indeks ili stepen izgra|enosti 
“I”............. 0,25

- maksimalni indeks ili stepen zauzetosti 
“Z”............. 25%

- minimalni procenat zelene površine na parceli 
..............… 50% 

Maksimalna spratnost objekata na parceli je do 
P+1+Pk. Dozvoljeno je nadziđivanje postojećih objekata, 
do maksimalne spratnosti. Dozvoljena je izgradnja novih 
objekata na parceli, smeštajni za učenike i druge korisnike 
i zatvoreni ili otvoreni sportski, u skladu sa uslovima iz 
plana.

Dozvoljena je izgradnja pomoćnog objekta na 
parceli, spratnosti P, maksimalne visine 5,0m
 Omogućiti direktan pristup do objekata na parceli 
neposredno sa saobraćajnih površina. Omogućiti nesmetani 
prolaz kroz parcelu izgradnjom i uređenjem pešačkih staza 
do i oko objekta.

 Parkiranje rešiti u okviru parcele prema normativima 
iz tačke 4.1.5. Parkiranje vozila.

 Slobodne površine na parceli obezbediti za uređene 
zelene površine u kombinaciji niskog i visokog rastinja, 
a ostale površine i pešačke pristupe do objekta opremiti 
kvalitetnim popločanjem i odgovaraju}om rasvetom. 
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Prostor opremiti potrebnim mobilijarom (kante za otpatke, 
žardinjere, klupe, osvetljenje..) 

II PRIMENA PLANA

Donošenje ovog plana omogućava izdavanje 
informacije o lokaciji i lokacijske dozvole u skladu sa 
članom 53. i 54. Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. 
glasnik RS”, br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka 
US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - 
odluka US i 98/2013 - odluka US), uređenje površina javne 
namene, formiranje parcela javne namene i izradu projekata 
parcelacije i preparcelacije i ispravke granica susednih parcela 
za površine ostalih namena, u skladu sa članom 65. Zakona. 
Pravila i urbanistički uslovi iz plana, direktno se sprovode 
za površine javne namene, kao i katastarske parcele ostalih 
namena koje zadovoljavaju pravila parcelacije ovog plana.

Usvajanjem ovog plana stavlja se van snage Odluka 
o primeni DUP-a „Tulba-Tabana“ – deo za Tabanu („Sl.gl. 
opštine Požarevac br. 5/2003)

ODGOVORNI URBANISTA

NATAŠA MOMIROVIĆ, dipl.inž.arh, s.r.
licenca 200 0935 06

izdata od INŽENJERSKE KOMORE SRBIJE
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На основу члана 46. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-
исправка, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 
98/13-УС, 132/14 и 145/14) и члана 32. став 1. тачка 5) 
Статута града Пожаревца („Службени гласник града 
Пожаревца“, бр. 4/13 - пречишћен текст), по претходно 
прибављеном мишљењу Комисије за планове града 
Пожаревца број 04-350-238/2015 од 16.07.2015. године, 
Скупштина града Пожаревца, на седници одржаној 
30.9.2015. године, донела је 

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

‘’ПОЖАРЕВАЦ 1’’

Члан 1.
 Овом одлуком приступа се изради Плана 
генералне регулације ‘’Пожаревац 1’’ (у даљем тексту: 
План).

Члан 2.
 Прелиминарна граница Плана иде улицом Змај 
Јовином од тачке укрштања ове улице са Забелском пругом 
до укрштања са улицом Дунавском, затим наставља 
улицом Дунавском до укрштања са улицом Расадничком, 
наставља улицом Расадничком, улицом Узун Мирковом 
и улицом 28. марта до улице Братства и Јединства, затим 
улицом Проте Матеје до укрштања са улицом Војске 
Југославије, одакле наставља улицом Кадињача поред 

касарне „Сопот“ и улицом Словенском до укрштања са 
пругом Мала Крсна – Пожаревац – Бор - Распутница 2 
(Вражогрнац) а затим се спушта до улице Светислава 
Урошевића и наставља локалним некатегорисаним путем 
иза Чачалице, затим наставља улицом Слободарском до 
укрштања са улицом Пожаревачки партизански одред 
одакле наставља улицом VI Личке дивизије до укрштања 
са улицом Ђуре Даничића и затим улицом Ђуре Даничића 
и улицом Иве Маринковића до укрштања са улицом 27. 
априла, даље наставља улицом 27. априла до укрштања 
са Забелском пругом и прати трасу забелске пруге до 
укрштања са улицом Змај Јовином. 

Граница плана дефинисана је као прелиминарна, 
а коначна граница ће се утврдити и дефинисати приликом 
припреме, израде и верификације нацрта плана.

Прелиминарном границом обухваћен је простор 
површине око 929,4 ha.

Све парцеле у обухвату Плана припадају 
катастарској општини Пожаревац.

Оквирна граница је приказана на графичком 
прилогу, који је саставни део Одлуке.

Члан 3.
 Плански основ за израду Плана генералне 
регулације ‘’Пожаревац 1’’ је Генерални урбанистички 
план Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, 
број 13/2014), Просторни план града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца“, број 10/2012), као 
и други планови вишег реда који су донети за подручје 
града Пожаревца – Просторни план подручја посебне 
намене Костолачког угљеног басена (‘’’Службени 
гласник РС’’, бр. 1/2013) и Регионални просторни план 
за подручје Подунавског и Браничевског управног округа 
(‘’Службени гласник РС’’, бр. 8/2015).

Подлоге за потребе израде Плана су:
1) Орто фото подлоге резолуције 10цм, за 

градско подручје у tif и ecw формату
2) ДКП –Дигитални катастар непокретности за 

обухват Генералног урбанитсичког плана у 
dwg формату у размери 1: 1000 и 1: 2500

3) Дигитални модел терена 
4) Топографски план (око 900 ha) ,Центра града 

( планирани ПГР1) у размери 1: 1000,
5) Катастарско-топографски планови за 

подручја усвојених Планова детаљне 
регулације ‘’Здравствени центар’’, ‘’Блок 
Браничевске улице’’, ‘’Блок Синђелићеве и 
Југ Богданове улице’’, ‘’Блок Поречка’’, као 
и за план који је у изради ‘’Тулба-Табана’’.

Члан 4.
 Планом потенцирати рационално, планско 
чување и коришћење земљишта и резервисање простора 
за потребе града у будућности, реално сагледавање 
простора кроз уважавање постојеће изграђености града 
са аспекта физичких могућности за даље интервенције у 
граду, остваривање континуитета у планирању саобраћаја 
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и инфраструктуре у складу са постојећим и планираним 
наменама површина. 
 Основне намене површина представљају 
генералну препоруку за преовлађујућу, претежну намену 
простора, који подразумева присуство комплементарних 
садржаја и других намена на деловима територије и 
појединим парцелама.

Члан 5.
Основни циљеви израде Плана су утврђивање 

просторног уређења, изградње, заштите и унапређења 
земљишта којим се обезбеђују квалитетнији животни 
услови, очување природних и створених вредности, 
животне средине, утврђивање површина јавне и осталих 
намена, обезбеђење услова за реализацију и заштиту 
јавног интереса у домену дефинисаних друштвено-
социјалних стандарда задовољења заједничких потреба 
грађана, обезбеђење ефикасног развоја терцијарног 
сектора (пословања и комерцијалних делатности) 
а у складу са потребама грађана, јавним и општим 
вредностима локалне заједнице, унапређење квалитета 
становања, унапређење инфраструктурних система, 
повећање безбедности саобраћаја, заштита и повећање 
зелених градских површина, развој простора за спорт и 
рекреацију, повећање привлачности градског центра у 
складу са јавним вредностима и интересима.

Члан 6.
 У оквиру граница овог Плана, разрадити 
основне намене површина које, у складу са Генералним 
урбанистичким планом Пожаревца, представљају 
генералну препоруку за преовлађујућу, претежну намену 
простора, који подразумева присуство комплементарних 
садржаја и других намена на деловима територије 
и појединим парцелама. У оквиру грађевинског 
подручја разрадиће се подела која је дефинисана 
следећим наменама: јавне службе, централни садржаји 
(пословно-услужне намене), производне делатности 
(компатибилне), спорт, рекреација систем зеленила, 
становање, комуналне површине и објекти, саобраћајне 
површине, инфраструктурни системи и површине, 
објекти и површине посебних намена.
 План мора да садржи нарочито поделу простора 
на посебне целине и зоне, правила уређења и правила 
грађења, претежну намену земљишта по зонама и 
целинама, регулационе и грађевинске линије, потребне 
нивелационе коте раскрсница улица и површина 
јавне намене, коридоре и капацитете за саобраћајну, 
енергетску, комуналну и другу инфраструктуру, мере 
заштите културно – историјских споменика и заштићених 
целина, одређивање зона за које се обавезно доноси план 
детаљне регулације са прописаном забраном изградње 
до његовог доношења, локације за које се обавезно 
израђује урбанистички пројекат, правила парцелације, 
препарцелације и исправке граница суседних парцела, 
мере енергетске ефикасности као и утврђивање других 
елемената од значаја за развој овог дела града.

Члан 7.
Рок за израду Плана је 12 (дванаест) месеци од 

дана уговарања израде истог. 

Члан 8.
Средства за израду Плана предвиђена су Одлуком 

о буџету града Пожаревца за 2015. годину („Службени 
гласник града Пожаревца“, бр. 13/14 и 3/15).

Члан 9.
Нацрт Плана биће изложен на рани јавни увид и 

јавни увид, након обављене стручне контроле од стране 
Комисије за планове града Пожаревца. Подаци о начину 
излагања на јавни увид биће објављени у дневном и 
локалном листу. 

Оглашавање раног јавног увида и јавног увида, 
као и њихово трајање обавиће се у складу са Законом о 
планирању и изградњи. 

Члан 10.
 Одлука о изради Стратешке процене утицаја 
Плана генералне регулације „Пожаревац 1“ на животну 
средину, број 04-350-250/2015/1 од 14.08.2015. године је 
саставни део ове Одлуке. 

Члан 11. 
План генералне регулације ‘’Пожаревац 1’’ 

израдиће се у 5 (пет) истоветних примера у штампаном 
и 5 (пет) истоветних примерака у дигиталном облику. 

Члан 12.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 

Одлука о изради Плана генералне регулације Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 10/2009).

Члан 13.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 30.9.2015. године Број: 01-06-186/8а

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

4

 На основу члана 9. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник 
РС“, бр. 135/04 и 88/10), по претходно прибављеном 
Мишљењу Одељења за привреду, локални економски 
развој и заштиту животне средине број 08-501-90/2015 од 
11.08.2015. године, Одељење за урбанизам и грађевинске 
послове Градске управе града Пожаревца, доноси
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О Д Л У К У 
о изради Стратешке процене утицаја Плана 

генералне регулације „Пожаревац 1“ на животну 
средину

1. Приступа се изради Стратешке процене 
утицаја Плана генералне регулације „Пожаревац 1“ на 
животну средину (у даљем тексту: Стратешка процена).

2. Разлози за израду Стратешке процене 
дефинисани су на основу могућих утицаја Плана 
генералне регулације „Пожаревац 1“ (у даљем тексту: 
План генералне регулације) на животну средину, на 
следећи начин:

- значај Плана генералне регулације на заштиту 
животне средине и одрживи развој произилази из потребе 
да се заштити животна средина, природне вредности и 
обезбеди одрживи развој на подручју истог;

- потребе да се у планирању просторног 
развоја подручја Плана генералне регулације сагледају 
стратешка питања заштите животне средине и обезбеди 
њихово решавање на одговарајући начин.

Генералним урбанистичким планом Пожаревца 
предвиђена је обавеза израде Стратешке процене.

 3. Стратешка процена ради се за прелиминарно 
подручје Плана генералне регулације које иде улицом 
Змај Јовином од тачке укрштања ове улице са Забелском 
пругом до укрштања са улицом Дунавском, затим 
наставља улицом Дунавском до укрштања са улицом 
Расадничком, наставља улицом Расадничком, улицом 
Узун Мирковом и улицом 28. марта до улице Братства 
и Јединства, затим улицом Проте Матеје до укрштања 
са улицом Војске Југославије, одакле наставља улицом 
Кадињача поред касарне „Сопот“ и улицом Словенском 
до укрштања са пругом Мала Крсна – Пожаревац 
– Бор - Распутница 2 (Вражогрнац) а затим се спушта 
до улице Светислава Урошевића и наставља локалним 
некатегорисаним путем иза Чачалице, затим наставља 
улицом Слободарском до укрштања са улицом 
Пожаревачки партизански одред одакле наставља 
улицом VI Личке дивизије до укрштања са улицом Ђуре 
Даничића и затим улицом Ђуре Даничића и улицом Иве 
Маринковића до укрштања са улицом 27. априла, даље 
наставља улицом 27. априла до укрштања са Забелском 
пругом и прати трасу забелске пруге до укрштања са 
улицом Змај Јовином. 

Граница плана дефинисана је као прелиминарна, 
а коначна граница ће се утврдити и дефинисати приликом 
припреме, израде и верификације нацрта Плана генералне 
регулације.

4. Израда Стратешке процене је заснована на 
студијско -аналитичкој документацији из области заштите 
животне средине и другој релевантној документацији. 
 5. Стратешком проценом биће разматрана 
питања заштите ваздуха, воде, земљишта, живог света, 
природе и природних добара, као и друга питања за 
која се у току израде утврди да захтевају одговарајућу 
обраду.

 6. Извештај о стратешкој процени, као документ 
којим се описују, вреднују и процењују могући значајни 
утицаји на животну средину до којих се може доћи 
имплементацијом Плана генералне регулације и одређују 
мере за смањење негативних утицаја на животну средину, 
садржи: 
 - Полазне основе Стратешке процене;
 - Опште и посебне циљеве Стратешке процене и 
индикаторе;
 - Процену могућих утицаја са описом мера 
предвиђених за смањење негативних утицаја на животну 
средину;
 - Смернице за израду Стратешке процене на 
нижим хијерархијским нивоима;
 - Програм праћења стања животне средине у 
току спровођења Плана генералне регулације;
 - Приказ коришћене методологије; 
 - Приказ начина одлучивања, опис разлога 
одлучујућих за избор Плана генералне регулације са 
аспекта разматраних варијантних решења и приказ 
начина на који су питања животне средине укључена у 
исти;
 - Закључке до којих се дошло током извештаја 
о стратешкој процени представљене на начин разумљив 
јавности;
 - друге податке од значаја за Стратешку 
процену.
 7. Носилац израде Извештаја о стратешкој 
проценеи је обрађивач Плана генералне регулације.
 8. Приликом израде Извештаја о стратешкој 
процени, носилац израде у обавези је да првенствено 
примењује податке из секторског плана: Програм 
заштите животне средине града Пожаревца 2012-2020 са 
Акционим планом, да примењује оне индикаторе који су 
обрађени у наведеном секторском плану, као и да користи 
и остале индикаторе који су прописани Правилником о 
националној листи индикатора заштите животне средине 
(„Службени гласник РС“, бр. 37/2011).
 Носилац израде Извештаја о стратешкој 
процени дужан је да прикупи све расположиве податке, 
услове и документацију од значаја за израду Стратешке 
процене од министарства, посебних организација, 
јавних предузећа и установа надлежних за послове 
пољопривреде, шумарства и водопривреде, саобраћаја, 
телекомуникација, енергетике, економије и регионалног 
развоја, туризма, заштите животне средине и просторног 
планирања, заштите споменика културе, заштите природе, 
као и других заинтересованих органа и организација.
 9. Рок за израду Стратешке процене је 18 
(осамнаест) месеци од дана уговарања са обрађивачем 
Плана генералне регулације. 
 10. Учешће јавности у разматрању Извештаја о 
стратешкој процени обезбеђује се у оквиру јавног увида 
о Нацрту Плана генералне регулације, у трајању од 30 
дана у згради Скупштине града Пожаревца.
 11. Одлука о изради Стратешке процене 
је саставни део Одлуке о изради Плана генералне 
регулације.
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 12. Ова одлука објављује се у „Службеном 
гласнику града Пожаревца“.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ 
ПОСЛОВЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

У Пожаревцу, 14.08.2015. године 
Број: 04-350-250/2015/1

САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК
Данијела Јанковић, дипл.правник, с.р.

НАЧЕЛНИК
Војислав Пајић, дипл.инж.арх., с.р.

5

На основу члана 46. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-
исправка, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 
98/13-УС, 132/14 и 145/14) и члана 32. став 1. тачка 5) 
Статута града Пожаревца („Службени гласник града 
Пожаревца“, бр. 4/13 - пречишћен текст), по претходно 
прибављеном мишљењу Комисије за планове града 
Пожаревца број 04-350-238/2015 од 16.07.2015. године, 
Скупштина града Пожаревца, на седници одржаној 
30.9.2015. године, донела је 

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

‘’ПОЖАРЕВАЦ 2’’

Члан 1.
Овом одлуком приступа се изради Плана 

генералне регулације ‘’Пожаревац 2’’ (у даљем тексту: 
План).

Члан 2.
 Прелиминарна граница Плана поклапа се са 
железничким колосеком забелске пруге (почев од ул. 27. 
априла) до укрштања са државним путем I Б реда – бр. 34 
(западна обилазница), наставља пругом још око 250м до 
укрштања са границом ГУП-а Пожаревца, одакле скреће 
јужно и наставља паралелено са државним путем I Б реда 
– бр. 34 на удаљењу од око 250м до укрштања са државним 
путем I Б реда – бр. 33 (јужна обилазница), наставља 
трасом државног пута I Б реда – бр. 33 до укрштања са 
железничком пругом Мала Крсна – Пожаревац – Бор - 
Распутница 2 (Вражогрнац) до укрштања са улицом 27. 
априла, и даље до укрштања са железничким колосеком 
за Забелу. Део границе Плана који се поклапа са границом 
ГУП-а Пожаревац, дефинисан је координатним тачкама.

Граница плана дефинисана је као прелиминарна, 
а коначна граница ће се утврдити и дефинисати приликом 
припреме, израде и верификације нацрта плана.

Прелиминарном границом обухваћен је простор 
површине око 877,7 ha.

Све парцеле у обухвату Плана припадају 
катастарској општини Пожаревац.

Оквирна граница је приказана на графичком 
прилогу, који је саставни део Одлуке.

Члан 3.
 Плански основ за израду Плана генералне 
регулације ‘’Пожаревац 2’’ је Генерални урбанистички 
план Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, 
број 13/2014), Просторни план града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца“, број 10/2012), као 
и други планови вишег реда који су донети за подручје 
града Пожаревца – Просторни план подручја посебне 
намене Костолачког угљеног басена (‘’’Службени 
гласник РС’’, бр. 1/2013) и Регионални просторни план 
за подручје Подунавског и Браничевског управног округа 
(‘’Службени гласник РС’’, бр. 8/2015).
 Подлоге за потребе израде Плана су:

1) Орто фото подлоге у tif и ecw формату
2) ДКП –Дигитални катастар непокретности 

за обухват Генералног урбанитсичког плана 
у dwg формату у размери 1: 1000 и 1: 2500

3) Дигитални модел терена 
4) Катастарско-топографски планови за 

подручја усвојених Планова детаљне 
регулације у обухвату Плана – Индустријска 
зона и Индустријска зона - друга фаза

5) Катастарско – топографски план државних 
путева I Б реда – бр. 34 и бр. 33

Члан 4.
 Сврха Плана је економично, рационално, 
планско чување и коришћење земљишта и резервисање 
простора за потребе града у будућности, сагледавање 
простора кроз уважавање постојеће изграђености града 
са аспекта физичких могућности за даље интервенције 
у граду, остваривање континуитета у планирању 
саобраћаја и инфраструктуре у складу са постојећим и 
планираним наменама површина, значајно повећање 
степена атрактивности локација за развој производних 
и привредних објеката у смислу искоришћења 
транспортног потенцијала изграђених државних и 
локалних саобраћајница и железничких колосека.
 Основне намене површина дефинисане 
Генералним урбанистичким планом, представљају 
генералну препоруку за претежну намену простора, 
који подразумева присуство комплементарних и 
компатибилних садржаја и других намена на деловима 
територије и појединим парцелама.

Члан 5.
 Основни циљеви израде Плана су утврђивање 
просторног уређења, изградње, заштите и унапређења 
земљишта којим се обезбеђују квалитетнији животни 
услови, очување природних и створених вредности, 
животне средине, утврђивање површина јавне и 
осталих намена, обезбеђење услова за економски 
развој изградњом производних објеката, пословања 
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и комерцијалних делатности, објеката у функцији 
пољопривредног развоја, унапређење комуналних 
објеката и система, инфраструктурних система, 
побољшање саобраћајне инфраструктуре у циљу 
повећања безбедности саобраћаја, заштита и унапређење 
зелених градских површина, заштитног зеленила, развој 
простора за спорт и рекреацију, повећање привлачности 
привредног амбијента у складу са јавним вредностима и 
интересима. 
 Нарочито је важно очувати постојећа 
водоизворишта за снабдевање града обзиром да се део 
подручја Плана налази у другој и трећој зони заштите 
изворишта у конфликту са друмским и железничким 
саобраћајем и развојем привредних делатности..

Члан 6.
 У оквиру граница овог Плана, разрадити 
основне намене површина које, у складу са Генералним 
урбанистичким планом Пожаревца, представљају 
генералну препоруку за претежну намену простора, 
који подразумева присуство комплементарних садржаја 
и других намена на деловима територије и појединим 
парцелама. 
 У подручју плана, дефинисане су следеће намене: 
производња, производња са услугама, пољопривредне 
површине са пратећим пољопривредним садржајима и 
становањем, централни садржаји (пословно – услужне 
намене), јавне службе, спортски и спортско – рекреативни 
садржаји, породично становање, комуналне површине и 
објекти – пијаце (ауто пијаца, бувља, сточна), постројење 
за пречишћавање отпадних вода, азил за псе и др., 
саобраћајне површине (нове саобраћајнице, сервисне 
саобраћајнице), комунални и инфраструктурни системи 
и објекти, зеленило и др.
 План мора да садржи нарочито поделу простора 
на посебне целине и зоне, правила уређења и правила 
грађења, претежну намену земљишта по зонама и 
целинама, регулационе и грађевинске линије, потребне 
нивелационе коте раскрсница улица и површина 
јавне намене, коридоре и капацитете за саобраћајну, 
енергетску, комуналну и другу инфраструктуру, мере 
заштите културно – историјских споменика и заштићених 
целина, одређивање зона за које се обавезно доноси план 
детаљне регулације са прописаном забраном изградње 
до његовог доношења, локације за које се обавезно 
израђује урбанистички пројекат, правила парцелације, 
препарцелације и исправке граница суседних парцела, 
мере енергетске ефикасности као и утврђивање других 
елемената од значаја за развој овог дела града.

Члан 7.
Рок за израду Плана је 12 (дванаест) месеци од 

дана уговарања израде истог. 

Члан 8.
Средства за израду Плана предвиђена су Одлуком 

о буџету града Пожаревца за 2015. годину („Службени 
гласник града Пожаревца“, бр.13/14 и 3/15).

Члан 9.
Нацрт Плана биће изложен на рани јавни увид и 

јавни увид, након обављене стручне контроле од стране 
комисије за планове града Пожаревца. Подаци о начину 
излагања на јавни увид биће објављени у дневном и 
локалном листу. 

Оглашавање раног јавног увида и јавног увида, 
као и њихово трајање обавиће се у складу са Законом о 
планирању и изградњи. 

Члан 10.
 Одлука о изради Стратешке процене утицаја 
Плана генералне регулације „Пожаревац 2“ на животну 
средину, број 04-350-250/2015/2 од 14.08.2015. године је 
саставни део ове Одлуке. 

Члан 11. 
 План генералне регулације ‘’Пожаревац 2’’ 
израдиће се у 5 (пет) истоветних примера у штампаном 
и 5 (пет) истоветних примерака у дигиталном облику. 

Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града Пожаревца 
“.

У Пожаревцу, 30.9.2015. године Број: 01-06-186/8б

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

6

 На основу члана 9. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник 
РС“, бр. 135/04 и 88/10), по претходно прибављеном 
Мишљењу Одељења за привреду, локални економски 
развој и заштиту животне средине број 08-501-91/2015 од 
11.08.2015. године, Одељење за урбанизам и грађевинске 
послове Градске управе града Пожаревца, доноси

О Д Л У К У 
о изради Стратешке процене утицаја Плана 

генералне регулације „Пожаревац 2“ на животну 
средину

1. Приступа се изради Стратешке процене 
утицаја Плана генералне регулације „Пожаревац 2“ на 
животну средину (у даљем тексту: Стратешка процена).

2. Разлози за израду Стратешке процене 
дефинисани су на основу могућих утицаја Плана 
генералне регулације „Пожаревац 2“ (у даљем тексту: 
План генералне регулације) на животну средину, на 
следећи начин:
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- значај Плана генералне регулације на заштиту 
животне средине и одрживи развој произилази из потребе 
да се заштити животна средина, природне вредности и 
обезбеди одрживи развој на подручју истог;

- потребе да се у планирању просторног 
развоја подручја Плана генералне регулације сагледају 
стратешка питања заштите животне средине и обезбеди 
њихово решавање на одговарајући начин.

Генералним урбанистичким планом Пожаревца 
предвиђена је обавеза израде Стратешке процене.

3. Стратешка процена ради се за прелиминарну 
границу Плана генералне регулације, која се поклапа са 
железничким колосеком забелске пруге (почев од ул. 27. 
априла) до укрштања са државним путем I Б реда – бр. 34 
(западна обилазница), наставља пругом још око 250м до 
укрштања са границом ГУП-а Пожаревца, одакле скреће 
јужно и наставља паралелено са државним путем I Б реда 
– бр. 34 на удаљењу од око 250м до укрштања са државним 
путем I Б реда – бр. 33 (јужна обилазница), наставља 
трасом државног пута I Б реда – бр. 33 до укрштања са 
железничком пругом Мала Крсна – Пожаревац – Бор - 
Распутница 2 (Вражогрнац) до укрштања са улицом 27. 
априла, и даље до укрштања са железничким колосеком 
за Забелу. Део границе Плана који се поклапа са границом 
ГУП-а Пожаревац, дефинисан је координатним тачкама.

Граница плана дефинисана је као прелиминарна, 
а коначна граница ће се утврдити и дефинисати приликом 
припреме, израде и верификације нацрта Плана генералне 
регулације.

4. Израда Стратешке процене је заснована на 
студијско -аналитичкој документацији из области заштите 
животне средине и другој релевантној документацији. 
 5. Стратешком проценом биће разматрана 
питања заштите ваздуха, воде, земљишта, живог света, 
природе и природних добара, као и друга питања за 
која се у току израде утврди да захтевају одговарајућу 
обраду.
 6. Извештај о стратешкој процени, као документ 
којим се описују, вреднују и процењују могући значајни 
утицаји на животну средину до којих се може доћи 
имплементацијом Плана генералне регулације и одређују 
мере за смањење негативних утицаја на животну средину, 
садржи: 
 - Полазне основе Стратешке процене;
 - Опште и посебне циљеве Стратешке процене и 
индикаторе;
 - Процену могућих утицаја са описом мера 
предвиђених за смањење негативних утицаја на животну 
средину;
 - Смернице за израду Стратешке процене на 
нижим хијерархијским нивоима;
 - Програм праћења стања животне средине у 
току спровођења Плана генералне регулације;
 - Приказ коришћене методологије; 
 - Приказ начина одлучивања, опис разлога 
одлучујућих за избор Плана генералне регулације са 
аспекта разматраних варијантних решења и приказ 
начина на који су питања животне средине укључена у 
исти;

 - Закључке до којих се дошло током извештаја 
о стратешкој процени представљене на начин разумљив 
јавности;
 - друге податке од значаја за Стратешку 
процену.
 7. Носилац израде Извештаја о стратешкој 
процени је обрађивач Плана генералне регулације.
 8. Приликом израде Извештаја о стратешкој 
процени, носилац израде у обавези је да првенствено 
примењује податке из секторског плана: Програм 
заштите животне средине града Пожаревца 2012-2020 са 
Акционим планом, да примењује оне индикаторе који су 
обрађени наведеном секторском плану, као и да користи 
и остале индикаторе који су прописани Правилником о 
националној листи индикатора заштите животне средине 
(„Службени гласник РС“, бр. 37/2011).
 Носилац израде Извештаја о стратешкој 
процени дужан је да прикупи све расположиве податке, 
услове и документацију од значаја за израду Стратешке 
процене од министарства, посебних организација, 
јавних предузећа и установа надлежних за послове 
пољопривреде, шумарства и водопривреде, саобраћаја, 
телекомуникација, енергетике, економије и регионалног 
развоја, туризма, заштите животне средине и просторног 
планирања, заштите споменика културе, заштите природе, 
као и других заинтересованих органа и организација.
 9. Рок за израду Стратешке процене је 18 
(осамнаест) месеци од дана уговарања са обрађивачем 
Плана генералне регулације. 
 10. Учешће јавности у разматрању Извештаја о 
стратешкој процени обезбеђује се у оквиру јавног увида 
о Нацрту Плана генералне регулације, у трајању од 30 
дана у згради Скупштине града Пожаревца.
 11. Одлука о изради Стратешке процене 
је саставни део Одлуке о изради Плана генералне 
регулације.
 12. Ова одлука објављује се у „Службеном 
гласнику града Пожаревца“.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ 
И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ

ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

У Пожаревцу, 14.08.2015. године 
Број: 04-350-250/2015/2

САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК
Данијела Јанковић, дипл.правник, с.р.

НАЧЕЛНИК
Војислав Пајић, дипл.инж.арх., с.р.
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На основу члана 46. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-
исправка, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 
98/13-УС, 132/14 и 145/14) и члана 32. став 1. тачка 5) 
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Статута града Пожаревца („Службени гласник града 
Пожаревца“, бр. 4/13 - пречишћен текст), по претходно 
прибављеном мишљењу Комисије за планове града 
Пожаревца број 04-350-238/2015 од 16.07.2015. године, 
Скупштина града Пожаревца, на седници одржаној 
30.9.2015. године, донела је 

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

‘’ПОЖАРЕВАЦ 3’’

Члан 1.
Овом одлуком приступа се изради Плана 

генералне регулације ‘’Пожаревац 3’’ (у даљем тексту: 
План).

Члан 2.
 Прелиминарна граница Плана, највећим делом се 
поклапа са границом грађевинског подручја Генералног 
урбанистичког плана Пожаревца и то од координате 
пресечне тачке 38 редом до координате пресечне тачке 
99, односно, граница плана је на око 250м северно 
паралелна са државним путем I Б реда – бр. 33 до реке 
Мораве, скреће јужно и наставља обалом реке Мораве 
и границом са катастарском општином Осипаоница до 
укрштања са локалним путем одакле наставља северно 
трасом локалног пута до укрштања са државним путем 
I Б реда – бр. 33 и затвара обухват плана на 250м од 
државног пута на север.

Део границе Плана који се поклапа са границом 
ГУП-а Пожаревац, дефинисан је координатним тачкама.

Граница плана дефинисана је као прелиминарна, 
а коначна граница ће се утврдити и дефинисати приликом 
припреме, израде и верификације нацрта плана.

Прелиминарном границом обухваћен је простор 
површине од око 946,3 ha.

Парцеле у обухвату Плана припадају катастарској 
општини Пожаревац и катастарској општини Драговац..

Оквирна граница је приказана на графичком 
прилогу, који је саставни део Одлуке.

Члан 3.
  Плански основ за израду Плана генералне 
регулације ‘’Пожаревац 3’’ је Генерални урбанистички 
план Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, 
број 13/2014), Просторни план града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца“, број 10/2012), као 
и други планови вишег реда који су донети за подручје 
града Пожаревца – Просторни план подручја посебне 
намене Костолачког угљеног басена (‘’’Службени 
гласник РС’’, бр. 1/2013) и Регионални просторни план 
за подручје Подунавског и Браничевског управног округа 
(‘’Службени гласник РС’’, бр. 8/2015).

 Подлоге за потребе израде Плана су:
1) Орто фото подлоге у tif и ecw формату
2) ДКП –Дигитални катастар непокретности 

за обухват Генералног урбанитсичког плана 
у dwg формату у размери 1: 1000 и 1: 2500

3) Дигитални модел терена 
4) Катастарско-топографски план за подручјe 

усвојеног Плана детаљне регулације у 
обухвату Плана – ‘’Кључ’’

5) Катастарско – топографски план државних 
путева I Б реда – бр. 34 и бр. 33

Члан 4.
 Сврха Плана је економично, рационално, 
планско чување и коришћење земљишта и резервисање 
простора за потребе града у будућности, сагледавање 
простора кроз уважавање постојеће изграђености са 
аспекта физичких могућности за даље интервенције, 
остваривање континуитета у планирању саобраћаја и 
инфраструктуре у складу са постојећим и планираним 
наменама површина, значајно повећање степена 
атрактивности локација за развој туризма, спортских 
објеката, производних и привредних објеката а у смислу 
искоришћења потенцијала реке Мораве, изграђених 
државних и локалних саобраћајница и железничког 
колосека.
 Основне намене површина дефинисане 
Генералним урбанистичким планом, представљају 
генералну препоруку за претежну намену простора, 
који подразумева присуство комплементарних и 
компатибилних садржаја и других намена на деловима 
територије и појединим парцелама.

Члан 5.
 Основни циљеви израде Плана су утврђивање 
просторног и урбанистичког уређења, изградње, заштите 
и унапређења земљишта којим се обезбеђује очување 
природних и створених вредности, животне средине, 
квалитетнији услови живота, утврђивање површина 
јавне и осталих намена, обезбеђење услова за економски 
развој изградњом туристичко – спортских објеката, 
нарочито комплекса ергеле ‘’Љубичево’’, производних 
објеката, пословања и комерцијалних делатности, 
објеката у функцији пољопривредног развоја, унапређење 
комуналних објеката и система, инфраструктурних 
система, побољшање саобраћајне инфраструктуре 
активирањем и потенцијала речног саобраћаја, заштита 
и унапређење зелених површина, заштитног зеленила, 
развој простора за спорт и рекреацију, повећање 
привлачности амбијента у складу са јавним вредностима 
и интересима. 
 Нарочито је важно очувати и заштитити 
постојеће водоизвориште за снабдевање града обзиром 
да се налази у обухвату Плана.

Члан 6.
 У оквиру граница овог Плана, разрадити 
основне намене површина које, у складу са Генералним 
урбанистичким планом Пожаревца, представљају 
генералну препоруку за претежну намену простора, 
који подразумева присуство компатибилних садржаја 
и других намена на деловима територије, појединим 
парцелама и комплексима. 
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 У подручју Плана, дефинисане су следеће 
намене: спортски и спортско – рекреативни садржаји, 
туристички садржаји, нарочито значајни комплекс 
ергеле ‘’Љубичево’’ и Моравска лагуна, производња 
са услугама, пољопривредне површине са пратећим 
пољопривредним садржајима и становањем руралног 
типа, централни садржаји (пословно – услужне намене), 
објекти посебне намене, објекат водоизворишта ‘’Кључ’’, 
комуналне површине и објекти, саобраћајне површине 
и објекти – путничко пристаниште и марина на реци 
Морави, спортски аеродром, државни пут I Б реда – бр. 33, 
државни пут II Б реда – бр. 377, железничка пруга Мала 
Крсна – Пожаревац – Бор - Распутница 2 (Вражогрнац) 
и др., комплекси шума, парк – шума, паркова, заштитног 
и другог зеленила, инфраструктурни објекти и системи и 
др.
 План мора да садржи нарочито поделу простора 
на посебне целине и зоне, правила уређења и правила 
грађења, претежну намену земљишта по зонама и 
целинама, регулационе и грађевинске линије, потребне 
нивелационе коте раскрсница улица и површина 
јавне намене, коридоре и капацитете за саобраћајну, 
енергетску, комуналну и другу инфраструктуру, мере 
заштите културно – историјских споменика и заштићених 
целина, одређивање зона за које се обавезно доноси план 
детаљне регулације са прописаном забраном изградње 
до његовог доношења, локације за које се обавезно 
израђује урбанистички пројекат, правила парцелације, 
препарцелације и исправке граница суседних парцела, 
мере енергетске ефикасности као и утврђивање других 
елемената од значаја за развој овог дела града.

Члан 7.
Рок за израду Плана је 12 (дванаест) месеци од 

дана уговарања израде истог. 

Члан 8.
 Средства за израду Плана предвиђена су 

Одлуком о буџету града Пожаревца за 2015. годину 
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр.13/14 и 3/15).

Члан 9.
 Нацрт Плана биће изложен на рани јавни увид и 
јавни увид, након обављене стручне контроле од стране 
комисије за планове града Пожаревца. Подаци о начину 
излагања на јавни увид биће објављени у дневном и 
локалном листу. 
   Оглашавање раног јавног увида и јавног увида, 
као и њихово трајање обавиће се у складу са Законом о 
планирању и изградњи. 

Члан 10.
 Одлука о изради Стратешке процене утицаја 
Плана генералне регулације „Пожаревац 3“ на животну 
средину, број 04-350-250/2015/3 од 14.08.2015. године је 
саставни део ове Одлуке. 

Члан 11. 
 План генералне регулације ‘’Пожаревац 3’’ 
израдиће се у 5 (пет) истоветних примера у штампаном 
и 5 (пет) истоветних примерака у дигиталном облику. 

Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 30.9.2015. године Број: 01-06-186/8в

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл.правник, с.р.
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 На основу члана 9. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник 
РС“, бр. 135/04 и 88/10), по претходно прибављеном 
Мишљењу Одељења за привреду, локални економски 
развој и заштиту животне средине број 08-501-92/2015 од 
11.08.2015. године, Одељење за урбанизам и грађевинске 
послове Градске управе града Пожаревца, доноси

О Д Л У К У 
о изради Стратешке процене утицаја Плана 

генералне регулације „Пожаревац 3“ на животну 
средину

1. Приступа се изради Стратешке процене 
утицаја Плана генералне регулације „Пожаревац 3“ на 
животну средину (у даљем тексту: Стратешка процена).

2. Разлози за израду Стратешке процене 
дефинисани су на основу могућих утицаја Плана 
генералне регулације „Пожаревац 3“ (у даљем тексту: 
План генералне регулације) на животну средину, на 
следећи начин:

- значај Плана генералне регулације на заштиту 
животне средине и одрживи развој произилази из потребе 
да се заштити животна средина, природне вредности и 
обезбеди одрживи развој на подручју истог;

- потребе да се у планирању просторног 
развоја подручја Плана генералне регулације сагледају 
стратешка питања заштите животне средине и обезбеди 
њихово решавање на одговарајући начин.

Генералним урбанистичким планом Пожаревца 
предвиђена је обавеза израде Стратешке процене.

3. Стратешка процена ради се за прелиминарну 
границу Плана генералне регилације, која се највећим 
делом поклапа са границом грађевинског подручја 
Генералног урбанистичког плана Пожаревца и то од 
координате пресечне тачке 38 редом до координате 
пресечне тачке 99, односно, граница плана је на око 
250м северно паралелна са државним путем I Б реда 
– бр. 33 до реке Мораве, скреће јужно и наставља обалом 
реке Мораве и границом са катастарском општином 
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Осипаоница до укрштања са локалним путем одакле 
наставља северно трасом локалног пута до укрштања 
са државним путем I Б реда – бр. 33 и затвара обухват 
плана на 250м од државног пута на север. Део границе 
Плана који се поклапа са границом ГУП-а Пожаревац, 
дефинисан је координатним тачкама.

Граница плана дефинисана је као прелиминарна, 
а коначна граница ће се утврдити и дефинисати приликом 
припреме, израде и верификације нацрта Плана генералне 
регулације.

4. Израда Стратешке процене је заснована на 
студијско -аналитичкој документацији из области заштите 
животне средине и другој релевантној документацији. 
 5 .Стратешком проценом биће разматрана 
питања заштите ваздуха, воде, земљишта, живог света, 
природе и природних добара, као и друга питања за 
која се у току израде утврди да захтевају одговарајућу 
обраду.
 6. Извештај о стратешкој процени, као документ 
којим се описују, вреднују и процењују могући значајни 
утицаји на животну средину до којих се може доћи 
имплементацијом Плана генералне регулације и одређују 
мере за смањење негативних утицаја на животну средину, 
садржи: 

-  Полазне основе Стратешке процене;
-  Опште и посебне циљеве Стратешке процене 

и индикаторе;
-  Процену могућих утицаја са описом мера 

предвиђених за смањење негативних утицаја на животну 
средину;

-  Смернице за израду Стратешке процене на 
нижим хијерархијским нивоима;

-  Програм праћења стања животне средине у 
току спровођења Плана генералне регулације;

-  Приказ коришћене методологије; 
-  Приказ начина одлучивања, опис разлога 

одлучујућих за избор Плана генералне регулације са 
аспекта разматраних варијантних решења и приказ 
начина на који су питања животне средине укључена у 
исти;

-  Закључке до којих се дошло током извештаја 
о стратешкој процени представљене на начин разумљив 
јавности;

-  друге податке од значаја за Стратешку 
процену.
 7. Носилац израде Извештаја о стратешкој 
процени је обрађивач Плана генералне регулације.
 8. Приликом израде Извештаја о стратешкој 
процени, носилац израде у обавези је да првенствено 
примењује податке из секторског плана: Програм 
заштите животне средине града Пожаревца 2012-2020 са 
Акционим планом, да примењује оне индикаторе који су 
обрађени наведеном секторском плану, као и да користи 
и остале индикаторе који су прописани Правилником о 
националној листи индикатора заштите животне средине 
(„Службени гласник РС“, бр. 37/2011).
 Носилац израде Извештаја о стратешкој 
процени дужан је да прикупи све расположиве податке, 

услове и документацију од значаја за израду Стратешке 
процене од министарства, посебних организација, 
јавних предузећа и установа надлежних за послове 
пољопривреде, шумарства и водопривреде, саобраћаја, 
телекомуникација, енергетике, економије и регионалног 
развоја, туризма, заштите животне средине и просторног 
планирања, заштите споменика културе, заштите природе, 
као и других заинтересованих органа и организација.
 9. Рок за израду Стратешке процене је 18 
(осамнаест) месеци од дана уговарања са обрађивачем 
Плана генералне регулације. 
 10. Учешће јавности у разматрању Извештаја о 
стратешкој процени обезбеђује се у оквиру јавног увида 
о Нацрту Плана генералне регулације, у трајању од 30 
дана у згради Скупштине града Пожаревца.
 11. Одлука о изради Стратешке процене 
је саставни део Одлуке о изради Плана генералне 
регулације.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ 
ПОСЛОВЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

У Пожаревцу, 14.08.2015. године 
Број: 04-350-250/2015/3

САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК
Данијела Јанковић, дипл.правник , с.р.

НАЧЕЛНИК
Војислав Пајић, дипл.инж.арх., с.р.

9

На основу члана 46. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-
исправка, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 
98/13-УС, 132/14 и 145/14) и члана 32. став 1. тачка 5) 
Статута града Пожаревца („Службени гласник града 
Пожаревца“, бр. 4/13 - пречишћен текст), по претходно 
прибављеном мишљењу Комисије за планове града 
Пожаревца број 04-350-238/2015 од 16.07.2015. године, 
Скупштина града Пожаревца, на седници одржаној 
30.9.2015. године, донела је 

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

‘’ПОЖАРЕВАЦ 4’’

Члан 1.
Овом одлуком приступа се изради Плана 

генералне регулације ‘’Пожаревац 4’’ (у даљем тексту: 
План).

Члан 2.
 Прелиминарна граница Плана иде од тачке 
укрштања железничког колосека за Забелу са границом 
ГУП-а Пожаревац (координата пресечне тачке 10), прати 
трасу железничког колосека до укрштања са улицом Змај 
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Јовином и наставља улицом Змај Јовином до укрштања 
са улицом Дунавском, затим наставља улицом Дунавском 
до укрштања са улицом Расадничком, наставља улицом 
Расадничком и надаље јужно до улице Узун Миркове 
одакле се поклапа са трасом улице Узун Миркове и 
улицом 28. марта до улице Братства и Јединства, затим 
улицом Проте Матеје до укрштања са улицом Војске 
Југославије, одакле наставља улицом Кадињача поред 
касарне „Сопот“ и улицом Словенском до укрштања са 
железничком пругом Мала Крсна – Пожаревац – Бор - 
Распутница 2 (Вражогрнац), скреће јужно трасом пруге 
до укрштања са некатегорисаним путем и наставља тим 
путем до укрштања са улицом Боже Димитријевића 
одакле наставља даље око комплекса новог гробља ка 
североистоку до укрштања са државним путем IБ реда – 
број 34, односно границом ГУП-а Пожаревац (координата 
пресечне тачке бр. 208) одакле се у потпуности поклапа 
са границом ГУП-а Пожаревац - трасом државног пута 
IБ реда – број 34 до локалног пута за Костолац и даље 
око насеља Забела до тачке укрштања границе Плана са 
железничким колосеком за Забелу – координата пресечне 
тачке 10.

Граница плана дефинисана је као прелиминарна, 
а коначна граница ће се утврдити и дефинисати приликом 
припреме, израде и верификације нацрта плана.

Прелиминарном границом обухваћен је простор 
површине од око 887,6 ha.

Парцеле у обухвату Плана припадају катастарским 
општинама Пожаревац, Петка и Ћириковац.

Оквирна граница је приказана на графичком 
прилогу, који је саставни део Одлуке.

Члан 3.
  Плански основ за израду Плана генералне 
регулације ‘’Пожаревац 4’’ је Генерални урбанистички 
план Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, 
број 13/2014), Просторни план града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца“, број 10/2012), као 
и други планови вишег реда који су донети за подручје 
града Пожаревца – Просторни план подручја посебне 
намене Костолачког угљеног басена (‘’’Службени 
гласник РС’’, бр. 1/2013) и Регионални просторни план 
за подручје Подунавског и Браничевског управног округа 
(‘’Службени гласник РС’’, бр. 8/2015).

 Подлоге за потребе израде Плана су:
1) Орто фото подлоге резолуције 10цм, за 

градско подручје у tif и ecw формату
2) ДКП –Дигитални катастар непокретности за 

обухват Генералног урбанитсичког плана у 
dwg формату у размери 1: 1000 и 1: 2500

3) Дигитални модел терена 
4) Катастарско – топографски план државних 

путева I Б реда – бр. 34 и бр. 33

Члан 4.
 Сврха Плана је економично, рационално, 
планско чување и коришћење земљишта и резервисање 
простора за потребе града у будућности, сагледавање 

простора кроз уважавање постојеће изграђености са 
аспекта физичких могућности за даље интервенције, 
остваривање континуитета у планирању саобраћаја и 
инфраструктуре у складу са постојећим и планираним 
наменама површина, повећање степена атрактивности 
локација за укупан економски развој.
 Основне намене површина дефинисане 
Генералним урбанистичким планом, представљају 
генералну препоруку за претежну намену простора, 
који подразумева присуство комплементарних и 
компатибилних садржаја и других намена на деловима 
територије, комплексима и појединим парцелама.

Члан 5.
  Основни циљеви израде Плана су утврђивање 
просторног и урбанистичког уређења, изградње, заштите 
и унапређења земљишта којим се обезбеђује очување 
природних и створених вредности, животне средине, 
квалитетнији услови живота, утврђивање површина 
јавне и осталих намена, обезбеђење услова за економски 
развој изградњом производних објеката, пословања 
и комерцијалних делатности, објеката у функцији 
пољопривредног развоја, унапређење комуналних 
објеката и система нарочито у погледу санације 
постојеће градске депоније и стварање услова за њену 
трансформацију као и уређење и проширење комплекса 
новог гробља, инфраструктурних система, побољшање 
саобраћајне инфраструктуре и изградња нових 
саобраћајница, заштита и унапређење зелених површина, 
заштитног зеленила, развој простора за спортске и 
рекреативне садржаје, повећање привлачности амбијента 
у складу са јавним вредностима и интересима. 

Члан 6.
 У оквиру граница овог Плана, разрадити 
основне намене површина које, у складу са Генералним 
урбанистичким планом Пожаревца, представљају 
генералну препоруку за претежну намену простора, 
који подразумева присуство компатибилних садржаја 
и других намена на деловима територије, појединим 
парцелама и комплексима. 
 У подручју Плана, дефинисане су следеће 
намене: производња са услугама, пољопривредне 
површине са пратећим пољопривредним садржајима и 
становањем руралног типа, вишепородично становање, 
централни садржаји (пословно – услужне намене), објекти 
посебне намене – КПЗ Забела, комуналне површине 
и објекти – ново гробље са планираним проширењем, 
постојећа градска депонија планирана за санацију и 
трансформацију у трансфер станицу са рециклажним 
центром, саобраћајне површине и објекти - државни пут 
I Б реда – бр. 34, државни пут II Б реда – бр. 371, државни 
пут II А реда – бр. 159, железничка пруга Мала Крсна 
– Пожаревац – Бор - Распутница 2 (Вражогрнац), нове 
прстенасте саобраћајнице и др., комплекси и површине 
за спорт и рекреацију, зелене површине - паркови, 
заштитно и друго зеленило, инфраструктурни објекти и 
системи и др.
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 План мора да садржи нарочито поделу простора 
на посебне целине и зоне, правила уређења и правила 
грађења, претежну намену земљишта по зонама и 
целинама, регулационе и грађевинске линије, потребне 
нивелационе коте раскрсница улица и површина 
јавне намене, коридоре и капацитете за саобраћајну, 
енергетску, комуналну и другу инфраструктуру, мере 
заштите културно – историјских споменика и заштићених 
целина, одређивање зона за које се обавезно доноси план 
детаљне регулације са прописаном забраном изградње 
до његовог доношења, локације за које се обавезно 
израђује урбанистички пројекат, правила парцелације, 
препарцелације и исправке граница суседних парцела, 
мере енергетске ефикасности као и утврђивање других 
елемената од значаја за развој овог дела града.

Члан 7.
Рок за израду Плана је 12 (дванаест) месеци од 

дана уговарања израде истог. 

Члан 8.
Средства за израду Плана предвиђена су Одлуком 

о буџету града Пожаревца за 2015. годину („Службени 
гласник града Пожаревца“, бр.13/14 и 3/15).

Члан 9.
  Нацрт Плана биће изложен на рани јавни увид и 
јавни увид, након обављене стручне контроле од стране 
комисије за планове града Пожаревца. Подаци о начину 
излагања на јавни увид биће објављени у дневном и 
локалном листу. 
  Оглашавање раног јавног увида и јавног увида, 
као и њихово трајање обавиће се у складу са Законом о 
планирању и изградњи. 

Члан 10.
 Одлука о изради Стратешке процене утицаја 
Плана генералне регулације „Пожаревац 4“ на животну 
средину, број 04-350-250/2015/4 од 14.08.2015. године је 
саставни део ове Одлуке. 

Члан 11. 
План генералне регулације ‘’Пожаревац 4’’ 

израдиће се у 5 (пет) истоветних примера у штампаном 
и 5 (пет) истоветних примерака у дигиталном облику. 

Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 30.9.2015. године Број: 01-06-186/8г

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл.правник, с.р.
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 На основу члана 9. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник 
РС“, бр. 135/04 и 88/10), по претходно прибављеном 
Мишљењу Одељења за привреду, локални економски 
развој и заштиту животне средине број 08-501-93/2015 од 
11.08.2015. године, Одељење за урбанизам и грађевинске 
послове Градске управе града Пожаревца, доноси

О Д Л У К У 
о изради Стратешке процене утицаја Плана 

генералне регулације „Пожаревац 4“ на животну 
средину

1. Приступа се изради Стратешке процене 
утицаја Плана генералне регулације „Пожаревац 4“ на 
животну средину (у даљем тексту: Стратешка процена).

2. Разлози за израду Стратешке процене 
дефинисани су на основу могућих утицаја Плана 
генералне регулације „Пожаревац 4“ (у даљем тексту: 
План генералне регулације) на животну средину, на 
следећи начин:

- значај Плана генералне регулације на заштиту 
животне средине и одрживи развој произилази из потребе 
да се заштити животна средина, природне вредности и 
обезбеди одрживи развој на подручју истог;

- потребе да се у планирању просторног 
развоја подручја Плана генералне регулације сагледају 
стратешка питања заштите животне средине и обезбеди 
њихово решавање на одговарајући начин.

Генералним урбанистичким планом Пожаревца 
предвиђена је обавеза израде Стратешке процене.

3. Стратешка процена ради се за прелиминарну 
границу Плана генералне регулације која иде од тачке 
укрштања железничког колосека за Забелу са границом 
ГУП-а Пожаревац (координата пресечне тачке 10), прати 
трасу железничког колосека до укрштања са улицом Змај 
Јовином и наставља улицом Змај Јовином до укрштања 
са улицом Дунавском, затим наставља улицом Дунавском 
до укрштања са улицом Расадничком, наставља улицом 
Расадничком и надаље јужно до улице Узун Миркове 
одакле се поклапа са трасом улице Узун Миркове и 
улицом 28. марта до улице Братства и Јединства, затим 
улицом Проте Матеје до укрштања са улицом Војске 
Југославије, одакле наставља улицом Кадињача поред 
касарне „Сопот“ и улицом Словенском до укрштања са 
железничком пругом Мала Крсна – Пожаревац – Бор - 
Распутница 2 (Вражогрнац), скреће јужно трасом пруге 
до укрштања са некатегорисаним путем и наставља тим 
путем до укрштања са улицом Боже Димитријевића 
одакле наставља даље око комплекса новог гробља ка 
североистоку до укрштања са државним путем IБ реда – 
број 34, односно границом ГУП-а Пожаревац (координата 
пресечне тачке бр. 208) одакле се у потпуности поклапа 
са границом ГУП-а Пожаревац - трасом државног пута 
IБ реда – број 34 до локалног пута за Костолац и даље 
око насеља Забела до тачке укрштања границе Плана са 



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА30.09.2015. Број 8 - Страна 91

железничким колосеком за Забелу – координата пресечне 
тачке 10.

Граница плана дефинисана је као прелиминарна, 
а коначна граница ће се утврдити и дефинисати приликом 
припреме, израде и верификације нацрта Плана генералне 
регулације.

4. Израда Стратешке процене је заснована на 
студијско -аналитичкој документацији из области заштите 
животне средине и другој релевантној документацији. 
 5. Стратешком проценом биће разматрана 
питања заштите ваздуха, воде, земљишта, живог света, 
природе и природних добара, као и друга питања за 
која се у току израде утврди да захтевају одговарајућу 
обраду.
 6. Извештај о стратешкој процени, као документ 
којим се описују, вреднују и процењују могући значајни 
утицаји на животну средину до којих се може доћи 
имплементацијом Плана генералне регулације и одређују 
мере за смањење негативних утицаја на животну средину, 
садржи: 
 - Полазне основе Стратешке процене;
 - Опште и посебне циљеве Стратешке процене и 
индикаторе;
 - Процену могућих утицаја са описом мера 
предвиђених за смањење негативних утицаја на животну 
средину;
 - Смернице за израду Стратешке процене на 
нижим хијерархијским нивоима;
 - Програм праћења стања животне средине у 
току спровођења Плана генералне регулације;
 - Приказ коришћене методологије; 
 - Приказ начина одлучивања, опис разлога 
одлучујућих за избор Плана генералне регулације са 
аспекта разматраних варијантних решења и приказ 
начина на који су питања животне средине укључена у 
исти;
 - Закључке до којих се дошло током извештаја 
о стратешкој процени представљене на начин разумљив 
јавности;
 - друге податке од значаја за Стратешку 
процену.
 7. Носилац израде Извештаја о стратешкој 
процени је обрађивач Плана генералне регулације.
 8. Приликом израде Извештаја о стратешкој 
процени, носилац израде у обавези је да првенствено 
примењује податке из секторског плана: Програм 
заштите животне средине града Пожаревца 2012-2020 са 
Акционим планом, да примењује оне индикаторе који су 
обрађени наведеном секторском плану, као и да користи 
и остале индикаторе који су прописани Правилником о 
националној листи индикатора заштите животне средине 
(„Службени гласник РС“, бр. 37/2011).
 Носилац израде изваштаја стратешке процене 
дужан је да прикупи све расположиве податке, услове 
и документацију од значаја за израду Стратешке 
процене од министарства, посебних организација, 
јавних предузећа и установа надлежних за послове 
пољопривреде, шумарства и водопривреде, саобраћаја, 

телекомуникација, енергетике, економије и регионалног 
развоја, туризма, заштите животне средине и просторног 
планирања, заштите споменика културе, заштите природе, 
као и других заинтересованих органа и организација.
 9. Рок за израду Стратешке процене је 18 
(осамнаест) месеци од дана уговарања са обрађивачем 
Плана генералне регулације. 
 10. Учешће јавности у разматрању Извештаја о 
стратешкој процени обезбеђује се у оквиру јавног увида 
о Нацрту Плана генералне регулације, у трајању од 30 
дана у згради Скупштине града Пожаревца.
 11. Одлука о изради Стратешке процене 
је саставни део Одлуке о изради Плана генералне 
регулације.
 12. Ова одлука објављује се у „Службеном 
гласнику града Пожаревца“.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ 
ПОСЛОВЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

У Пожаревцу, 14.08.2015. године 
Број: 04-350-250/2015/4

САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК
Данијела Јанковић, дипл.правник , с.р.

НАЧЕЛНИК
Војислав Пајић, дипл.инж.арх., с.р.
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На основу члана 46. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-
исправка, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 
98/13-УС, 132/14 и 145/14) и члана 32. став 1. тачка 5) 
Статута града Пожаревца („Службени гласник града 
Пожаревца“, бр. 4/13 - пречишћен текст), по претходно 
прибављеном мишљењу Комисије за планове града 
Пожаревца број 04-350-238/2015 од 16.07.2015. године, 
Скупштина града Пожаревца, на седници одржаној 
30.9.2015. године, донела је 

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

‘’ПОЖАРЕВАЦ 5’’

Члан 1.
Овом одлуком приступа се изради Плана 

генералне регулације ‘’Пожаревац 5’’ (у даљем тексту: 
План).

Члан 2.
 Прелиминарна граница Плана делом се поклапа 
са границом ГУП-а Пожаревац, почев од координате 
пресечне тачке 99, односно, тачке укрштања са локалним 
путем на око 250м паралелно јужно са државним путем 
IБ реда – број 33 (јужна обилазница) до укрштања са 
државним путем IIА реда – број 160 (лучички пут), 
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одакле наставља северно државним путем IIА реда 
– број 160 до укрштања са јужном обилазницом и даље 
наставља трасом пута на исток до пресечне тачке П31 
границе ГУП-а Пожаревац одакле скреће на север и прати 
трасу локалног некатегорисаног пута до улице Цара 
Душана, наставља улицом Цара Душана и у продужетку 
локалним некатегорисаним путем ка северу до улице 
Слободарске и даље улицом Слободарском до укрштања 
са улицом Пожаревачки Партизански одред одакле 
скреће на југ улицом Шесте личке дивизије до укрштања 
са улицом Иве Маринковић и даље наставља улицом Иве 
Маринковић до укрштања са улицом 27. априла, наставља 
улицом 27. априла на север до укрштања са железничком 
пругом Мала Крсна – Пожаревац – Бор - Распутница 
2 (Вражогрнац), прати трасу пруге до укрштања са 
државним путем IБ реда – број 33 и продужава на југ 
за још око 250м до координате пресечне тачке број 99 
границе ГУП-а Пожаревац.

Граница плана дефинисана је као прелиминарна, 
а коначна граница ће се утврдити и дефинисати приликом 
припреме, израде и верификације нацрта плана.

Прелиминарном границом обухваћен је простор 
површине од око 765,8 ha.

Парцеле у обухвату Плана припадају 
катастарским општинама Пожаревац и Лучица.

Оквирна граница је приказана на графичком 
прилогу, који је саставни део Одлуке.

Члан 3.
Плански основ за израду Плана генералне 

регулације ‘’Пожаревац 5’’ је Генерални урбанистички 
план Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, 
број 13/2014), Просторни план града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца“, број 10/2012), као 
и други планови вишег реда који су донети за подручје 
града Пожаревца – Просторни план подручја посебне 
намене Костолачког угљеног басена (‘’’Службени 
гласник РС’’, бр. 1/2013) и Регионални просторни план 
за подручје Подунавског и Браничевског управног округа 
(‘’Службени гласник РС’’, бр. 8/2015).

Подлоге за потребе израде Плана су:
1) Орто фото подлоге резолуције 10цм, за 

градско подручје у tif и ecw формату
2) ДКП –Дигитални катастар непокретности 

за обухват Генералног урбанитсичког плана 
у dwg формату у размери 1: 1000 и 1: 2500

3) Дигитални модел терена 
4) Катастарско – топографски план државног 

пута I Б реда – бр. 33

Члан 4.
 Сврха Плана је економично, рационално, 
планско чување и коришћење земљишта и резервисање 
простора за потребе града у будућности, сагледавање 
простора кроз уважавање постојеће изграђености са 
аспекта физичких могућности за даље интервенције, 
остваривање континуитета у планирању саобраћаја и 
инфраструктуре у складу са постојећим и планираним 

наменама површина, повећање степена атрактивности 
локација за укупан економски развој.
 Основне намене површина дефинисане 
Генералним урбанистичким планом, представљају 
генералну препоруку за претежну намену простора, 
који подразумева присуство комплементарних и 
компатибилних садржаја и других намена на деловима 
територије, комплексима и појединим парцелама.

Члан 5.
  Основни циљеви израде Плана су утврђивање 
просторног и урбанистичког уређења, изградње, заштите 
и унапређења земљишта којим се обезбеђује очување 
природних и створених вредности, животне средине, 
квалитетнији услови живота, утврђивање површина 
јавне и осталих намена, обезбеђење услова за економски 
развој изградњом производних објеката, пословања 
и комерцијалних делатности, објеката у функцији 
пољопривредног развоја, унапређење и побољшања 
услова становања, унапређење комуналних објеката 
и система, инфраструктурних система, побољшање 
саобраћајне инфраструктуре и изградња нових 
саобраћајница, заштита и унапређење зелених површина, 
заштитног зеленила, развој простора за спортске и 
рекреативне садржаје, повећање привлачности амбијента 
у складу са јавним вредностима и интересима. 

Члан 6.
 У оквиру граница овог Плана, разрадити 
основне намене површина које, у складу са Генералним 
урбанистичким планом Пожаревца, представљају 
генералну препоруку за претежну намену простора, 
који подразумева присуство компатибилних садржаја 
и других намена на деловима територије, појединим 
парцелама и комплексима. 
 У подручју Плана, дефинисане су следеће намене: 
производња са услугама, пољопривредне површине са 
пратећим пољопривредним садржајима и становањем 
руралног типа, вишепородично и једнопородично 
становање које представља најзаступљенију намену у 
оквиру плана, централни садржаји (пословно – услужне 
намене), објекти јавне намене, комуналне површине и 
објекти, саобраћајне површине и објекти., комплекси 
и површине за спорт и рекреацију, зелене површине - 
паркови, заштитно и друго зеленило, инфраструктурни 
објекти и системи и др. У оквиру овог Плана, предвиђено 
је формирање нових просторних целина – зона мешовитог 
становања са јавним службама и производно – услужна 
зона у комплексу бивше живинарске фарме.
 Нарочито важно је предвидети заштититу и 
унапређење постојећег водоизворишта ‘’Меминац’’ за 
снабдевање града обзиром да се налази у обухвату Плана 
са све три зоне заштите.
 План мора да садржи нарочито поделу простора 
на посебне целине и зоне, правила уређења и правила 
грађења, претежну намену земљишта по зонама и 
целинама, регулационе и грађевинске линије, потребне 
нивелационе коте раскрсница улица и површина 
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јавне намене, коридоре и капацитете за саобраћајну, 
енергетску, комуналну и другу инфраструктуру, мере 
заштите културно – историјских споменика и заштићених 
целина, одређивање зона за које се обавезно доноси план 
детаљне регулације са прописаном забраном изградње 
до његовог доношења, локације за које се обавезно 
израђује урбанистички пројекат, правила парцелације, 
препарцелације и исправке граница суседних парцела, 
мере енергетске ефикасности као и утврђивање других 
елемената од значаја за развој овог дела града.

Члан 7.
Рок за израду Плана је 12 (дванаест) месеци од 

дана уговарања израде истог. 

Члан 8.
Средства за израду Плана предвиђена су Одлуком 

о буџету града Пожаревца за 2015. годину („Службени 
гласник града Пожаревца“, бр. 13/14 и 3/15).

Члан 9.
  Нацрт Плана биће изложен на рани јавни увид и 
јавни увид, након обављене стручне контроле од стране 
комисије за планове града Пожаревца. Подаци о начину 
излагања на јавни увид биће објављени у дневном и 
локалном листу. 
 Оглашавање раног јавног увида и јавног увида, 
као и њихово трајање обавиће се у складу са Законом о 
планирању и изградњи. 

Члан 10.
 Одлука о изради Стратешке процене утицаја 
Плана генералне регулације „Пожаревац 5“ на животну 
средину, број 04-350-250/2015/5 од 14.08.2015. године је 
саставни део ове Одлуке. 

Члан 11. 
  План генералне регулације ‘’Пожаревац 5’’ 
израдиће се у 5 (пет) истоветних примера у штампаном 
и 5 (пет) истоветних примерака у дигиталном облику. 

Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 30.9.2015. године Број: 01-06-186/8д

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл.правник, с.р.
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 На основу члана 9. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник 
РС“, бр. 135/04 и 88/10), по претходно прибављеном 
Мишљењу Одељења за привреду, локални економски 

развој и заштиту животне средине број 08-501-94/2015 од 
11.08.2015. године, Одељење за урбанизам и грађевинске 
послове Градске управе града Пожаревца, доноси

О Д Л У К У 
о изради Стратешке процене утицаја Плана 

генералне регулације „Пожаревац 5“ на животну 
средину

1. Приступа се изради Стратешке процене 
утицаја Плана генералне регулације „Пожаревац 5“ на 
животну средину (у даљем тексту: Стратешка процена).

2. Разлози за израду Стратешке процене 
дефинисани су на основу могућих утицаја Плана 
генералне регулације „Пожаревац 5“ (у даљем тексту: 
План генералне регулације) на животну средину, на 
следећи начин:

- значај Плана генералне регулације на заштиту 
животне средине и одрживи развој произилази из потребе 
да се заштити животна средина, природне вредности и 
обезбеди одрживи развој на подручју истог;

- потребе да се у планирању просторног 
развоја подручја Плана генералне регулације сагледају 
стратешка питања заштите животне средине и обезбеди 
њихово решавање на одговарајући начин.

Генералним урбанистичким планом Пожаревца 
предвиђена је обавеза израде Стратешке процене.

3. Стратешка процена ради се за прелиминарну 
границу Плана генералне регулације која се делом 
поклапа са границом ГУП-а Пожаревац, почев од 
координате пресечне тачке 99, односно, тачке укрштања 
са локалним путем на око 250м паралелно јужно са 
државним путем IБ реда – број 33 (јужна обилазница) 
до укрштања са државним путем IIА реда – број 160 
(лучички пут), одакле наставља северно државним 
путем IIА реда – број 160 до укрштања са јужном 
обилазницом и даље наставља трасом пута на исток до 
пресечне тачке П31 границе ГУП-а Пожаревац одакле 
скреће на север и прати трасу локалног некатегорисаног 
пута до улице Цара Душана, наставља улицом Цара 
Душана и у продужетку локалним некатегорисаним 
путем ка северу до улице Слободарске и даље улицом 
Слободарском до укрштања са улицом Пожаревачки 
Партизански одред одакле скреће на југ улицом Шесте 
личке дивизије до укрштања са улицом Иве Маринковић 
и даље наставља улицом Иве Маринковић до укрштања 
са улицом 27. априла, наставља улицом 27. априла на 
север до укрштања са железничком пругом Мала Крсна 
– Пожаревац – Бор - Распутница 2 (Вражогрнац), прати 
трасу пруге до укрштања са државним путем IБ реда – 
број 33 и продужава на југ за још око 250м до координате 
пресечне тачке број 99 границе ГУП-а Пожаревац.

Граница плана дефинисана је као прелиминарна, 
а коначна граница ће се утврдити и дефинисати приликом 
припреме, израде и верификације нацрта Плана генералне 
регулације.

4. Израда Стратешке процене је заснована на 
студијско -аналитичкој документацији из области заштите 
животне средине и другој релевантној документацији. 
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 5. Стратешком проценом биће разматрана 
питања заштите ваздуха, воде, земљишта, живог света, 
природе и природних добара, као и друга питања за 
која се у току израде утврди да захтевају одговарајућу 
обраду.
 6. Извештај о стратешкој процени, као документ 
којим се описују, вреднују и процењују могући значајни 
утицаји на животну средину до којих се може доћи 
имплементацијом Плана генералне регулације и одређују 
мере за смањење негативних утицаја на животну средину, 
садржи: 
 - Полазне основе Стратешке процене;
 - Опште и посебне циљеве Стратешке процене и 
индикаторе;
 - Процену могућих утицаја са описом мера 
предвиђених за смањење негативних утицаја на животну 
средину;
 - Смернице за израду Стратешке процене на 
нижим хијерархијским нивоима;
 - Програм праћења стања животне средине у 
току спровођења Плана генералне регулације;
 - Приказ коришћене методологије; 
 - Приказ начина одлучивања, опис разлога 
одлучујућих за избор Плана генералне регулације са 
аспекта разматраних варијантних решења и приказ 
начина на који су питања животне средине укључена у 
исти;
 - Закључке до којих се дошло током извештаја 
о стратешкој процени представљене на начин разумљив 
јавности;
 - друге податке од значаја за Стратешку 
процену.
 7. Носилац израде Извештаја о стратешкој 
процени је обрађивач Плана генералне регулације.
 8. Приликом израде Извештаја о стратешкој 
процени, носилац израде у обавези је да првенствено 
примењује податке из секторског плана: Програм 
заштите животне средине града Пожаревца 2012-2020 са 
Акционим планом, да примењује оне индикаторе који су 
обрађени наведеном секторском плану, као и да користи 
и остале индикаторе који су прописани Правилником о 
националној листи индикатора заштите животне средине 
(„Службени гласник РС“, бр. 37/2011).
 Носилац израде Извештаја о стратешкој 
процени дужан је да прикупи све расположиве податке, 
услове и документацију од значаја за израду Стратешке 
процене од министарства, посебних организација, 
јавних предузећа и установа надлежних за послове 
пољопривреде, шумарства и водопривреде, саобраћаја, 
телекомуникација, енергетике, економије и регионалног 
развоја, туризма, заштите животне средине и просторног 
планирања, заштите споменика културе, заштите природе, 
као и других заинтересованих органа и организација.
 9. Рок за израду Стратешке процене је 18 
(осамнаест) месеци од дана уговарања са обрађивачем 
Плана генералне регулације. 
 10. Учешће јавности у разматрању Извештаја о 
стратешкој процени обезбеђује се у оквиру јавног увида 

о Нацрту Плана генералне регулације, у трајању од 30 
дана у згради Скупштине града Пожаревца.
 11. Одлука о изради Стратешке процене 
је саставни део Одлуке о изради Плана генералне 
регулације.
 12. Ова одлука објављује се у „Службеном 
гласнику града Пожаревца“.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ 
ПОСЛОВЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

У Пожаревцу, 14.08.2015. године 
Број: 04-350-250/2015/5

САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК
Данијела Јанковић, дипл.правник, с.р.

НАЧЕЛНИК
Војислав Пајић, дипл.инж.арх., с.р.
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На основу члана 46. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-
исправка, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 
98/13-УС, 132/14 и 145/14) и члана 32. став 1. тачка 5) 
Статута града Пожаревца („Службени гласник града 
Пожаревца“, бр. 4/13 - пречишћен текст), по претходно 
прибављеном мишљењу Комисије за планове града 
Пожаревца број 04-350-238/2015 од 16.07.2015. године, 
Скупштина града Пожаревца, на седници одржаној 
30.9.2015. године, донела је 

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

‘’ПОЖАРЕВАЦ 6’’

Члан 1.
Овом одлуком приступа се изради Плана 

генералне регулације ‘’Пожаревац 6’’ (у даљем тексту: 
План).

Члан 2.
 Прелиминарна граница Плана делом се поклапа 
са источном границом ГУП-а Пожаревац, почев од 
координате пресечне тачке П31, односно, тачке укрштања 
са државним путем IБ реда – број 33 (јужна обилазница) 
и даље, редом границом ГУП-а до координате пресечне 
тачке бр. 208, односно, укрштања са државним путем 
IБ реда – број 34 одакле скреће ка југозападу иза 
комплекса новог гробља до пресечне тачке са границом 
Плана генералне регулације ‘’Пожаревац 1’’, наставља 
том границом, односно локалним некатегорисаним 
путем ка југу до улице Цара Душана и надаље улицом 
Цара Душана и некатегорисаним локалним путем у 
продужетку, до координате пресечне тачке П31 границе 
ГУП-а Пожаревца, односно, тачке укрштања са државним 
путем IБ реда – број 33.
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Граница плана дефинисана је као прелиминарна, 
а коначна граница ће се утврдити и дефинисати приликом 
припреме, израде и верификације нацрта плана.

Прелиминарном границом обухваћен је простор 
површине од око 1.066,3 ha.

Све парцеле у обухвату Плана припадају 
катастарској општини Пожаревац.

Оквирна граница је приказана на графичком 
прилогу, који је саставни део Одлуке.

Члан 3.
 Плански основ за израду Плана генералне 
регулације ‘’Пожаревац 6’’ је Генерални урбанистички 
план Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, 
број 13/2014), Просторни план града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца“, број 10/2012), као 
и други планови вишег реда који су донети за подручје 
града Пожаревца – Просторни план подручја посебне 
намене Костолачког угљеног басена (‘’’Службени 
гласник РС’’, бр. 1/2013) и Регионални просторни план 
за подручје Подунавског и Браничевског управног округа 
(‘’Службени гласник РС’’, бр. 8/2015).

Подлоге за потребе израде Плана су:
1) Орто фото подлоге резолуције 10цм, за 

градско подручје у tif и ecw формату
2) ДКП –Дигитални катастар непокретности 

за обухват Генералног урбанитсичког плана 
у dwg формату у размери 1: 1000 и 1: 2500

3) Дигитални модел терена 

Члан 4.
 Сврха Плана је економично, рационално, 
планско чување и коришћење земљишта и резервисање 
простора за потребе града у будућности, сагледавање 
простора кроз уважавање постојеће изграђености са 
аспекта физичких могућности за даље интервенције, 
остваривање континуитета у планирању саобраћаја и 
инфраструктуре у складу са постојећим и планираним 
наменама површина, повећање степена атрактивности 
локација за укупан економски развој.
 Основне намене површина дефинисане 
Генералним урбанистичким планом, представљају 
генералну препоруку за претежну намену простора, 
који подразумева присуство комплементарних и 
компатибилних садржаја и других намена на деловима 
територије, комплексима и појединим парцелама.

Члан 5.
  Основни циљеви израде Плана генералне 
регулације ‘’Пожаревац 6’’ су утврђивање просторног 
и урбанистичког уређења, изградње, заштите и 
унапређења земљишта којим се обезбеђује очување 
природних и створених вредности, животне средине, 
квалитетнији услови живота, утврђивање површина 
јавне и осталих намена, обезбеђење услова за економски 
развој изградњом објеката у функцији пољопривредног 
развоја, унапређење комуналних објеката и система, 
инфраструктурних система, побољшање саобраћајне 

инфраструктуре и изградња нових саобраћајница, а 
нарочито заштита и унапређење зелених површина, 
заштитног зеленила, парк шума, простора за спортске и 
рекреативне садржаје, повећање привлачности амбијента 
у складу са јавним вредностима и интересима. 

    Члан 6.
 У оквиру граница овог Плана, чије подручје је 
највећим делом неизграђено, разрадити основне намене 
површина које, у складу са Генералним урбанистичким 
планом Пожаревца, представљају генералну препоруку за 
претежну намену простора, који подразумева присуство 
компатибилних садржаја и других намена на деловима 
територије, појединим парцелама и комплексима. 
 Подручје Плана је планирано, пре свега за 
развој спорта, рекреације у природи, зеленило, парк 
шуме и друге парковске површине сагласно природним 
географско – климатским потенцијалима територије и 
реке Могиле као и за развој пољопривредних површина. 
Такође, у мањем обиму су предвиђене површине за 
развој комерцијалних садржаја – пословања и услуга 
као и производне делатности. Становање је предвиђено 
такође у мањем обиму и то претежно као зоне кућа за 
одмор.
 План мора да садржи нарочито поделу простора 
на посебне целине и зоне, правила уређења и правила 
грађења, претежну намену земљишта по зонама и 
целинама, регулационе и грађевинске линије, потребне 
нивелационе коте раскрсница улица и површина 
јавне намене, коридоре и капацитете за саобраћајну, 
енергетску, комуналну и другу инфраструктуру, мере 
заштите културно – историјских споменика и заштићених 
целина, одређивање зона за које се обавезно доноси план 
детаљне регулације са прописаном забраном изградње 
до његовог доношења, локације за које се обавезно 
израђује урбанистички пројекат, правила парцелације, 
препарцелације и исправке граница суседних парцела, 
мере енергетске ефикасности као и утврђивање других 
елемената од значаја за развој овог дела града.

Члан 7.
Рок за израду Плана је 12 (дванаест) месеци од 

дана уговарања израде истог. 

Члан 8.
Средства за израду Плана предвиђена су Одлуком 

о буџету града Пожаревца за 2015. годину („Службени 
гласник града Пожаревца“, бр. 13/14 и 3/15).

Члан 9.
 Нацрт Плана биће изложен на рани јавни увид и 
јавни увид, након обављене стручне контроле од стране 
комисије за планове града Пожаревца. Подаци о начину 
излагања на јавни увид биће објављени у дневном и 
локалном листу. 
 Оглашавање раног јавног увида и јавног увида, 
као и њихово трајање обавиће се у складу са Законом о 
планирању и изградњи. 
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Члан 10.
 Одлука о изради Стратешке процене утицаја 
Плана генералне регулације „Пожаревац 6“ на животну 
средину, број 04-350-250/2015/6 од 14.08.2015. године је 
саставни део ове Одлуке.

Члан 11. 
  План генералне регулације ‘’Пожаревац 6’’ 
израдиће се у 5 (пет) истоветних примера у штампаном 
и 5 (пет) истоветних примерака у дигиталном облику. 

Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 30.9.2015. године Број: 01-06-186/8ђ

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл.правник, с.р.
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На основу члана 9. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник 
РС“, бр. 135/04 и 88/10), по претходно прибављеном 
Мишљењу Одељења за привреду, локални економски 
развој и заштиту животне средине број 08-501-95/2015 од 
11.08.2015. године, Одељење за урбанизам и грађевинске 
послове Градске управе града Пожаревца, доноси

О Д Л У К У 
о изради Стратешке процене утицаја Плана 

генералне регулације „Пожаревац 6“ на животну 
средину

1. Приступа се изради Стратешке процене 
утицаја Плана генералне регулације „Пожаревац 6“ на 
животну средину (у даљем тексту: Стратешка процена).

2. Разлози за израду Стратешке процене 
дефинисани су на основу могућих утицаја Плана 
генералне регулације „Пожаревац 6“ (у даљем тексту: 
План генералне регулације) на животну средину, на 
следећи начин:

- значај Плана генералне регулације на заштиту 
животне средине и одрживи развој произилази из потребе 
да се заштити животна средина, природне вредности и 
обезбеди одрживи развој на подручју истог;

- потребе да се у планирању просторног 
развоја подручја Плана генералне регулације сагледају 
стратешка питања заштите животне средине и обезбеди 
њихово решавање на одговарајући начин.

Генералним урбанистичким планом Пожаревца 
предвиђена је обавеза израде Стратешке процене.

3. Стратешка процена ради се за прелиминарну 
границу Плана генералне регулације која се делом 
поклапа са источном границом ГУП-а Пожаревац, 

почев од координате пресечне тачке П31, односно, тачке 
укрштања са државним путем IБ реда – број 33 (јужна 
обилазница) и даље, редом границом ГУП-а до координате 
пресечне тачке бр. 208, односно, укрштања са државним 
путем IБ реда – број 34 одакле скреће ка југозападу иза 
комплекса новог гробља до пресечне тачке са границом 
Плана генералне регулације ‘’Пожаревац 1’’, наставља 
том границом, односно локалним некатегорисаним 
путем ка југу до улице Цара Душана и надаље улицом 
Цара Душана и некатегорисаним локалним путем у 
продужетку, до координате пресечне тачке П31 границе 
ГУП-а Пожаревца, односно, тачке укрштања са државним 
путем IБ реда – број 33.

Граница плана дефинисана је као прелиминарна, 
а коначна граница ће се утврдити и дефинисати приликом 
припреме, израде и верификације нацрта Плана генералне 
регулације.

4. Израда Стратешке процене је заснована на 
студијско -аналитичкој документацији из области заштите 
животне средине и другој релевантној документацији. 
 5. Стратешком проценом биће разматрана 
питања заштите ваздуха, воде, земљишта, живог света, 
природе и природних добара, као и друга питања за 
која се у току израде утврди да захтевају одговарајућу 
обраду.
 6. Извештај о стратешкој процени, као документ 
којим се описују, вреднују и процењују могући значајни 
утицаји на животну средину до којих се може доћи 
имплементацијом Плана генералне регулације и одређују 
мере за смањење негативних утицаја на животну средину, 
садржи: 
 - Полазне основе Стратешке процене;
 - Опште и посебне циљеве Стратешке процене и 
индикаторе;
 - Процену могућих утицаја са описом мера 
предвиђених за смањење негативних утицаја на животну 
средину;
 - Смернице за израду Стратешке процене на 
нижим хијерархијским нивоима;
 - Програм праћења стања животне средине у 
току спровођења Плана генералне регулације;
 - Приказ коришћене методологије; 
 - Приказ начина одлучивања, опис разлога 
одлучујућих за избор Плана генералне регулације са 
аспекта разматраних варијантних решења и приказ 
начина на који су питања животне средине укључена у 
исти;
 - Закључке до којих се дошло током извештаја 
о стратешкој процени представљене на начин разумљив 
јавности;
 - друге податке од значаја за Стратешку 
процену.
 7. Носилац израде Извештаја о стратешкој 
процени је обрађивач Плана генералне регулације.
 8. Приликом израде Извештаја о стратешкој 
процени, носилац израде у обавези је да првенствено 
примењује податке из секторског плана: Програм 
заштите животне средине града Пожаревца 2012-2020 са 
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Акционим планом, да примењује оне индикаторе који су 
обрађени наведеном секторском плану, као и да користи 
и остале индикаторе који су прописани Правилником о 
националној листи индикатора заштите животне средине 
(„Службени гласник РС“, бр. 37/2011).
 Носилац израде Извештаја о стратешкој 
процени дужан је да прикупи све расположиве податке, 
услове и документацију од значаја за израду Стратешке 
процене од министарства, посебних организација, 
јавних предузећа и установа надлежних за послове 
пољопривреде, шумарства и водопривреде, саобраћаја, 
телекомуникација, енергетике, економије и регионалног 
развоја, туризма, заштите животне средине и просторног 
планирања, заштите споменика културе, заштите природе, 
као и других заинтересованих органа и организација.
 9. Рок за израду Стратешке процене је 18 
(осамнаест) месеци од дана уговарања са обрађивачем 
Плана генералне регулације. 
 10. Учешће јавности у разматрању Извештаја о 
стратешкој процени обезбеђује се у оквиру јавног увида 
о Нацрту Плана генералне регулације, у трајању од 30 
дана у згради Скупштине града Пожаревца.
 11. Одлука о изради Стратешке процене 
је саставни део Одлуке о изради Плана генералне 
регулације.
 12. Ова одлука објављује се у „Службеном 
гласнику града Пожаревца“.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ 
ПОСЛОВЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

У Пожаревцу, 14.08.2015. године 
Број: 04-350-250/2015/6

САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК
Данијела Јанковић, дипл.правник, с.р.

НАЧЕЛНИК
Војислав Пајић, дипл.инж.арх., с.р.
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На основу члана 9. став 4. Закона о финансијској 
подршци породици са децом („Службени гласник РС“ , 
бр. 16/02, 115/05 и 107/09 ), члана 32. став 1. тачка 6) 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
бр. 129/07 и 83/14 – др. закон) 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 30.9.2015.
године, донела је

О Д Л У К У 
о измени и допуни Одлуке о остваривању права на 

накнаду за вантелесну оплодњу

Члан 1.
У Одлуци о остваривању права на накнаду 

за вантелесну оплодњу („Службени гласник града 

Пожаревца“, бр. 18/13), у члану 3. тачка 4) после речи: 
„Србије“ додају се речи: „или да пацијенткиња није 
била упућивана на вантелесну оплодњу о трошку 
Републичког завода за здравствено осигурање, а да је 
према медицинском налазу то једини начин да дође до 
жељене трудноће“.
 Тачка 5) мења се и гласи:
   „5) да жена у моменту подношења захтева, није 
навршила 45. годину живота;“ 

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 30.9.2015. године Број: 01-06-186/9

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
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На основу члана 20. Закона о локалној 
самоуправи (,,Службени гласник РС’’, бр. 129/07 и 
83/14-др. закон) и члана 32. став 1. тачка 4) Статута града 
Пожаревца (,,Службени гласник града Пожаревца’’ број 
4/13-пречишћен текст), Скупштина града Пожаревца, на 
седници одржаној 30.9.2015. године, донела је 

ОДЛУКУ 
о изменама Одлуке о приступању изради Стратегије 
одрживог развоја града Пожаревца 2014-2020. године

I 
У Одлуци о приступању изради Стратегије 

одрживог развоја града Пожаревца 2014-2020. године 
(,,Службени гласник града Пожаревца бр. 8/14), у називу 
Одлуке речи: ,,2014-2020. године’’ замењују се речима: 
,,2016-2021. године’’.

II
У тачки I став 2. речи: ,,од 2014. до 2020. године’’ 

замењују се речима: ,,од 2016. до 2021. године’’. 

III
У тачки II речи: ,, 2014-2020. године’’ замењују 

се речима: ,,2016-2021. године’’.

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

У Пожаревцу, 30.9.2015. године Број: 01-06-186/10

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
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ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 Милић Јовановић, с.р.
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На основу члана 21. став 7. и члана 22. став 1. 
Закона о приватизацији („Службени гласник РС“, бр. 
83/14 и 46/15), члана 32. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14 – др.закон), 
члана 32. став 1. тачка 25) а у вези члана 32. став 1. тачка 
9. Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града 
Пожаревца“, број 4/13 – пречишћен текст) и предлога 
Министарства привреде Републике Србије за доношење 
одлуке о моделу, методу и мерама за растерећење субјекта 
приватизације ЈРДП „Радио Пожаревац“ из Пожаревца, 
број 023-02-01889/2014-05 од 03. новембра 2014. године, 
Скупштина Града Пожаревца на седници одржаној дана 
30.9.2015. године, донела је

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 
О ОДРЕЂИВАЊУ МОДЕЛА И МЕТОДА 

ПРИВАТИЗАЦИЈЕ И ПРЕДЛАГАЊУ МЕРА ЗА 
ПРИПРЕМУ И РАСТЕРЕЋЕЊЕ СУБЈЕКТА 

ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ЈРДП“РАДИО ПОЖАРЕВАЦ“ 
ИЗ ПОЖАРЕВЦА

 1. Одлука Скупштине града Пожаревца број 01-
06-114/15 од 16. јуна 2015. године („Службени гласник 
града Пожаревца“, број 6/15) мења се и допуњује тако да 
гласи:
 „1. Поступак приватизације ЈРДП „Радио 
Пожаревац“ из Пожаревца, спровешће се кроз модел 
продаје капитала, методом јавног прикупљања понуда са 
јавним надметањем.
 2. Проценат јавног капитала који се приватизује 
износи 100% капитала субјекта приватизације у 
власништву Града Пожаревца.
 3. Почетна цена на првом јавном прикупљању 
понуда са јавним надметањем из тачке 1. ове одлуке 
износи 50% процењене вредности капитала субјекта 
приватизације на дан 31. децембра 2014. године, који се 
приватизује.
 4.У случају да се капитал који се приватизује 
не прода за цену из тачке 3. ове одлуке, почетна цена 
на другом јавном прикупљању понуда са јавним 
надметањем износи 33% процењене вредности капитала 
субјекта приватизације на дан 31. децембра 2014. године, 
који се приватизује.
 5. Одлуку доставити Министарству привреде 
Републике Србије, Министарству културе и информисања 
Републике Србије, Агенцији за приватизацију и субјекту 
приватизације.“
 2. Ова Одлука ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Пожаревца. 

У Пожаревцу. 30.9.2015. године Број: 01-06-186/11

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 Милић Јовановић, с.р.
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 На основу члана 38. став 1. и 5, члана 66. став 
3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, бр. 129/07 и 83/14-др. закон), члана 32. став 1. тачка 
6) и члана 35. Статута града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца“, бр. 4/13 - пречишћен текст), 
Скупштина града Пожаревца, на седници од 30.9.2015. 
године, донела је

О Д Л У К У
о изменама Одлуке о накнадама одборника 

Скупштине града Пожаревца, чланова 
скупштинских радних тела, чланова Градског већа 
града Пожаревца и чланова радних тела Градског 

већа

Члан 1.
 У Одлуци о накнадама одборника Скупштине 
града Пожаревца, чланова скупштинских радних тела, 
чланова Градског већа града Пожаревца и чланова 
радних тела Градског већа („Службени гласник града 
Пожаревца“, бр. 1/11), у члану 2. став 1. речи: „и заменика 
председника“ бришу се.
 У ставу 3. речи: „Одељење за привреду и 
финансије Градске управе града Пожаревца“ замењују 
се речима: „надлежно одељење Градске управе града 
Пожаревца за послове финансија“.
 У ставу 4. речи: „и заменику председника“ 
бришу се. 

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града Пожаревца“, 
осим исплате месечне паушалне накнаде за вршење 
одборничке функције, која се примењује почев од 
обрачуна и исплате месечне паушалне накнаде за вршење 
одборничке функције за септембар 2015. године.

У Пожаревцу, 30.9.2015. год. Број: 01-06-186/12

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Милић Јовановић, с.р.
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На основу члана 25, 26. став 1, члана 28. и 29. 
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 
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119/12, 116/13- аутентично тумачење и 44/14 – др.закон), 
члана 66. став 1. и 3.  у вези  члана 32. став 1. тачка 6) 
и 9) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, бр. 129/07 и 83/14 - др. закон) и члана 32. став 1. 
тачка 6) и 10) Статута Града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца“, бр. 4/13 – пречишћен текст), 
Скупштина града Пожаревца на седници, одржаној дана 
30.9.2015. године, донела је

О Д Л У К У
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА 

ЗА ИМЕНОВАЊЕ  ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ  
ПРЕДУЗЕЋА  „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ 

ГРАДА ПОЖАРЕВЦА“, ПОЖАРЕВАЦ 

Члан 1.
Расписује се јавни конкурс за именовање 

директора Јавног предузећа „Дирекција за изградњу 
града Пожаревца“, Пожаревац (у даљем тексту: јавно 
предузеће).

Члан 2.
Јавни конкурс у смислу ове одлуке чини 

скуп активности на припреми и објављивању огласа, 
прикупљању пријава и рангирању кандидата као и 
доношење одговарајућих правних аката у складу са 
законом.

Члан 3.
Комплетна документација и информације везане 

за јавни конкурс су доступне јавности.

Члан 4.
 Скупштина града Пожаревца усваја текст 

огласа о јавном конкурсу за именовање директора јавног 
предузећа, који је саставни део ове одлуке.

Члан 5.
На јавном конкурсу могу учествовати сва 

заинтересована физичка лица, која испуњавају услове 
јавног конкурса,  која поднесу пријаву  и програм који 
намеравају да остваре у циљу развоја јавног предузећа 
(у даљем тексту: програм).

Учесник на јавном конкурсу не може бити 
лице:

1)  које је непосредно ангажовано на припреми 
и спровођењу конкурса;

2)  које је осуђивано на условну или безусловну 
казну за кривична дела против привреде, 
правног саобраћаја или службене дужности;

3)  којем је изречена мера безбедности забране 
обављања претежне делатности јавног 
предузећа.

Члан 6.
Општи и посебни услови и критеријуми за 

именовање директора  прописани су Законом о раду 
(„Службени гласник РС“,  бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 

и 75/14) и Статутом Јавног предузећа „Дирекција за 
изградњу града Пожаревца“, Пожаревац („Службени 
гласник града Пожаревца“, бр. 4/13-пречишћен текст).

Члан 7.
Оглас о јавном конкурсу ради објављивања 

доставиће се  „Службеном гласнику Републике Србије“ и  
најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају 
на целој територији Републике Србије, у року од осам 
дана од дана доношења  одлуке о спровођењу јавног 
конкурса.

Оглас о јавном конкурсу објављује се и на 
интернет страници града Пожаревца , с тим што се 
мора навести када је оглас о јавном конкурсу објављен у 
„Службеном гласнику Републике Србије“.

Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 
дана од дана објављивања  јавног конкурса у „Службеном 
гласнику Републике Србије“.

Члан 8.
Поступак спровођења јавног конкурса 

и предлагања кандидата спровешће Комисија за 
именовања директора јавних предузећа чији је оснивач 
град Пожаревац, образована решењем Скупштине града 
Пожаревца (у даљем тексту: комисија).

Комисија је независна у својим одлукама и 
ставовима.

Члан 9.
      Комисија може пуноважно да ради и одлучује 
ако седницама присуствује већина од укупног броја 
чланова комисије.

Седницу комисије сазива председник комисије. 
У случају одсутности или спречености председника 
комисије, седницу комисије сазива и њоме председава 
заменик председника комисије.
     Комисија одлучује већином гласова од укупног 
броја чланова комисије.

Члан 10.
Комисија спроводи јавни конкурс тако што 

саставља списак кандидата који испуњавају услове за 
именовање и међу њима спроводи изборни поступак.

Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које 
нису приложени сви потребни докази, комисија одбацује 
закључком, против кога није допуштена посебна жалба.

У изборном поступку се, оцењивањем стручне 
оспособљености, знања и вештина кандидата утврђује 
резултат кандидата према мерилима прописаним овом 
одлуком за именовање директора јавног предузећа.

Члан 11.
Стручна оспособљеност кандидата оцењује 

се провером  програма и способности кандидата за 
практичну примену знања и вештина у обављању 
послова директора јавног предузећа одређених у складу 
са законом. Мерило за оцену програма је  квалитет 
истог. Стручна оспособљеност  кандидата оцењује се на 
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основу његових одговора на питања која се односе на 
унапређење рада и развоја јавног предузећа. 

Знање кандидата оцењује се провером: познавање 
једне или више области из које је делатност за чије је 
обављање основано јавно предузеће, односно познавање 
других делатности које обавља јавно предузеће, 
познавање прописа којима се уређује правни положај 
јавних предузећа, прописа којима се уређују услови и 
начин обављања делатности од општег интереса, као и 
општих прописа о раду.

Вештина кандидата оцењује се провером: 
вештине аналитичког резоновања и логичког 
закључивања, вештине руковођења, организационих 
способности и вештине комуникације.

Члан 12.
У изборном  поступку Комисија врши  проверу 

и оцењивање стручне оспособљености, знања и вештина 
кандидата усменим разговором ( провера).

Усмена провера  кандидата врши се разговором 
чланова Комисије са кандидатом. 

За усмену проверу Комисија унапред припрема 
питања која ће бити постављена кандидатима. Свим 
кандидатима се постављају иста питања и по истом 
редоследу. Свим кандидатима се омогућава исто време 
за разговор.

Комисија може у току разговора да постави 
додатна питања, уколико су потребна додатна 
објашњења.

Усменом провером максималан број питања 
може бити 15.

Приликом усмене провере, сваки члан Комисије, 
бодовима од 1 до 5 бодује сваког кандидата понаособ.

Након завршене провере, утврђује се укупан број 
бодова који је добио сваки кандидат понаособ, тако што 
се прво саберу сви бодови присутних чланова Комисије, 
које је освојио један кандидат, а затим утврди просечна 
оцена, поделом добијеног збира са бројем  присутних 
чланова Комисије.

О месту, дану и времену обављања усмене 
провере Комисија, обавезно писмено обавештава 
кандидате најмање 5  дана пре дана одређеног за наведену 
проверу.    

Члан 13.
Кандидате који су испунили мерила прописана 

овом одлуком за именовање директора, комисија 
увршћује на ранг листу. Листа за именовање са 
највише три најбоље рангирана кандидата са бројчано 
исказаним и утврђеним резултатима, према мерилима 
прописаним за именовање, доставља се Градској управи 
града Пожаревца, заједно са  записником о изборном 
поступку. 

Члан 14.
У случају да два или више кандидата имају 

једнак број бодова и да није могуће одредити листу 
за именовање са три најбоља рангирана кандидата, 

Комисија ће одредити додатну усмену проверу кандидата 
са истим бројем бодова.

За додатну усмену проверу, Комисија унапред 
припрема додатних 5 питања која ће бити постављена 
кандидатима. Свим кандидатима се постављају иста 
питања и по истом редоследу. Свим кандидатима се 
омогућава исто време за разговор.

У погледу начина бодовања и утврђивања 
укупног резултата сваког кандидата у додатној усменој 
провери примењују се одредбе члана 12. ове одлуке.

Члан 15.
Надлежно одељење Градске управе града 

Пожаревца, на основу листе за именовање и записника о 
изборном поступку, припрема предлог акта о именовању 
и доставља га Градском већу града Пожаревца на 
утврђивање.

Члан 16.
Скупштина града Пожаревца, након разматрања 

достављене листе и предлога акта Градског већа, одлучује 
о именовању директора јавног предузећа, доношењем 
решења о именовању предложеног кандидата или неког 
другог кандидата са листе.

Решење о именовању директора је коначно.

Члан 17.
Решење о именовању са образложењем доставља 

се лицу које је именовано и свим кандидатима  који су 
учествовали у поступку јавног конкурса.

Решење о именовању се објављује  у „Службеном 
гласнику Републике Србије“ и „Службеном гласнику 
града Пожаревца“.

Решење из става 1. овог члана са образложењем 
обавезно се објављује на интернет страници града 
Пожаревца.

Члан 18.
Кандидат, који је учествовао у изборном поступку, 

има право да поднесе захтев за увид у документацију 
јавног конкурса, у року од 30 дана од дана објављивања 
решења из члана 17. ове одлуке у “Службеном гласнику 
Републике Србије”.

Комисија је дужна да у року од два дана од 
дана пријема захтева, кандидату из става 1. овог члана, 
омогући увид у документацију јавног конкурса, под 
надзором комисије.

О датуму, времену и месту увида у документацију, 
Комисија ће обавестити подносиоца захтева писаним 
путем. 

Члан 19.
Именовани кандидат дужан је да ступи на рад 

у року од осам дана од дана објављивања решења о 
именовању у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Рок из става 1. овог члана Скупштина града 
Пожаревца из оправданих разлога може продужити за 
још осам дана.
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Директор јавног предузећа заснива радни однос 
на одређено време.

Члан 20.
Ако именовано лице не ступи на рад у року који 

му је одређен, Скупштина града Пожаревца може да 
именује неког другог кандидата са листе кандидата.

Ако нико од кандидата са листе за именовање 
не ступи на рад у року који му је одређен, или ако ни 
после спроведеног јавног конкурса, Скупштини града 
Пожаревца не буде предложен кандидат за именовање 
због тога што је комисија утврдила да ниједан кандидат 
који је учествовао у изборном поступку не испуњава 
услове за именовање или ако Скупштина града Пожаревца 
не именује предложеног кандидата или другог кандидата 
са листе, спроводи се нови јавни конкурс на начин и по 
поступку прописаним законом.

Члан 21.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана 

од дана  објављивања у „Службеном гласнику града 
Пожаревца“.

У Пожаревцу, 30.9.2015. године Број: 01-06-186/15-1

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Милић Јовановић, с.р.
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ГРАД ПОЖАРЕВАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Број: 01-06-186/15-2
Датум: 30.9.2015.године
12000 Пожаревац, Дринска 2
 

 На основу чланова 25. и 29. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12, 
116/13- аутентично тумачење и 44/14 – др.закон ) и 
Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање 
директора Јавног предузећа „Дирекција за изградњу 
града Пожаревца“, Пожаревац (“Службени гласник града 
Пожаревца“, бр. 8/15), Скупштина града Пожаревца 
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ДИРЕКЦИЈА ЗА 

ИЗГРАДЊУ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА“ ПОЖАРЕВАЦ

Подаци о јавном предузећу:
 Јавно предузеће „Дирекција за изградњу града 

Пожаревца“, Пожаревац, улица Лоле Рибара бр. 2; 
претежна делатност: 71.12 - инжењерске делатности и 
техничко саветовање.

Радно место:
Директор Јавног предузећа „Дирекција за 

изградњу града Пожаревца“ Пожаревац, на период од 4 
године.
Послови директора:

Представља и заступа јавно предузеће, организује 
и руководи процесом рада, води пословање јавног 
предузећа, одговара за законитост рада јавног предузећа, 
предлаже годишњи програм пословања и предузима мере 
за његово спровођење, предлаже финансијске извештаје, 
извршава одлуке надзорног одбора и врши друге послове 
одређене законом и статутом јавног предузећа. 
Услови за именовање: 

Право пријављивања имају сви заинтересовани 
кандидати, који осим општих услова прописаних Законом 
о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05,61/05,54/09, 
32/13 и 75/14), испуњавају и следеће услове: да има 
високо образовање трећег или другог степена, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, техничког, правног или економског смера; да има 
најмање 5 година радног искуства, од тога најмање три 
године искуства на руководећем положају; да поседује 
организационе способности и смисао за руковођење и 
предузетништво; да је на ранијем радном месту показао 
позитивне резултате у раду; да не постоје законске 
сметње, да није осуђивано на условну или безусловну 
казну за кривична дела против привреде, правног 
саобраћаја или службене дужности; да лицу није 
изречена мера безбедности забране обављања претежне 
делатности јавног предузећа.

Кандидати су дужни да доставе програм који 
намеравају да остваре у циљу развоја јавног предузећа.
Место рада: 

Пожаревац, ул. Лоле Рибара број 2.
 Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз 
које нису приложени сви потребни докази, Комисија 
одбацује закључком против кога није допуштена 
посебна жалба.
 Стручна оспособљеност, знања и вештине 
које се проверавају у изборном поступку и начин 
њихове провере:

Стручна оспособљеност кандидата оцењује 
се провером програма, а мерило за оцену програма је 
квалитет истог и способности кандидата за практичну 
примену знања и вештина у обављању послова директора 
јавног предузећа у складу са законом, а на основу његових 
одговора на питања која се односе на унапређење рада и 
развоја јавног предузећа - усменим разговором. 
 Знање кандидата оцењује се провером: познавање 
једне или више области из које је делатност за чије је 
обављање основано јавно предузеће, односно познавање 
других делатности које обавља јавно предузеће, прописа 
којима се уређују услови и начин обављања делатности 
од општег интереса, као и општих прописа о раду - 
усменим разговором. 

Вештина кандидата оцењује се провером: 
вештине аналитичког резоновања и логичког 
закључивања, вештине руковођења, организационих 
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способности и вештине комуникације - усменим 
разговором. 
Пријава на конкурс садржи: 

Име и презиме кандидата, датум и место рођења, 
адресу становања, податке о образовању, податке о врсти 
и дужини радног искуства с кратким описом послова на 
којима је кандидат конкурса радио до подношења пријаве 
на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о 
стручном усавршавању и податке о посебним областима 
знања и програм рада.
Докази који се прилажу уз пријаву на јавни 
конкурс:

- извод из матичне књиге рођених;
- уверење о држављанству;
- доказ о општој здравственој способности 

(лекарско уверење);
- диплома о стручној спреми;
- исправе којима се доказује радно искуство 

и дужина радног искуства у струци и на руководећем 
положају ( потврде, решења и други акти из којих се 
види на којим је пословима, са којом стручном спремом 
и у ком периоду је кандидат конкурса обављао послове у 
струци, на руководећем положају); 

- одговарајућа документа којим доказује да 
поседује организационе способности и смисао за 
руковођење и предузетништво;

- одговарајућа документа којим доказује да је 
на ранијем радном месту показао позитивне резултате у 
раду; 

- програм који кандидат намерава да оствари у 
циљу развоја јавног предузећа;

- радна књижица;
- доказ да не постоје законске сметње, да лице 

није осуђивано за кривична дела против привреде, 
правног саобраћаја и службене дужности; да лицу није 
изречена мера безбедности забране обављања делатности 
која је претежна делатност јавног предузећа.

Сви докази прилажу се у оригиналу или у 
овереној фотокопији и не могу бити старији од шест 
месеци.

Пријава са доказима о испуњености услова 
подноси се у затвореној коверти, у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса у „Службеном гласнику 
Републике Србије“ Комисији за именовање директора 
јавних предузећа чији је оснивач град Пожаревац на 
адресу Градска управа града Пожаревца, Дринска бр. 
2, 12000 Пожаревац, са назнаком “За Јавни конкурс – за 
именовање директора Јавног предузећа „Дирекција за 
изградњу града Пожаревца“, путем поште препорученом 
пошиљком или преко писарнице Градске управе града 
Пожаревца , са назнаком „не отварати – за Комисију“. 

Рок почиње да тече наредног дана од дана 
објављивања огласа у „Службеном гласнику Републике 
Србије“. Лице задужено за давање обавештења о јавном 
конкурсу је Милена Несторовић, тел. 012- 539-677.

Овај јавни конкурс објављује се у „Службеном 
гласнику Републике Србије“, дневном листу “Данас“, 

као и на званичној интернет страници града 
Пожаревца www.pozarevac.rs .

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Милић Јовановић, с.р.

21

На основу члана 49. став 1. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12, 
116/13-аутентично тумачење и 44/14-др. закон), члана 
41. став 1. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2015. 
годину („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 
13/14 и 3/15) 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 30.9.2015. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“   ПОЖАРЕВАЦ  О 
РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ОСТВАРЕНЕ У 2014. 

ГОДИНИ

I
 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о 
расподели добити Надзорног одбора Јавног предузећа 
„Топлификација“ у Пожаревцу , бр.  4639-3 од 29. јуна 
2015. године,  којом се распоређује нето добит предузећа 
остварене у 2014. години.

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

У Пожаревцу, 30.9.2015. године Број: 01-06-186/2а

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

22
                                                                                              

                                                         
На основу члана 49. став 1. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12, 
116/13-аутентично тумачење и 44/14-др. закон), члана 
41. став 1. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2015. 
годину („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 
13/14 и 3/15) 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 30.9.2015. године, доноси
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Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
ЈКП „КОМУНАЛНЕ СЛУЖБЕ“   ПОЖАРЕВАЦ  
О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ОСТВАРЕНЕ У 2014. 

ГОДИНИ

I
 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о расподели 
добити Надзорног одбора Јавног предузећа „Комуналне 
службе“ у Пожаревцу, бр. 01-2990/3 од 24. јуна 2015. 
године,  којом се распоређује нето добит предузећа 
остварене у 2014. години.

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

У Пожаревцу, 30.9.2015. године Број: 01-06-186/2б

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

23

На основу члана 49. став 1. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12, 
116/13-аутентично тумачење и 44/14-др. закон), члана 
41. став 1. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2015. 
годину („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 
13/14 и 3/15) 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 30.9.2015. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“   ПОЖАРЕВАЦ  О 
РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ОСТВАРЕНЕ У 2014. 

ГОДИНИ

I
 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о расподели 
добити Надзорног одбора Јавног комуналног  предузећа 
„Паркинг сервис“ Пожаревац, бр. 1145 од 12.06.2015. 
године, којом се распоређује нето добит предузећа 
остварене у 2014. години.

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

У Пожаревцу, 30.9.2015. године Број: 01-06-186/2в

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

24

На основу члана 49. став 1. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12, 
116/13-аутентично тумачење и 44/14-др. закон), члана 
41. став 1. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2015. 
годину („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 
13/14 и 3/15) 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 30.9.2015. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ РАДИО-

ДИФУЗНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАДИО ПОЖАРЕВАЦ“  
У ПОЖАРЕВЦУ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ 

ОСТВАРЕНЕ У 2014. ГОДИНИ

I
 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о расподели 
добити Надзорног одбора Јавног радио-дифузног 
предузећа „Радио Пожаревац“, бр. 89, са седнице одржане 
дана 23. марта 2015. године, којом се распоређује нето 
добит предузећа остварене у 2014. години.

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

У Пожаревцу, 30.9.2015. године Број: 01-06-186/2г

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

25

На основу члана 49. став 1. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12, 
116/13-аутентично тумачење и 44/14-др. закон), члана 
41. став 1. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2015. 
годину („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 
13/14 и 3/15) 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 30.9.2015. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
„ЉУБИЧЕВО“ У ПОЖАРЕВЦУ О РАСПОДЕЛИ 

ДОБИТИ ОСТВАРЕНЕ У 2014. ГОДИНИ
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I
 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о расподели 
добити Надзорног одбора Јавног предузећа „Љубичево“ 
у Пожаревцу , бр. 264/7, са седнице одржане дана 2. јуна 
2015. године, којом се распоређује нето добит предузећа 
остварене у 2014. години.

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

У Пожаревцу, 30.9. 2015. године Број: 01-06-186/2д

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

26

На основу члана 50. став 2. и 3. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12, 
116/13-аутентично тумачење и 44/14-др. закон) 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 30.9.2015. 
године, доноси  

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Ребаланс 1 Програма 

пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг 
сервис“ Пожаревац  за 2015. годину

I
 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Ребаланс 1 Програма 
пословања Јавног комуналног предузећа  „Паркинг 
сервис“ Пожаревац за 2015. годину,  бр. 1704 од 16. 
септембра 2015. године, са Одлуком Надзорног одбора 
предузећа бр. 1705 од 16. септембра 2015. године.

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

У Пожаревцу, 30.9.2015. године Број: 01-06-186/3

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

27

На основу члана 50. став 2. и 3. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12, 
116/13-аутентично тумачење и 44/14-др. закон) 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 30.9.2015. 
године, доноси  

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Ребаланс 2 Програма 
пословања Јавног  предузећа „Топлификација“ 

Пожаревац  за 2015. годину

I
 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Ребаланс 2 
Програма пословања Јавног предузећа  „Топлификација“ 
Пожаревац за 2015. годину,  бр. 7014 од 21. септембра 
2015. године, са Одлуком Надзорног одбора бр. 6859-8 
од 18. септембра 2015. године.

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

У Пожаревцу, 30.9.2015. године Број: 01-06-186/16

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

28

Скупштина града Пожаревца је на седници 
одржаној  30.9.2015. године, разматрала Извештај о 
реализацији Програма пословања ЈП „Дирекција за 
изградњу града Пожаревца“ Пожаревац за период 
01.01.-30.06.2015. године и Одлуку Надзорног одбора 
предузећа, бр. 4070/2 од 02. септембра 2015. године, 
па је на основу члана 32. став 1. тачка 9) Статута града 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 
4/13 – пречишћен текст), донела

РЕШЕЊЕ

I
 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о 
реализацији Програма пословања ЈП „Дирекција за 
изградњу града Пожаревца“ Пожаревац за период  01.01.-
30.06.2015. године, који је усвојен одлуком Надзорног 
одбора предузећа, бр. 4070/2 од 02. септембра 2015. 
године. 

II
 Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 30.9.2015. године Број: 01-06-186/4a 

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
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Скупштина града Пожаревца је на седници 
одржаној  30.9.2015. године, разматрала Извештај о 
реализацији Програма пословања ЈП „Топлификација“ 
Пожаревац за период 01.01.-30.06.2015. године и одлуку 
Надзорног одбора предузећа, бр. 5519-1 од 30. јула 2015. 
године, па је на основу члана 32. став 1. тачка 9) Статута 
града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, 
бр. 4/13 – пречишћен текст), донела

РЕШЕЊЕ

I
 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о 
реализацији Програма пословања ЈП „Топлификација“ 
Пожаревац за период  01.01.-30.06.2015. године, који је 
усвојен одлуком Надзорног одбора предузећа, бр. 5519-1 
од 30. јула 2015. године. 

II
 Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 30.9.2015. године Број: 01-06-186/4б

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

30

Скупштина града Пожаревца је на седници од 
30.9.2015. године, разматрала Извештај о реализацији 
Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ 
Пожаревац за период 01.01.-30.06.2015. године и Одлуку 
Надзорног одбора предузећа, бр. 01-4054/1 од 21. августа 
2015. године, па је на основу члана 32. став 1. тачка 9) 
Статута града Пожаревца („Службени гласник града 
Пожаревца“, бр. 4/13 – пречишћен текст), донела

РЕШЕЊЕ

I
 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о 
реализацији Програма пословања ЈКП „Водовод и 
канализација“ Пожаревац за период 01.01. - 30.06.2015. 
године, који је усвојен одлуком Надзорног одбора 
предузећа, бр. 01-4054/1 од 21. августа 2015. године. 

II
 Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 30.9.2015. године Број: 01-06-186/4в

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

31

Скупштина града Пожаревца је на седници од 
30.9.2015. године, разматрала Извештај о реализацији 
Програма пословања ЈКП „Комуналне службе“ 
Пожаревац за период 01.01.-30.06.2015. године и одлуку 
Надзорног одбора предузећа, бр. 01-3782/1 од 19. августа 
2015. године, па је на основу члана 32. став 1. тачка 9) 
Статута града Пожаревца („Службени гласник града 
Пожаревца“, бр. 4/13 – пречишћен текст), донела

РЕШЕЊЕ

I
 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о 
реализацији Програма пословања ЈКП „Комуналне 
службе“ Пожаревац за период 01.01.-30.06.2015. године, 
који је усвојен одлуком Надзорног одбора предузећа, бр. 
01-3782/1 од 19. августа 2015. године. 

II
 Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 30.9. 2015. године Број: 01-06-186/4г

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

32

 Скупштина града Пожаревца је на седници од 
30.9.2015. године, разматрала Извештај о реализацији 
Програма пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац 
за период 01.01.-30.06.2015. године и одлуку Надзорног 
одбора предузећа, бр. 1573 од 25. августа 2015. године, 
па је на основу члана 32. став 1. тачка 9) Статута града 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 
4/13 – пречишћен текст), донела

РЕШЕЊЕ

I
 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о 
реализацији Програма пословања ЈКП „Паркинг сервис“ 
Пожаревац за период  01.01. - 30.06.2015. године, који је 
усвојен одлуком Надзорног одбора предузећа, бр. 1573 
од 25. августа 2015. године. 

II
 Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

града Пожаревца“.
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У Пожаревцу, 30.9.2015. године Број: 01-06-186/4д

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

33

Скупштина града Пожаревца је на седници 
одржаној  30.9.2015. године, разматрала Извештај 
о реализацији Програма пословања ЈП „Љубичево“ 
Пожаревац за период 01.01.-30.06.2015. године и Одлуку 
Надзорног одбора предузећа, бр. 447/1 од 04. септембра 
2015. године, па је на основу члана 32. став 1. тачка 9) 
Статута града Пожаревца („Службени гласник града 
Пожаревца“, бр. 4/13 – пречишћен текст), донела

РЕШЕЊЕ

I
 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о 
реализацији Програма пословања ЈП „Љубичево“ 
Пожаревац за период  01.01.-30.06.2015. године, који је 
усвојен одлуком Надзорног одбора предузећа, бр. 447/1 
од 04. септембра 2015. године. 

II
 Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 30.9.2015. године Број: 01-06-186/4ђ 

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

34

Скупштина града Пожаревца, на седници 
одржаној дана 30.9.2015. године, разматрала је 
Информацију о техничкој припремљености основних 
и средњих школа на територији града Пожаревца за 
школску 2015/2016. годину,  па  је на основу члана 32.  
став 1. тачка 6) Статута града Пожаревца  („Службени 
гласник града Пожаревца“, бр. 4/13- пречишћен текст),  
донела   

Р Е Ш Е Њ Е

I
Усваја се Информација о техничкој 

припремљености основних и средњих школа на 
територији града Пожаревца за школску 2015/2016. 
годину.

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

У Пожаревцу,   30.9.2015. године Број: 01-06-186/5

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл.правник, с.р.
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Скупштина града Пожаревца, на седници 
одржаној дана 30.9.2015. године, разматрала је 
Информацију о упису ученика у основне и средње школе 
на територији града Пожаревца, за школску 2015/2016. 
годину, па је на основу члана 32. став 1. тачка 6) Статута 
града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, 
бр. 4/13- пречишћен текст), донела 

Р Е Ш Е Њ Е

I
Усваја се Информација о упису ученика у 

основне и средње школе на територији града Пожаревца, 
за школску 2015/2016. годину.

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

У Пожаревцу, 30.9.2015. године Број:01-06-186/6

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

36

Скупштина града Пожаревца, решавајући 
по захтеву Оснивачке скупштине Стрељачког клуба 
„Стрељачке дружине Пожаревац“ у Пожаревцу бр. 01-
012-126 од 14.7.2015. године,  на основу члана 44. став 
1. Закона о спорту („Службени гласник РС“, бр. 24/11 и 
99/11 - др. закон), члана 32. тачка 19) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 
83/14 - др. закон) и члана 32. тачка 22) Статута града 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 
4/13 - пречишћен текст), на седници од 30.9.2015. године, 
донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о недавању сагласности на употребу имена града 

Пожаревца у називу Стрељачког клуба „Стрељачка 
дружина Пожаревац“ у Пожаревцу
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I
 Не даје се сагласност на употребу имена града 
Пожаревца у називу Стрељачког клуба „Стрељачка 
дружина Пожаревац“ у Пожаревцу.

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

У Пожаревцу, 30.9.2015. год    Број: 01-06-186/13

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Милић Јовановић, с.р.

37

На основу члана 32. тачка 6), члана 51. и 62. 
Статута града Пожаревца („Службени гласник града 
Пожаревца“, бр. 4/13-пречишћен текст), Скупштина 
града Пожаревца, на седници од 30.9.2015. године, 
донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о разрешењу и именовању једног члана Одбора за 

безбедност града Пожаревца 

I
Разрешава се дужности члана Одбора за 

безбедност града Пожаревца, због преузимања друге 
дужности:

1. Душко Шљиванчанин, пуковник, Команда 
гарнизона у Пожаревцу.

II
Именује се за члана Одбора за безбедност града 

Пожаревца:
1. Драган Месаровић, пуковник, Команда 

гарнизона у Пожаревцу.

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

У Пожаревцу, 30.9.2015. године Број: 01-06-186/14a

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милић Јовановић, с.р.

38

На основу члана 53. став 2, члана 54. став 1, 2, 
3. и члана 55. став 3. тачка 4) и став 4. Закона о основама 

система образовања и васпитања (“Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15- аут. тумачење и 68/15) и 
члана 32. тачка 10) Статута града Пожаревца (“Службени 
гласник града Пожаревца”, бр. 4/13-пречишћен текст), 
Скупштина града Пожаревца, на седници одржаној 
30.9.2015. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању две чланице Школског 
одбора Основне школе „Свети Сава“ у Пожаревцу

I
 Разрешавају се дужности чланице Школског 
одбора Основне школе „Свети Сава“ у Пожаревцу и то: 

1. Качаревић Снежана из Пожаревца, ул. 
Југовићева бр. 44, испред Савета родитеља 
и

2. Стефановић Јасмина из Пожаревца, ул. 
Табачка чаршија бр. 4/26, испред Савета 
родитеља.

II
 Именују се за чланицу Школског одбора Основне 
школе „Свети Сава“ у Пожаревцу и то:

1. Стевић Јелена из Пожаревца, ул. Охридска 
бр. 23, испред Савета родитеља и

2. Станковић Слађана из Пожаревца, ул. 
Војске Југославије бр. 115/а, испред Савета 
родитеља.

III
 Мандат новоименованих чланица Школског 
одбора Основне школе „Свети Сава“ у Пожаревцу траје 
до истека мандата Школског одбора.

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

Образложење 
 Именоване се разрешавају и именују 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, 30.9.2015. године Број: 01-06-186/14б

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милић Јовановић, с.р.

39

На основу члана 47. став 1. и члана 48. Закона 
о ефикасном коришћењу енергије („Службени гласник 
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РС“, бр. 25/13), члана 359. став 1. Закона о енергетици 
(“Службени гласник РС”, бр. 145/14), члана 3. став. 
1 тачка 3),  члана 4. став 3. члана  13. став 1. Закона о 
комуналним делатностима (“Службени гласник РС”, бр. 
88/11), члана 20. став 1. тачка 5), члана 66. став 3. у вези  
члана 32. став 1. тачка 6)  Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 - др. закон), 
члана 60. став 1. тачка 3) Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС“, бр. 119/12, 116/13 – аутентично 
тумачење и 44/14 – др. закон), члана 1. и члана 2. Уредбе о 
утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања 
крајњег купца топлотном енергијом (“Службени гласник 
РС”, бр. 63/15), члана 73. Одлуке о условима и начину 
снабдевања топлотном енергијом (“Службени гласник 
града Пожаревца”, бр. 4/09) и  члана 32. став 1. тачка 
25) Статута града Пожаревца (“Службени гласник града 
Пожаревца”,  бр. 4/13-пречишћен текст),  Скупштина 
града Пожаревца на седници од 30.9.2015. године 
доноси

ТАРИФНИ СИСТЕМ 
за обрачун и одређивање цене снабдевања крајњег 

купца топлотном енергијом

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Тарифним системом за обрачун и одређивање 

цене снабдевања  крајњег купца топлотном енергијом (у 
даљем тексту : „Тарифни систем“) из система даљинског 
грејања у надлежности ЈП “Топлификација” Пожаревац 
(у даљем тексту : дистрибутер топлотне енергије) се 
одређују:

- елементи за обрачун и начин утврђивања 
максималне висине прихода енергетског 
субјекта који обавља делатност производње, 
дистрибуције и снабдевања топлотном 
енергијом;

- елементи за обрачун и начин обрачуна цене 
приступа систему за дистрибуцију топлотне 
енергије;

- критеријуми и правила за расподелу прихода 
енергетског субјекта;

- категорије крајњих купаца топлотне 
енергије, у зависности од намене коришћења 
простора;

- тарифни елементи, тарифе и начин њиховог 
израчунавања за обрачун топлотне енергије 
коју енергетски субјект испоручује крајњим 
купцима топлотне енергије;

- услови и поступак за подношење захтева за 
промену цене топлотне енергије надлежном 
органу јединице локалне самоуправе .

Члан 2.
Поједини изрази који се користе у овом 

Тарифном систему имају следеће значење:

1)  ретходна цена јесте цена топлотне енергије 
за купце која је важила до подношења 
захтева за промену цене у складу са овом 
методологијом;

2)  аксимална висина прихода јесте максимални 
приход којим се енергетском субјекту у 
регулаторном периоду надокнађују сви 
оправдани трошкови пословања;

3)  брачунски период јесте временски период у 
коме се врши обрачун испоручене топлотне 
енергије који својим актом прописује 
надлежни орган;

4) регулаторни период јесте период у трајању 
од једне календарске године;

5)  арифна група јесте категорија купаца 
топлотне енергије са сличном наменом 
коришћења простора;

6)  арифни елементи су рачунске величине 
на које се распоређује максимална висина 
прихода енергетског субјекта у регулаторном 
периоду.

Остали појмови употребљени у овој методологији 
имају исто значење као и у Закону о енергетици.

Члан 3.
Тарифни систем важи за све купце топлотне 

енергије из система даљинског грејања .

Члан 4.
Тарифни ставови за појединачне елементе цена 

крајњих купаца морају бити у складу са Методологијом 
за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном 
енергијом која је дата у прилогу 1 и која чини саставни 
део овог Тарифног система. 

Члан 5.
Цена топлотне енергије за купце исказује се по 

тарифама утврђеним овом методологијом за обрачунски 
период и утврђује се по тарифним елементима за сваку 
групу купаца.

Начин контроле цене топлотне енергије се врши 
применом метода регулације “Трошкови плус”, којим 
се енергетском субјекту за производњу, дистрибуцију и 
снабдевање топлотном енергијом одређује максимална 
висина прихода у регулаторном периоду, односно тарифа 
за обрачун цена топлотне енергије којом се обезбеђује:

- покривање оправданих трошкова пословања 
у обављању делатности производње, 
дистрибуције и снабдевања топлотном 
енергијом којима се обезбеђује краткорочна 
и дугорочна сигурност снабдевања;

- подстицање економске и енергетске 
ефикасности;

- недискриминација, односно једнаки положај 
за све купце;

- спречавање међусобног субвенционисања 
између појединих делатности које обавља 
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енергетски субјект и између појединих 
група купаца;

- спречавање монополског понашања 
енергетског субјекта.

 
II. ОДРЕЂИВАЊЕ МАКСИМАЛНЕ ВИСИНЕ 

ПРИХОДА

Члан 6.
 Максимална висина прихода енергетског 

субјекта обрачунава се на основу оправданих трошкова 
пословања у обављању делатности производње, 
дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом.

Оцена оправданости трошкова врши се 
према природи конкретног трошка анализом његове 
сврсисходности, анализом количине и цене, упоредном 
анализом заснованом на подацима о трошковима у 
претходном периоду и трошковима енергетских субјеката 
који обављају исту енергетску делатност у земљи.

III. РАЗВРСТАВАЊЕ КРАЈЊИХ КУПАЦА 
ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПО НАМЕНИ 

КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА

Члан 7.
Подела крајњих купаца према намени коришћења 

простора, врши се у следеће тарифне групе:
1)    Тг1 - Тарифна група – “стамбени простор”;
2)    Тг2 - Тарифна група – “пословни простор”.

Члан 8.
Однос јединичних цена за тарифне групе Тг1 и 

Тг2 је 1: 1,25.

IV. ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТИ

Члан 9.
Тарифни елементи су:

Тарифни елемент Те1– “ЕНЕРГИЈА”
Тарифни елемент “ЕНЕРГИЈА” се утврђује 

непосредно на основу очитавања са мерача у топлотној 
подстаници – заједнички мерач или са мерача који служи 
за расподелу трошкова топлотне енергије са заједничког 
мерног места и исказује се у kWh, а вредност се 
заокружује на два децимална места.

У случају неисправног уређаја за мерење 
топлотне енергије потрошња у обрачунском периоду 
рачуна се према унапред одређеном референтном мерачу 
и коефицијенту потрошње.

Тарифни елемент “ЕНЕРГИЈА” користи се за 
обрачун варијабилног дела цене грејања.

Тарифни елемент Те2 – “ПОВРШИНА” или 
“ИНСТАЛИСАНА СНАГА”

Тарифни елемент “ПОВРШИНА” или 
“ИНСТАЛИСАНА СНАГА” представља површину или 
инсталисану снагу грејаног простора која је одређена 
пројектом или пројектом изведених радова објекта, а 

за обрачун се употребљава измерена површина или 
инсталисана снага грејаног простора и дефинисана је 
уговором о испоруци топлотне енергије.

Грејана површина се исказује у m2 и заокружује 
се на два децимална места, а инсталисана снага у kW и 
заокружује се на три децимална места.

Тарифни елемент Те3 – “ОЧИТАВАЊЕ”
Тарифни елемент “ОЧИТАВАЊЕ” представља 

фиксну компоненту која се односи на очитавање и 
расподелу трошкова на крајње купце топлотне енергије 
(систем појединачних мерила/делитеља топлоте изван 
топлопредајне станице) и утврђује се по месту расподеле 
на којем дистрибутер топлотне енергије расподељује 
топлотну енергију на крајње купце у регулаторном 
периоду и исказује се у дин/место расподеле/очитавање. 

V. ОДРЕЂИВАЊЕ ТАРИФА

Члан 10.
 Тарифе за појединачне тарифне елементе су:

Тф1 - цена за јединицу количине испоручене 
топлотне енергије “ЕНЕРГИЈА” у дин/kWh;

Тф2 - цена за јединицу грејане површине 
“ПОВРШИНА” у дин/m2 или “ИНСТАЛИСАНА 
СНАГА” у дин/kW;

Тф3 - цена очитавања и расподеле испоручене 
топлотне енергије “ОЧИТАВАЊЕ” у дин/место 
расподеле/очитавање.

Табела: Приказ Тарифних елемената у зависности од 
тарифне групе и начина мерења топлотне енергије

ТАРИФНЕ 
ГРУПЕ 

(Тг)

НАЧИН 
МЕРЕЊА

ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТИ (Те)

Те1 
ЕНЕРГИЈА

Те2 ПОВРШИНА/
ИНСТАЛИСАНА 

СНАГА

Те3 
ОЧИТАВАЊЕ

Тг1 –  
„Стамбени 
простор“

ТМ1 –  
заједнички 

мерач

ТФ11 [дин/
kWh]

ТФ21 [дин/m2]
ТФ211 [дин/kW]

ТМ2 – уређаји 
за расподелу 

трошкова 
топлотне 

енергије са 
заједничког 

мерног места

ТФ12 [дин/
kWh]

ТФ22 [дин/m2]
ТФ221 [дин/kW]

ТФ3 [дин/
место 

расподеле/
очитавање]

Тг2 –  
„Пословни 
простор“

ТМ1 –  
заједнички 

мерач

ТФ13 [дин/
kWh]

ТФ23 [дин/m2]
ТФ231 [дин/kW]

ТМ2 – уређаји 
за расподелу 

трошкова 
топлотне 

енергије са 
заједничког 

мерног места

ТФ14 [дин/
kWh]

ТФ24 [дин/m2]
ТФ241 [дин/kW]

ТФ3 [дин/
место 

расподеле/
очитавање]

Члан 11.
Топлотна енергија обрачунава се на основу тарифа 

“ЕНЕРГИЈА”, “ПОВРШИНА” или “ИНСТАЛИСАНА 
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СНАГА” и “ОЧИТАВАЊЕ” за обрачунски период. 
Тарифе обрачунава енергетски субјект свим купцима код 
којих врши очитавање испоручене топлотне енергије.

VI. НАЧИН ИЗРАЧУНАВАЊА ТАРИФА ЗА 
ТОПЛОТНУ ЕНЕРГИЈУ

Члан 12.
Износи тарифа “ЕНЕРГИЈА”, “ПОВРШИНА” 

или “ИНСТАЛИСАНА СНАГА” и “ОЧИТАВАЊЕ” 
за  тарифне групе „стамбени простор“ и „пословни 
простор“ утврђују се према одговарајућем тарифном 
елементу, у складу са Методологијом за одређивање 
цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом и 
срачунавају се у оквиру Регулаторног извештаја који је 
прилог Тарифног система.

Члан 13.
Добијене цене за јединицу количине испоручене 

топлотне енергије из Регулаторног извештаја важе за 
случајеве када се укупна количина топлотне енергије 
измерене на заједничком мерачу фактурише крајњим 
купцима прикљученим на ту топлопредајну станицу 
и поклапају се са износима за ТФ11 и ТФ13. Ово је случај 
код индивидуалних топлопредајних станица (ИТПС – за 
објекат једног купца) и минизонских топлопредајних 
станица (МЗТПС – за један објекат са више појединачних 
купаца), код којих се укупно измерена енергија 
расподељује на прикључена грејна места.

Члан 14.
За крајње купце прикључене на зонске 

топлопредајне станице (ЗТПС), којима се фактурише 
количина топлотне енергије измерена на уређају за 
расподелу трошкова топлотне енергије са заједничког 
мерног места (мерач у објекту купца), цене за јединицу 
количине испоручене топлотне енергије добијене 
у Регулаторном извештају увећавају се за 10%, 
колико износе просечни губици топлотне енергије 
у дистрибутивној мрежи од ЗТПС да објекта купца 
и поклапају се са износима за ТФ12 и ТФ14. Ове цене у 
себи садрже и трошкове електричне енергије за рад 
циркулационе пумпе у подстаници, док код ИТПС и 
МЗТПС електричну енергију електродистрибуцији 
плаћају директно купци – власници тих објеката.

Члан 15.
Добијене цене за јединицу површине из 

Регулаторног извештаја односе се на грејану површину 
објекта која је одређена пројектом или пројектом 
изведених радова. 

Члан 16.
Добијене цене за јединицу инсталисане снаге 

из Регулаторног извештаја односе се на инсталисану 
снагу која је одређена пројектом или пројектом 
изведених радова објекта и исказана у температурском 

радном режиму 90/70°С, када је у питању инсталација 
радијаторског грејања. 

Изузетно, код једног броја купаца чији су 
објекти прикључени на систем даљинског грејања преко 
ИТПС, а који до данашњег дана нису испунили обавезу 
уградње мерача, као инсталисана снага примењује се 
снага уграђеног измењивача топлоте у ИТПС, исказана у 
температурском радном режиму 130/75°С - 90/70°С

Члан 17.
У случају да за поједине објекте од раније 

прикључене на систем даљинског грејања, дистрибутер 
топлотне енергије не располаже прецизним подацима о 
њиховој грејаној површини, запремини или инсталисаној 
снази, за израчунавање упоредних података користиће 
се однос 57 W/m3 колико износи специфично топлотно 
оптерећење објеката на целом конзумном подручју према 
Главном машинском пројекту топлификационог система 
града Пожаревца. За просечне висине простора усвојити 
2,6 m за стамбени и 3,0 m за пословни.

Члан 18.
Добијене цене за очитавање из Регулаторног 

извештаја зарачунавају се само купцима прикљученим на 
ЗТПС код којих се врши расподела испоручене топлотне 
енергије и очитавање на уређају за расподелу трошкова 
топлотне енергије са заједничког мерног места (мерач у 
објекту купца) и то само у фактурама током грејне сезоне 
које садрже обрачун утрошка топлотне енергије – укупно 
7 фактура. Трошкови очитавања заједничких мерача 
у топлопредајним станицама садржани су у фиксним 
деловима цена.

VII. НАПЛАТА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПРЕМА 
ТАРИФАМА

Члан 19.
Топлотна енергија обрачуната на основу 

тарифе “ЕНЕРГИЈА”, утврђује се непосредно на основу 
очитавања мерача у ИТПС, МЗТПС или објекту купца 
(прикљученог на ЗТПС) и по правилу се наплаћује у 
оквиру рачуна испостављеног за обрачунски период у 
току трајања грејне сезоне. Овај део рачуна представља 
варијабилни део цене грејања.

Члан 20.
У случају да објекат прикључен на ЗТПС нема 

уграђен свој мерач, њему се додељује део потрошње 
измерене на заједничком мерном месту у топлопредајној 
станици. Укупно измерена заједничка потрошња, 
умањена за износ просечних губитака у дистрибутивној 
мрежи и збир директно измерних потрошњи на 
мерачима у објектима купаца, расподељује се у складу 
са структуром прикључених објеката на ЗТПС и исказује 
се у kWh/m2 или kWh/kW за обрачунски период. У овим 
случајевима максимално додељена потрошња на нивоу 
грејне сезоне не може прећи следеће вредности:
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 180 kWh/m2 / грејној сезони - за стамбени 
простор који се обрачунава по површини;
 210 kWh/m2 / грејној сезони - за пословни 
простор који се обрачунава по површини;
 1700 kWh/kW / грејној сезони - за простор који 
се обрачунава по инсталисаној снази.

Сви добијени већи износи потрошње од 
наведених сматрају се да су последица прекомерних 
губитака, грешке у мерењу или неадекватних података 
о прикљученом комзуму и падају на терет дистрибутера 
топлотне енергије.

У свим случајевима када се потрошња рачуна 
директно на основу показивања мерача у ИТПС, МЗТПС 
или објекту купца, не постоје наведена ограничења у 
износима специфичне потрошње. Евентуална расподела 
директно измерене потрошње на грејна места или 
појединачне купце унутар самог објекта врши се према 
деловнику трошкова, који по правилу одражава структуру 
простора, узимајући у обзир површину и висину делова. 
Сваки други вид расподеле може бити узет у обзир 
само на основу писане одлуке Скупштине станара или 
власника целокупног објекта.  

Члан 21.
У објектима где су код свих купаца уграђени 

делитељи утрошка топлотне енергије, расподела се врши 
у складу са очитаним односима потрошње и правилима 
донетим одлуком Скупштине станара или власника 
целокупног објекта.

Члан 22.
У објектима већ прикљученим на систем 

даљинског грејања, уградња делитеља  утрошка топлотне 
енергије могућа је на основу одлуке Скупштине станара 
или власника целокупног објекта, под условом де се 
изврши минимално за 70 % укупног броја регистрованих 
грејних места. Појединачна јединица – грејно место 
мора бити опремљено делитељем истог типа, за који 
се споразумо одлучила већина власника. Изабрани тип 
делитеља мора бити компатибилан са грејним системом, 
а појединачни делитељи морају бити намештени у складу 
са упутством произвођача односно дистрибутера.

У објектима где немају сва грејна места уграђене 
одговарајуће делитеље потрошње због одбијања уградње, 
или немогућности контроле и очитавање истих, трошкови 
за грејање таквих грејних места се обрачунавају по 
„кључу“ грејане запремине или прикључне снаге и 
повећавају се са корективним фактором прописаним 
одлуком Скупштине станара или власника целокупног 
објекта који не може бити мањи од 1,6. Добијени износ 
трошкова се одузима од укупног трошка за загревање 
свих грејних места на заједничком месту преузимања, 
а остатак се дели између осталих грејних складно са 
деловником трошкова. 

Члан 23.
У објектима прикљученим на систем даљинског 

грејања код којих постоје уграђени делитељи утрошка 

топлотне енергије, могућа је примена расподела на 
основу њих под условом де се редовно врши очитавање 
минимално за 50 % укупног броја регистрованих грејних 
места. У супротном, примењује се расподела без података 
о очитавању делитеља. 

Члан 24.
Ради олакшаног измиривања месечних рачуна, 

дистрибутер може понудити купцима аконтативно 
задуживање за испоручену топлотну енергију у току 
грејне сезоне (рачуни за период октобар – април), при 
чему би се на основу коначног обрачуна извршила 
корекција рачуна ван грејне сезоне (рачуни за период 
мај – септембар). У случајевима када се потрошња 
рачуна директно на основу показивања мерача у ИТПС, 
МЗТПС или објекту купца, износи месечних аконтација 
за испоручену топлотну енергију у току грејне сезоне 
одговарају 1/12 укупне потрошње топлотне енергије 
остварене у претходној грејној сезони. Купцима којима 
се износ топлотне енергије обрачунава прерасподелом 
потрошње измерене на заједничком мерном месту 
у топлопредајној станици, зарачунавају се следеће 
вредности аконтација за испоручену топлотну енергију 
у току грејне сезоне:
 15 kWh/m2 / месечно - за стамбени простор који 
се обрачунава по површини;
 17 kWh/m2 / месечно - за пословни простор који 
се обрачунава по површини;
 130 kWh/kW / месечно - за простор који се 
обрачунава по инсталисаној снази.

Обавеза дистрибутера топлотне енергије је да 
на сваком аконтативном рачуну за испоручену топлотну 
енергију у току грејне сезоне наведе специфичну 
потрошњу у обрачунском периоду за који издаје рачун, 
срачунату на основу потрошње измерене на заједничком 
мерном месту у топлопредајној станици.

Члан 25.
Топлотна енергија обрачуната на основу тарифа 

“ПОВРШИНА” или “ИНСТАЛИСАНА СНАГА” се 
наплаћује у оквиру рачуна који се испостављају за 
обрачунски период у току трајања читаве године. 
Јединични месечни износ за ове тарифе представља 
1/12 укупног износа одређеног Ценовником. Овај део 
рачуна представља фиксни део трошкова за испоручену 
топлотну енергију.

Члан 26.
Купци који се одлуче за привремено искључење 

својих простора са топлификационог система у складу са 
важећим процедурама које дефинишу ову област, за све 
време трајања привременог искључења плаћају месечне 
рачуне у износу од половине фиксног дела трошкова. 

Члан 27.
Трошкови на основу тарифе “ОЧИТАВАЊЕ” 

се наплаћује у оквиру рачуна који се испостављају за 
обрачунски период у коме је обављено очитавање и 
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зарачунавају се само купцима прикљученим на ЗТПС 
код којих се врши расподела испоручене топлотне 
енергије и очитавање уређају за расподелу трошкова 
топлотне енергије са заједничког мерног места (мерач у 
објекту купца). Трошкови очитавања заједничких мерача 
у топлопредајним станицама садржани су у фиксним 
деловима цена.

Дистрибутер има обавезу одржавања, редовних 
прегледа, овере и замене мерних уређаја без посебно 
надокнаде од стране купаца, за све мераче у ИТПС, 
МЗТПС или објекту купца на основу којих се врши 
обрачун директно на основу показивања. Одржавање 
уређаја за расподелу потрошње унутар објеката обавеза 
је самих власника.

Члан 28.
Изузетно тамо где не постоје техничке 

могућности за наплату према потрошњи, наплата се врши 
према јединици инсталисане снаге, тако што се износ 
тарифе “ЕНЕРГИЈА” израчунава на основу прописане 
специфичне годишње потрошње топлотне енергије 
од 940 kWh/kW (прерачуната у односу на максималну 
вредност одобрену Методологијом од 140 kWh/m2 ). 
Овакав начин обрачуна примењује се само код једног 
броја ИТПС, у складу са већ наведеним у Члану 16.  

Члан 29.
У периоду пробног рада инсталација грејања 

у новоприкљученим објектима обрачун утрошене 
топлотне енергије се врши према инвеститору. По 
окончању пробног рада (инвеститорско грејање), 
по потписивању записника о функционалној проби 
инсталација и исправном раду, достављеним овереним 
купопродајним уговорима, сачињавају се уговори о 
снабдевању топлотном енергијом за грејање  чиме се 
обрачун преноси на купце/скупштине станара према 
делитељима трошкова или појединачним мерилима 
потрошње. 

VIII. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДНОШЕЊЕ И 
ОДОБРАВАЊЕ ЦЕНА

Члан 30.
 Дистрибутер топлотне енергије дужна је да до 

1. септембра текуће године поднесе надлежном органу 
писани захтев за одобравање цена топлотне енергије 
за наступајућу грејну сезону, која почиње 15. октобра 
текуће године и завршава се 15. априла наредне године.

Надлежни орган проверава да ли је захтев 
поднет у складу са одредбама ове методологије, што 
укључује и проверу свих података наведених у захтеву 
и у пратећим документима и у року од 15 календарских 
дана обавештава енергетског субјекта писаним путем о 
испуњењу услова за одобравање тарифа.

У случају неусклађености или ако поједина или 
сва захтевана документа нису приложена, надлежни 
орган писаним путем позива дистрибутера да отклони 

утврђене недостатке, у року од седам календарских дана 
од дана када је о томе обавештен.

У случају да подносилац захтева у остављеном 
року не отклони недостатке у погледу усклађености, 
прилога или захтеване документације, надлежни орган 
ће одбацити захтев и о томе обавестити подносиоца 
захтева у писаном облику.

Члан 31.
Захтев за одобравање цене топлотне енергије за 

крајње купце мора да садржи:
а)  азив дистрибутера топлотне енергије, 

адресу седишта, име особе за контакт, извод 
из регистра који води Агенција за привредне 
регистре, порески идентификациони број и 
матични број подносиоца захтева;

б)  редлог цене топлотне енергије за купца у 
форми Табеле 1, одељак VIII Методологије;

в) попуњене табеле из Прилога Методологије 
– Табеле за израчунавање цене снабдевања 
крајњег купца;

г)  бразложење за предложене цене топлотне 
енергије;

д)  длуку органа управљања дистрибутера 
топлотне енергије о цени топлотне 
енергије;

ђ)  годишњи финансијски извештај са пратећом 
документацијом прописаном законом уз 
приложен извештај независног ревизора ако 
подносилац захтева подлеже ревизији;

е)  детаљан опис расположивих средстава 
и/или извора финансирања за обављање 
енергетских делатности, као и доказ о 
расположивости тих средстава/извора 
финансирања;

ж) информацију о процењеном приходу 
од продаје топлотне енергије крајњим 
купцима, укупне предвиђене трошкове 
производње, дистрибуције и снабдевање 
топлотом, инвестициони план (ако га има) и 
предвиђени ток готовог новца (предвиђени 
извештај о приходима, предвиђени биланс 
стања и предвиђена изјава о току готовог 
новца), укупне уговорене количине топлотне 
енергије и грејане површине изражене у m2 
или инсталисане снаге грејане површине 
изражене у kW по тарифним групама и 
укупну очекивану производњу топлотне 
енергије у kWh, ефикасност производног и 
дистрибутивног дела система;

з)  друге податке и документе на захтев 
надлежног органа.

Ако подносилац захтева намерава да спроведе 
дугорочни инвестициони пројекат, мора да поднесе и:

а)  финансијски модел за период трајања 
пројекта;

б)  опис важних параметара финансијског 
модела;
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в)  потписане споразуме који регулишу 
спровођење пројекта и ценовне принципе;

г)  технички опис пројекта са анализом 
одрживости. 

IX. УСЛОВИ И ПРАВИЛА ЗА ПРОМЕНУ ЦЕНА 
ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Члан 32.
У току грејне сезоне, дистрибутер има право 

да предложи надлежном органу промене цена топлотне 
енергије за крајње купце. Тај предлог мора да буде 
образложен и да садржи све податке који су потребни да 
надлежни орган процени основаност предлога.

Предлог за промену цене топлотне енергије због 
пораста варијабилног дела цене може да буде поднет у 
случају када се укупна цена енергента повећа за више од 
3%, а обавезно уколико се смањи за више од 5%.

Предлог за промену цене топлотне енергије због 
пораста фиксног дела цена може да буде поднет у случају 
када се индекс потрошачких цена у месецима након 
датума последњег одобрења цене за топлотну енергију 
повећа за више од 5% на основу податка Републичког 
завода за статистику.

Надлежни орган разматра предлог за промену 
цена у складу са поступком прописаним у Меодлогији за 
одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном 
енергијом.

Х. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 33.
Тарифни систем се примењује на све већ 

склопљене и нове односе у вези са снадбевањем 
топлотном енергијом.

Члан 34.
Прописи којим се ближе уређује начин расподеле 

трошкова са заједничког мерног места у топлотној 
предајној станици, права и обавезе крајњих купаца 
топлотне енергије у случају престанка уговора, као и 
услове за подношење и решавање захтева крајњег купца 
за обуставу испоруке топлотне енергије биће донети у 
оквиру посебног акта.

Члан 35.
Тарифни систем ступа на снагу  наредног дана 

од дана  објављивања  „Службеном гласнику града 
Пожаревца“. 

У Пожаревцу, 30.9.2015. године Број: 01-06-186/17

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Милић Јовановић, с.р.

40

 На основу члана 363. став 4. Закона о енергетици 
(„Службени гласник РС“ 145/14), члана 60. став 1. тачка 
3) Закона о јавним предузећима („Службени гласник 
РС“ бр. 119/12, 116/13- аутентично тумачење и 44/14 
– др. закон), члана 28. став 2. Закона о комуналним 
делатностима („Службени гласник РС“ бр. 88/11), тачке 
10.3 став 4а) и става 5. Уредбе о утврђивању методологије 
за одређивање цена снабдевања крајњег купца топлотном 
енергијом („Службени гласник РС“ бр. 63/15) и члана 32. 
став 1. тачка 9) Статута града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца“, бр. 4/13 – пречишћени текст), 
Скупштина града Пожаревца на седници од 30.9.2015. 
године  доноси

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на  Одлуку  о  ценама  

топлотне енергије за купце прикључене на систем 
даљинског грејања

I
 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о ценама 
топлотне енергије за купце прикључене на систем 
даљинског грејања, коју је донео Надзорни одбор ЈП 
„Топлификација“ Пожаревац,  под бројем  6582-2  од 31. 
августа 2015. године, са применом од 1. октобра 2015. 
године.

II
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 

града Пожаревца“.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
Правни основ  за доношење Решења о давању 

сагласности  на Одлуку о ценама топлотне енергије за 
купце прикључене на систем даљинског грејања, коју је 
донео Надзорни одбор ЈП „Топлификација“ Пожаревац,  
под бројем  6582-2  од 31.августа 2015. године, са 
применом од 1. октобра 2015. године , садржан је у  члану 
363. став 4. Закона о енергетици („Службени гласник 
РС“ 145/14), члану  60. став 1. тачка 3) Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“ бр. 119/12, 116/13- 
аутентично тумачење и 44/14 – др. закон), члану 28. 
став 2. Закона о комуналним делатностима („Службени 
гласник РС“ бр. 88/11), тачки  10.3 став 4а) и  ставу 
5. Уредбе о утврђивању методологије за одређивање 
цена снабдевања крајњег купца топлотном енергијом 
(„Службени гласник РС“ бр. 63/15) и члану  32. став 1. 
тачка 9) Статута града Пожаревца („Службени гласник 
града Пожаревца“, бр. 4/13 – пречишћени текст).

Доношењем Уредба о утврђивању методологије 
за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном 
енергијом Владе Републике Србије („Службени гласник 
РС“  , број 63/15) установљена је обавеза енергетских 
субјеката који обављају делатност снабдевања топлотном 
енергијом да утврде цене снабдевања крајњег купца  
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топлотном енергијом на основу методологије, најкасније 
до 1. октобра 2015. године. 

Методологија је дефинисала другачији начин 
одређивања цена топлотне енергије за крајњег купца у 
односу на досадашњи , те се доношењем овог Решења 
врши усклађивање цена топлотне енергије за крајњег 
купца са Уредбом. 

Процена финансијских ефеката предлога 
акта на буџет града Пожаревца 

Процењујући финансијске ефекте предлога 
акта  на буџет града Пожаревца, на основу Мишљења  
одељења за финансије и јавне набавке Градске управе 
града Пожаревца  број 01-38-2/2015-2 од  25. септембар 
2015. године утврђено је да за спровођење овог акта  
нису потребна финансијска средства.

У Пожаревцу, 30.9.2015. године Број: 01-06-186/18

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милић Јовановић, с.р.

41

На основу чл. 36. Статута ЈП “Топлификација” 
Пожаревац, на седници одржаној дана 31.08.2015. 
године, Надзорни одбор ЈГТТоплификација” Пожаревац, 
усвојио је

ОДЛУКУ
О ЦЕНАМА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА КУПЦЕ 

ПРИКЉУЧЕНЕ НА СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ 
ГРЕЈАЊА

Износи тарифа за појединачне тарифне елементе 
износе:

1.   Тарифни елемент „ЕНЕРГИЈА”
ТФ11 - цена за јединицу количине испоручене топлотне 
енергије измерене на заједничком мерачу за стамбени 
простор:

0,77 дин/kWh;
Тф12 - цена за јединицу количине испоручене топлотне 
енергије измерене на уређају за расподелу трошкова 
топлотне енергије са заједничког мерног места за 
стамбени простор:

0,85 дин/ kWh;
Тф13 - цена за јединицу количине испоручене топлотне 
енергије измерене на заједничком мерачу за пословни 
простор:

0,96 дин/ kWh;
ТФ14 - цена за јединицу количине испоручене топлотне 
енергије измерене на уређају за расподелу трошкова 
топлотне енергије са заједничког мерног места за 
пословни простор:

1,06дин/ kWh;

2.   Тарифни елемент „ПОВРШИНА/ИНСТАЛИСАНА 
СНАГА”
Тф21=Тф22- цена за јединицу грејане површине за стамбени 
простор:

327,08 дин/м2/год = 27,16 дин/м2/мес
Тф23=Тф24- цена за јединицу грејане површине за пословни 
простор:

408,85 дин/м2/год = 34,07 дин/м2/мес
Тф211=Тф221- цена за јединицу инсталисане снаге за 
стамбени простор:

2075,00 дин/kW/год = 172,92 дин/kW/мес
Тф231=Тф241- цена за јединицу инсталисане снаге за 
пословни простор:

2593,75 дин/kW/год = 216,15 дин/kW/мес

3.   Тарифни елемент „ОЧИТАВАЊЕ”
Тфз - цена очитавања и расподеле испоручене топлотне 
енергије за стамбени и пословни простор:

30,00 дин/место расподеле/очитавање;

4.   Наплата   топлотне   енергије   према   јединици   
грејане   површине   или инсталисане снаге.

Изузетно тамо где не постоје техничке 
могућности за наплату према потрошњи, 
наплата се врши према јединици површине 
или инсталисане снаге тако што се износ 
тарифе “ЕНЕРГИЈА” израчунава на основу 
прописане специфичне годишње потрошње 
топлотне енергије од 940 kWh/kW 
(прерачуната у односу на максималну вредност 
одобрену Методологијом од 140 kWh/m2). 
Овакав начин обрачуна примењује се само 
код једног броја ИТПС.

Табела: Предлог цена топлотне енергије за крајњег купца

ТАРИФНЕ
ГРУПЕ 

(Тг)

НАЧИН
МЕРЕЊА

ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТИ (Те)

Те1
ЕНЕРГИЈА

Те2 ПОВРШИНА/
ИНСТАЛИСАНА 

СНАГА

Те3 
ОЧИТАВАЊЕ

Тг1 - 
„Стамбени 
простор”

Тм1 
– заједнички 

мерач

Тф11 - 0,77 
[дин/kWh]

Тф21 = 327,08 
[дин/m2] 

Тф211 = 2.075,00 
[дин/kW]

Тм2 - уређаји 
за расподелу 

трошкова 
топлотне 

енергије са 
заједничког 

мерног места

Тф12 - 0,85 
[дин/kWh]

ТФ22 = 327,08 
[дин/m2] 

ТФ221 = 2.075,00 
[дин/kW]

ТФЗ = 30,00 
[дин/место 
расподеле/
очитавање]

ТГ2 - 
„Пословни 
простор”

Тм1 
– заједнички 

мерач

Тф13 
-0,96[дин/

kWh]

ТФ23 = 408,85[дин/
m2] 

ТФ231 = 2.593,75 
[дин/kW]

Тм2 - уређаји 
за расподелу 

трошкова 
топлотне 

енергије са 
заједничког 

мерног места

Тф14=1.06 
[дин/kWh]

ТФ24 = 408,85 
[дин/m2] 

ТФ241 = 2.593,75 
[дин/kW]

Тф3 = 30,00 
[дин/место 
расподеле/
очитавање]
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 Цене наведених услуга грејања су без ПДВ-а.
 Наведене цене услуга грејања примењиваће се 
почевши од 01.10.2015.године.
 Одлуку доставити Скупштини града Пожаревца 
на даљу надлежност.

НО ЈП «ТОПЛИФИКАЦИЈА»  
Пожаревац

Бр. 6582-2      31.08.2015год.

ПРЕДСЕДНИК НО ЈП 
ТОПЛИФИКАЦИЈА

Марковић Драган, дипл.инж.ел.,с.р.

42

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 29.9.2015. године, 
утврдила је пречишћен текст Одлуке о постављању 
мањих монтажних објеката привременог карактера на 
површинама јавне намене.
 Пречишћен текст Одлуке о постављању 
мањих монтажних објеката привременог карактера на 
површинама јавне намене обухвата:
 1. Одлуку о постављању мањих монтажних 
објеката привременог карактера на површинама јавне 
намене („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 1/15), 
која је ступила на снагу 14.3.2015. године;

Из ове одлуке у пречишћен текст нису унети 
члан 50. који предвиђа да ступањем на снагу ове одлуке 
престаје да важи претходна одлука и члан 51. којим је 
утврђено када та одлука ступа на снагу и
 2. Одлуку о изменама и допунама Одлуке о 
постављању мањих монтажних објеката привременог 
карактера на површинама јавне намене („Службени 
гласник града Пожаревца“, бр. 7/15), која је ступила на 
снагу 10.7.2015. године.
 Из ове одлуке у пречишћен текст није унет члан 
15. којим је утврђено када та одлука ступа на снагу.

У Пожаревцу, 29.9.2015. године Број: 01-06-192/1

КОМИСИЈА ЗА ПРОПИСЕ
СКУПШТИНЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Душанка Кукољ, правник, с.р.

О Д Л У К А
о постављању мањих монтажних објеката 

привременог карактера на површинама јавне 
намене на територији града Пожаревца (пречишћен 

текст)

 ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
 Овом одлуком утврђују се услови и начин 
постављања, коришћења и уклањања мањих монтажних 
објеката привременог карактера на површинама јавне 
намене, начин утврђивања и поступак доделе локација 
за постављање мањих монтажних објеката привременог 
карактера.

Члан 2.
 Површина јавне намене у смислу одредаба ове 
одлуке је грађевинско земљиште у јавној својини које је 
у општој употреби (улице, тротоари, слободне површине 
јавне намене и други слични простори у функцији јавне 
намене), осим уређених зелених површина.

Члан 3.
 Мањи монтажни објекти привременог карактера 
су киосци, летње и зимске баште, билборди, видео 
бимови, фрижидери за продају индустријски пакованог 
сладоледа, аутобуска стајалишта, пулт – тезга за излагање 
и продају робе испред продајног објекта, фрижидери 
за продају индустријски пакованог сладоледа испред 
продајног објекта, тезга за продају књига, производа 
домаће радиности и занатства, апарати, рекламни 
панои и светлеће рекламе на фасадама, рекламне 
витрине, расхладне витрине, контејнери за смештај 
телекомуникационе опреме и хало говорнице. 

Члан 4.
Монтажни објекти из члана 3. ове одлуке могу се 

постављати на површинама јавне намене под следећим 
условима:

-  да не ометају прилаз и нормално коришћење 
суседних објеката,

-  да не ометају нормално и безбедно кретање 
пешака при чему је минимална ширина 
пролаза 1,60 м,

-  да не смањују видљивост на раскрсницама, 
угловима улица и не угрожавају безбедност, 
саобраћаја,

-  да не нарушавају изглед, амбијенталне и 
друге вредности насеља,

-  да не угрожавају заштићени културни 
објекат,

-  да испуњавају санитарно-хигијенске, услове 
заштите животне средине и друге услове у 
зависности од намене објекта и

- на локацији која има обезбеђен прикључак 
на електро дистрибутивну мрежу који 
омогућава очитавање потрошње електричне 
енергије.

Члан 5.
 Предлоге правилника о техничким условима 
и планове локација за постављање мањих монтажних 
објеката привременог карактера, (киосци, летње и 
зимске баште, билборди, видео бимови, фрижидери за 
продају индустријски пакованог сладоледа, апарата, 
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пулт-тезге за књиге и производе домаће радиности и 
старих заната, аутобуска стајалишта, контејнери за 
смештај телекомуникационе опреме и хало говорнице), 
по одредбама ове одлуке Градском већу даје Јавно 
предузеће „Дирекција за изградњу града Пожаревца“ 
Пожаревац.
 Јавно предузеће „Дирекција за изградњу града 
Пожаревца“ Пожаревац дужно је да акта из става 1. овог 
члана изради у року од 90 дана од дана доношења ове 
одлуке.

УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ И УКЛАЊАЊЕ 
МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА 

ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА

К и о с ц и

Члан 6.
 Киоск је типски, монтажни, лако преносив 
пословни објекат намењен за шалтерску продају, чија 
бруто површина не може бити већа од 6,0 м2 и има 
манипулативни простор од 2,0 м2.
 Локације за постављање киоска на површинама 
јавне намене на територији Града Пожаревца, утврђују 
се Правилником о условима, намени и изгледу киоска са 
Планом о утврђеним локацијама, који на предлог Јавног 
предузећа „Дирекција за изградњу града Пожаревца“ 
Пожаревац, доноси Градско веће града Пожаревца.

Летње баште

Члан 7.
 Летња башта је отворени простор, који се 
формира испред или уз угоститељски објекат, у чијој је 
функцији. Летња башта може да се постави у периоду од 
1. марта до 1. новембра, за сваку текућу годину. Након 
истека овог рока летња башта се уклања.
 Летња башта се поставља на површини јавне 
намене испред локала, према Правилнику о техничким 
условима за постављање летњих башти на површинама 
јавне намене на територији Града Пожаревца, који на 
предлог Јавног предузећа „Дирекција за изградњу града 
Пожаревца“ Пожаревац, доноси Градско веће града 
Пожаревца.
 У летњој башти могу да се поставе столови, 
столице, сунцобрани и жардињере.
 Летња башта не може бити формирана за потребе 
мањег монтажног објекта привременог карактера-
киоска.
 У летњој башти не могу се поставити 
баштенски роштиљи, ражњи, шанк-пултови и уређаји за 
репродукцију звука.
 Захтев за утврђивање техничких услова подноси 
се органу надлежном за урбанизам. Надлежни орган за 
урбанизам на основу одредаба ове одлуке и Правилника 
из става 2. овог члана израђује техничку скицу изгледа и 
услова за постављање летње баште. 

 За коришћење површине јавне намене плаћа 
се комунална такса код органа надлежног за послове 
локалне пореске администрације, а према површини 
утврђеној у техничким условима. 
  По добијеним условима из става 6. овог члана 
подноси се захтев за добијање решења за постављање 
летње баште органу надлежном за комуналне послове. 
На основу достављених техничких услова и доказа о 
уплати комуналне таксе за коришћење површине јавне 
намене, доказа о власништву односно закупу објекта 
који се користи као угоститељски објекат, доноси се 
решење за постављање летње баште. Решење се може 
издати најкраће на рок од 30 дана.
 У време одржавања градских манифестација 
(ЉКИ и других), одређивање локација за постављање 
летњих башти и услове и начин коришћења површина 
јавне на утврђеним локацијама утврђује Градско веће 
града Пожаревца. 

Зимске баште

Члан 8.
Зимске баште су затворени простори, који 

се формира на површини јавне намене испред 
угоститељског објекта, према Правилнику о техничким 
условима за постављање зимских башти на површинама 
јавне намене на територији Града Пожаревца, који на 
предлог Јавног предузећа „Дирекција за изградњу града 
Пожаревца“ Пожаревац, доноси Градско веће града 
Пожаревца, у периоду од 1. новембра текуће године до 
1. марта наредне године.
 У зимској башти могу се поставе столови, 
столице и жардињере.
 Зимска башта не може бити формирана 
за потребе мањег монтажног објекта привременог 
карактера-киоска.
 У зимској башти не могу се поставити баштенски 
роштиљи, ражњи и шанк-пултови.
 Захтев за утврђивање техничких услова подноси 
се органу надлежном за урбанизам. Надлежни орган за 
урбанизам на основу одредаба ове одлуке и Правилника 
из става 1. овог члана израђује техничку скицу изгледа и 
услова за постављање зимске баште.
 Постављање зимске баште је забрањено у улици 
Стари корзо-пешачка зона и Табачка чаршија. 

Билборди

Члан 9.
 Билборди су монтажне конструкције који се 
постављају на површинама јавне намене на територији 
Града Пожаревца и намењени су за обављање делатности 
рекламирања и јавног оглашавања, максималне површине 
до 12м2 у зависности од просторних могућности.

Локације за постављање билборда на 
површинама јавне намене, утврђују се Планом локација 
за постављање билборда на површинама јавне намене 
на територији Града Пожаревца, који на предлог Јавног 
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предузећа „Дирекција за изградњу града Пожаревца“ 
Пожаревац, доноси Градско веће града Пожаревца.  
 Билборди се могу поставити на прилазним 
путевима и површинама јавне намене, на местима 
где неће угрожавати саобраћај и кретање пешака и 
нарушавати естетски изглед града.

Билборди и простор око њих се морају одржавати 
чисто и уредно, а трошкове одржавања сноси закупац.

На билбордима не може се рекламирати роба 
и рекламирати делатност, чија је продаја, односно 
обављање забрањено законом.
 На територији Града Пожаревца не може се 
рекламирати делатност, чије обављање је забрањено 
законом.
 Билборди се могу осветљавати на начин којим се 
не ремети безбедно одвијање саобраћаја, мир и спокојство 
грађана. Уколико су билборди осветљени, расветна тела 
морају бити исправна, а прикази без оштећења. Уколико 
дође до оштећења приказа на билборду, иста морају бити 
исправљена односно уклоњена у најкраћем року.
 Налог за исправљање уочених неправилности 
у смислу става 4, 5. и 6. овог члана, издаје орган 
надлежан за послове комуналне инспекције, а уколико 
коришћењем билборда дође до ометања саобраћаја, 
налог за уклањање недостатака издаје, орган надлежан 
за послове саобраћајне инспекције.
 

Видео бимови

Члан 10.
Видео бимови су монтажне конструкције који 

се постављају на површинама јавне намене и фасадама 
на територији Града Пожаревца и намењени су за 
обављање делатности рекламирања и јавног оглашавања, 
максималне површине до 12 м2 у зависности од 
просторних могућности.

Локације за постављање видео бимова на 
површинама јавне намене, утврђују се Планом локација 
за постављање видео бимова на површинама јавне намене 
на територији Града Пожаревца, који на предлог Јавног 
предузећа „Дирекција за изградњу града Пожаревца“ 
Пожаревац, доноси Градско веће града Пожаревца. 

Видео бимови се могу поставити на фасадама 
објеката и површинама јавне намене, на местима где неће 
угрожавати саобраћај и кретање пешака и нарушавати 
естетски изглед града.

На фасадама пословних,стамбених зграда и 
стамбено - пословних зграда потребна је сагласност 
власника пословног простора, односно сагласност 
скупштине станара зграде и у складу са позитивним 
прописима.

Видео бимови и простор око њих се морају 
одржавати чисто и уредно, а трошкове одржавања сноси 
закупац.
 На територији Града Пожаревца не може се 
рекламирати делатност, чије обављање је забрањено 
законом.

 Видео бимови се могу осветљавати на начин 
којим се не ремети безбедно одвијање саобраћаја, мир и 
спокојство грађана. Уколико су видео бимови осветљени, 
расветна тела морају бити исправна, а прикази без 
оштећења. Уколико дође до оштећења приказа на видео 
биму, исти морају бити исправљени односно уклоњени у 
најкраћем року.
 Налог за исправљање уочених неправилности 
у смислу става 4, 5. и 6. овог члана, издаје орган 
надлежан за послове комуналне инспекције, а уколико 
коришћењем видео бима дође до ометања саобраћаја, 
налог за уклањање недостатака издаје, орган надлежан 
за послове саобраћајне инспекције. 

Фрижидери за продају индустријски пакованог 
сладоледа

Члан 11.
Фрижидер за продају индустријски пакованог 

сладоледа (у даљем тексту: фрижидер) је самостални, 
типски, отворени, лако покретни објекат, чија 
бруто површина не може бити већа од 2,0 м2 и има 
манипулативни простор од 1,0 м2.

Продаја производа из става 1. овог члана, може 
се обављати у периоду од 1. марта до 1. новембра, за 
сваку текући годину. Након истека овог рока фрижидер 
се уклања.

Локације за постављање фрижидера за продају 
индустријски пакованог сладоледа на површинама јавне 
намене, утврђују се Планом локација за постављање 
фрижидера за продају индустријски пакованог 
сладоледа на површинама јавне намене на територији 
Града Пожаревца, који на предлог Јавног предузећа 
„Дирекција за изградњу града Пожаревца“ Пожаревац, 
доноси Градско веће града Пожаревца.

Фрижидер мора бити опремљен кантом за 
отпатке, а може се опремити сунцобраном и столицом.

Фрижидер и додатна опрема морају бити 
постављени тако да не ометају кретање пешака и не 
угрожавају безбедност саобраћаја.

Фрижидери се могу постављати на деловима 
површине јавне намене на којима је могуће остварити:

-  минималну слободну ширину пешачког 
пролаза 1,60 м;

-  минимално растојање фрижидера и опреме 
од ивичњака коловоза 0,50 м;

-  минимално растојање фрижидера од ивице 
обележеног пешачког прелаза 5,00 м;

-  минимално растојање од раскрснице 5,00 м.

Аутобуска стајалишта

Члан 12.
 Аутобуска стајалишта су монтажни објекти који 
се постављају на местима одређеним посебном одлуком 
о одређивању стајалишта која могу да се користе за 
линијски друмски превоз на подручју Града Пожаревца.
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 Аутобуска стајалишта на територији града 
Пожаревца морају да буду обележена прописаним 
саобраћајним знаком и да имају истакнут назив и извод 
из реда вожње.

Аутобуска стајалишта морају да имају:
- надстрешницу;
- уздигнуту површину за путнике;
- корпу за отпатке;

 Стајалиште може да садржи:
- рекламне паное;
- клупе за седење ;
- киоск.
Градско веће града Пожаревца, на предлог Јавног 

предузећа „Дирекција за изградњу града Пожаревца“ 
Пожаревац, доноси Правилник о типу и изгледу 
аутобуских стајалишта.

Аутобуска стајалишта поставља, опрема и 
одржава ЈП „Дирекција за изградњу града Пожаревца“, 
по добијању решења, у складу са одредбама Правилника 
о ближим саобраћајно–техничким и другим условима 
за изградњу, одржавање и експлоатацију аутобуских 
станица и аутобуских стајалишта.

Пулт-тезга за излагање и продају робе испред 
продајног објекта

Члан 13.
Пулт-тезга за излагање и продају робе испред 

продајног објекта је монтажна-демонтажна конструкција 
постављена уз пословни објекат за акцијску продају робе 
из пословног објекта.

Пулт-тезга може да заузме највише један метар 
од спољног зида пословног објекта из става 1. овог 
члана, а у дужини уличног фронта објекта, при чему се 
мора обезбедити слободан простор за кретање пешака, 
ширине најмање 1,60 м.

Продаја производа у објектима из става 1. овог 
члана, може се обављати током целе године, с тим што се 
решење може издати на максимално годину дана.

Пулт-тезга се поставља у току радног времена 
продајног објекта и након истека радног времена, иста 
се уклања.

Забрањено је постављати објекте из става 1. 
овог члана у следећим улицама: Стари Корзо, Дринска, 
Лењинова, Трг ослобођења и Табачка чаршија .

Фрижидери за продају индустријски пакованог 
сладоледа испред продајног објекта

Члан 14.
Фрижидер за продају индустријски пакованог 

сладоледа (у даљем тексту: фрижидер) је самостални, 
типски, отворени, лако покретни објекат, чија бруто 
површина не може бити већа од 2,0 м2, који се поставља 
поред зида пословног објекта и киоска лоцираног на 
површини јавне намене у којима се обавља трговинска 
делатност прехрамбене робе.

Продаја производа из става 1. овог члана, може 
се обављати у периоду од 1. марта до 1. новембра, за 
сваку текући годину. Фрижидер се поставља поред зида 
пословног објекта из става 1. овог члана, а у дужини 
уличног фронта објекта, при чему се мора обезбедити 
слободан простор за кретање пешака, ширине најмање 
1,60 м минимално растојање фрижидера од обележеног 
пешачког прелаза 3,00 м минимално растојање од 
раскрснице 5,00 м.

Фрижидер мора бити опремљен кантом за 
отпатке, а може се опремити сунцобраном.

Фрижидер и додатна опрема морају бити 
постављени тако да не ометају кретање пешака и не 
угрожавају безбедност саобраћаја.

Пулт-тезга за продају књига, производ домаће 
радиности и занатства

Члан 15.
 Пулт-тезга је самостални, типски, отворени, 
лако покретни објекат за излагање и продају књига и 
других производа домаће радиност, уметничких и старих 
заната чија бруто површина не може бити већа од 2,0+1 
м2 манипулативног простора.

Продаја производа у објектима из става 1. овог 
члана, може се обављати током целе године.

Пулт-тезге за продају књига и производа домаће 
радиности и занатства на површини јавне намене, 
постављају се према Правилнику о техничким условима 
и локацији за постављање пулт-тезги на површинама 
јавне намене на територији Града Пожаревца, који на 
предлог Јавног предузећа „Дирекција за изградњу града 
Пожаревца“ Пожаревац, доноси Градско веће града 
Пожаревца.

Апарати

Члан 16.
 Апарати за точење сладоледа, кокице, крофнице, 
кестење, кукуруз, кикирики, брзе хране и слично су 
типски, лако покретни објекти отвореног типа за печење, 
кување и продају напред наведених производа, чија 
бруто површина са кућиштем апарата не може бити већа 
од 2,0 + 1 м2 манипулативног простора.
 Корисник апарата мора да обезбеди приступ 
употреби хигијенски исправне воде, чувању и припреми 
сировина за производњу, гардероби и санитарном чвору 
за продавца.

Продаја производа у објектима из става 1. овог 
члана, може се обављати током целе године, а решење се 
може издати на максимално годину дана.

Локације за постављање објекте из става 1. овог 
члана на површинама јавне намене утврђује се Планом, а 
ближи услови о изгледу објекта утврђују се Правилником 
о техничким условима на територији Града Пожаревца, 
који на предлог Јавног предузећа „Дирекција за изградњу 
града Пожаревца“ Пожаревац, доноси Градско веће града 
Пожаревца.
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Рекламни панои и светлеће рекламе на фасадама 
објеката

Члан 17.
 Рекламни панои су привремени објекти на којима 
се врши рекламирање одређене делатности, производа и 
слично.

Максимална површина рекламног паноа је 2,0 
м2, осим за рекламни пано на стубовима и објектима 
инфраструктуре, чија максимална дозвољена површина 
је 0,5м2.

Слободно стојећи рекламни панои могу имати 
максималну висину до 2 м.
 Рекламни панои могу се поставити на прилазним 
путевима и јавним површинама, на местима где неће 
угрожавати саобраћај и кретање пешака и нарушавати 
естетски изглед града.

Дозвољено је постављати светлећих реклама 
на фасади објекта. На фасадама пословних, стамбених 
зграда и стамбено- пословних зграда потребна је 
сагласност власника пословног простора и сагласност 
скупштине станара зграде и у складу са позитивним 
прописима.

На територији Града Пожаревца не може се 
рекламирати делатност, чије обављање је забрањено 
законом.

Рекламни панои и светлеће рекламе се могу 
осветљавати на начин којим се не ремети безбедно 
одвијање саобраћаја, мир и спокојство грађана и иста 
мора бити исправна, а прикази без оштећења. Уколико 
дође до оштећења приказа на рекламном паноу и 
светлећој реклами, иста морају бити исправљена у 
најкраћем року.

Када се постављање рекламног паноа и светлеће 
рекламе врши на инфраструктурном објекту сагласност 
даје власник овог објекта, а за постављање уз прилазни 
пут, сагласност даје управљач пута.

Рекламирање на објектима из става 1. овог 
члана, може се обављати током целе године, с тим што 
се решење може издати на максимално годину дана.

Забрањено је постављати слободно стојеће 
рекламне паное, рекламне паное на стубовима и 
инфраструктурним објектима у следећим улицама: 
Стари Корзо, Дринска, Лењинова, Трг ослобођења и 
Табачка чаршија.

Рекламне витрине

Члан 18.
 Рекламне витрине су застакљене монтажне 
конструкције фиксиране уз стамбено-пословне или 
пословне објекте и служе излагању робе и рекламног 
материјала. 

У рекламним витринама не може се рекламирати 
роба и рекламирати делатност, чија продаја односно 
обављање је забрањено законом.

Рекламним витринама у првој и другој зони 
градова Пожаревца и Костолца управља и располаже 
Град Пожаревац.

 Рекламне витрине се могу осветљавати на начин 
којим се не ремети безбедно одвијање саобраћаја, мир 
и спокојство грађана. Уколико су рекламне витрине 
осветљене, расветна тела морају бити исправна, а 
изложена роба без оштећења.

Рекламирање у објектима из става 1. овог члана, 
може се обављати током целе године, с тим што се 
решење може издати на максимално годину дана.

Расхладне витрине

Члан 19.
 Дозвољено је постављати расхладне витрине уз 
продавницу прехрамбене робе и мање монтажне објекте 
типа киоск.

Уз један продајни објекат који се налази ван 
површине јавне намене и уз мањи монтажни објекат 
типа киоск на површини јавне намене на територији 
града Пожаревца, могу се поставити расхладне витрине 
у зависности од зоне и просторних могућности у којој је 
лоциран продајни објекат или киоск и то:

-Централна зона обухвата простор оивичен 
улицама: Стари корзо до Јована Шербановића, Јована 
Шербановића до Његошеве, Његошевом до Воје Дулића, 
Воје Дулића до кружног тока, од кружног тока до 
Таковске, Таковском до Синђелићеве, Синђелићевом 
до Лоле Ребара, Лоле Рибара до Моше Пијаде, Моше 
Пијаде до Јована Шербановића.- дозвољено је поставити 
максимално једну двокрилну и две једнокрилне;
 -II зона обухвата простор оивичен улицама:Југ 
Богданова до Лоле Рибара, Лоле Рибара до Шумадијске, 
Шумадијском до Вардарске, Вардарском до Чеде 
Васовића, Чеде Васовића до Симе Симића, Симе Симиће 
до Косовске, Косовском до Светосавске, Светосавском 
до Делиградске, Делиградском до Кнез Милошев венац, 
Кнез Милошев венцом до Поречке, Поречком до Хајдук 
Вељкове, Хајдук Вељковом до Јована Шербановића. - 
дозвољено је поставити максимално две двокрилне и две 
једнокрилне;
 - III зона обухвата остали простор - дозвољено је 
поставити максимално комбинацију шест једнокрилних 
или три двокрилних.

На територији града Костолца могу се поставити 
две једнокрилне и две двокрилне расхладне витрине уз 
продајни објекат ван површине јавне намене и уз киоск 
на површини јавне намене.

Постављање објеката из става 1. овог члана, 
може се вршити током целе године, с тим што се решење 
може издати на максимално годину дана.

Хало говорнице

Члан 20.
Хало говорнице су монтажни објекти који 

се постављају по захтеву овлашћеног даваоца 
телекомуникационих услова.

Локације за постављање хало говорница 
на површинама јавне намене утврђује се Планом за 
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постављање хало говорница на површинама јавне 
намене, који на предлог Јавног предузећа „Дирекција за 
изградњу града Пожаревца“ Пожаревац доноси Градско 
веће града Пожаревца.

Контејнери за смештај телекомуникационе опреме

Члан 21.
 Контејнер за смештај телекомуникационе 
опреме поставља се на локацији  која има обезбеђен 
прикључак на траси подземног оптичког кабла.
 План локација привремених објеката из става 
1. овог члана доноси Градско веће града Пожаревца, на 
предлог пружаоца телекомуникационих услуга. 

 Уговор о коришћењу површине јавне намене за 
постављање привремених објеката из става 1. овог члана 
закључује се са пружаоцем телекомуникационих услуга 
чије су подземне инсталације оптичког кабла, на период 
од једне године.

ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ ЛОКАЦИЈА

Члан 22.
Давање у закуп локација за постављање мањих 

монтажних објеката на површинама јавне намене, врши 
се усменим јавним надметањем или прикупљањем 
писмених понуда путем јавног оглашавања и то за 
следеће објекте:

-  киоске, на период од 3 година,
-  билборде и видео бимови, на период од 3 

година и
-  фрижидере за продају индустријског 

паковања сладоледа, на период од 8 
месеци.

 Површине јавне намене за постављање 
привремених објеката из става 1. овог члана могу се 
дати у закуп и ван поступка јавног надметања или 
прикупљања писмених понуда, спровођењем поступка 
непосредне погодбе у случајевима:

- када се не пријави ни једно лице за 
спровођење поступка јавног надметања или 
избора најповољније понуде и

- када закупац површине јавне намене 
који уредно измирује обавезу плаћања 
закупнине, тражи продужење уговора о 
закупу, закљученог на одређено време, 
најраније три, а најкасније месец дана пре 
истека уговора о закупу.

Члан 23.
Градском већу града Пожаревца, иницијативу за 

покретање поступка јавног надметања или прикупљања 
понуда за давање у закуп локација, подноси орган 
надлежан за комуналне послове Градске управе града 
Пожаревца.

Иницијатива за покретање поступка за 
постављање одређеног привременог објекта из члана 22. 
ове одлуке обавезно садржи: план локације,површину 

привременог објекта, почетну цену закупа, намену 
коришћења и период коришћења.

Одлуку о покретању поступка јавног надметања 
или прикупљања понуда за давање у закуп локација, 
доноси Градско веће града Пожаревца, а поступак 
спроводи Комисија за давање у закуп локација на 
површинама јавне намене (у даљем тексту: комисија) 
коју образује Градско веће града Пожаревца.

Члан 24.
Најкасније у року од 10 дана од дана донете 

одлуке из члана 23. ове одлуке, комисија за давање у 
закуп локација, објављује оглас о јавном надметању 
или прикупљању понуда за давање у закуп локација за 
постављање мањих монтажних објеката на површинама 
јавне намене. 

Оглас се објављује у средствима информисања и 
на огласној табли Градске управе града Пожаревца.

Члан 25.
 Оглас о јавном надметању или прикупљању 
понуда садржи: назив органа и корисника површине 
јавне намене која се даје у закуп, ближе податке о начину 
доделе локације (јавно надметање или прикупљање 
понуда), опис локације, степен комуналне опремљености, 
намену објекта, рок за постављање, почетна цена, рокови 
плаћања, критеријуми за избор најповољнијег понуђача, 
гарантни износ за учешће у поступку јавног надметања 
или прикупљање понуда у износу од 100 % почетне цене 
закупнине, обавезу достављања доказа да су измирене 
обавезе из претходног периода на име коришћења 
површине јавне намене, место и време одржавања јавног 
надметања или избора најповољније понуде, рок за 
подношење пријава или понуда, назив органа коме се 
подноси пријава или понуда, начин и рок обавештавања 
учесника о резултатима јавног надметања или избора 
најповољније понуде, рок и начин плаћања, враћања 
гарантног износа за учешће на јавном надметању или 
избору најповољније понуде и место и време увида у 
план локација која је предмет давања у закуп.
 Рок за подношење пријава или понуда је 8 (осам) 
дана од дана објављивања огласа.

Члан 26.
 Право учешћа у поступку јавног надметања или 
прикупљања понуда имају сва правна и физичка лица, 
осим оних који према Граду Пожаревцу имају дуговања 
на дан одржавања јавног надметања или отварања 
понуда, по основу закупа и заузећа површине јавне 
намене за постављање привремених објеката.
 Поступак разматрања приспелих понуда 
спровешће се уколико на оглас пристигне благовремено 
и потпуна најмање једна понуда.

Члан 27.
 Пријаве или понуде за учешће у поступку јавног 
надметања или прикупљања понуда, заинтересована 
лица подносе у писменој форми, непосредно писарници 
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Градске управе града Пожаревца или поштанском 
пошиљком, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања 
огласа о јавном надметању или прикупљању понуда.
 Понуда се предаје у запечаћеном коверти, са 
назнаком „не отварати“.
 Пријава или понуда на оглас садржи име 
и презиме, адресу, матични број за физичка лица и 
предузетника, а за правна лица и податке о упису у 
регистар надлежног органа, доказ о уплати депозита и 
остале податке, који у огласу буду тражени.
 Неопходан услов за спровођење поступка јавног 
надметања за давање у закуп локација јесте да у року, 
одређеном у огласу, на писарницу градске управе стигне 
најмање једна пријава или понуда која је благовремена, 
потпуна и исправна.
 Непотпуне, неисправне и не благовремене 
пријаве или понуде неће бити предмет разматрања на 
комисији.

Члан 28.
 У поступку јавног надметања или прикупљања 
понуда, физичка лица учествују непосредно или преко 
пуномоћника. Физичка лица идентитет доказују личном 
исправом са сликом, а пуномоћници и овлашћењем 
овереним код суда.
 Правна лица и предузетници учествују у 
поступку јавног надметања или прикупљања понуда 
преко заступника одређеног оснивачким актом или 
пуномоћника по овлашћењу заступника правног лица, 
који идентитет доказују личном исправом са сликом.
 Пријављена физичка, правна лица и предузетници 
која не испуне услове из става 1. и 2. овог члана, губе 
право да учествују у поступку јавног надметања, као и 
право на повраћај средстава уплаћених на име депозита.
 Губитак права на повраћај средстава уплаћених 
на име депозита погађа и физичка, правна лица и 
предузетнике, која се нису одазвала уредно достављеном 
позиву и узела учешће у поступку јавног надметања.

Члан 29.
 У поступку јавног надметања или прикупљања 
понуда не могу учествовати председник ни чланови 
Комисије, као ни остала службена лица која су 
учествовала у поступку од покретања иницијативе до 
доношења одлуке.

Члан 30.
 Поступак јавног надметања или отварања 
понуда отвара председник комисије, констатује да 
постоји кворум за рад комисије, утврђује да су пријаве 
благовремене, исправне и потпуне и ко је присутан од 
подносиоца пријава.
 Председник комисије објављује почетни износ 
закупнине, обавештава учеснике у поступку да први 
корак у висини јавног надметања не може бити мањи од 
5 % од почетног износа закупнине и позива учеснике да 
дају своје понуде износа закупнине.

 Учесник поступка јавног надметања дужан је да 
јасно и гласно каже који износ закупнине нуди.
 Председник комисије три пута пита да ли неко 
даје више од претходно понуђеног износа и констатује 
после трећег позива који је највећи понуђени износ и 
име учесника који тај износ нуди.
 Председник комисије у поступку прикупљања 
понуда, отвара понуде и констатује ко је најповољнији 
понуђивач односно ко је понудио највећи цену закупа.
 Учесник јавног надметања или прикупљања 
понуда, који је понудио највећи износ закупнине, 
обавезан је да на записник потпише изјаву, којом се 
обавезује да у року од 24 часа уплати на рачун Града 
Пожаревца разлику до висине износа излицитиране или 
понуђене цене закупа, од уплаћеног депозита. Уколико 
у назначеном року не испуни наведену обавезу, учесник 
поступка јавног надметања или прикупљања понуда, 
који је понудио највећи износ закупнине губи право на 
заснивање закуподавног односа и повраћај средстава 
уплаћених на име депозита.
 Након тога, председник комисије оглашава да 
је поступак јавног надметања или прикупљања понуда, 
завршено.
 О раду комисије, секретар води записник.

Члан 31.
 По окончању поступка јавног надметања или 
прикупљања понуда комисија, доноси образложени 
Предлог одлуке о давању у закуп локација.
 Образложени Предлог одлуке о давању у закуп 
локација доставља се свим лицима, која су узела учешће 
у поступку јавног надметања или прикупљања понуда.
 На Предлог одлуке може се ставити приговор, 
који овлашћена лица подносе Градском већу града 
Пожаревца, у року од 8 (осам) дана од дана пријема 
писменог отправка.

Члан 32.
 По истеку рока за подношење приговора, 
односно доношење одлуке о одбацивању или одбијању, 
Градско веће града Пожаревца доноси коначну одлуку 
о давању у закуп локација најуспешнијем лицитанту 
односно понуђачу, који су дужни у року од 8 (осам) 
од дана пријема писменог отправка коначне одлике, 
закључи уговор о закупу локација.
 Уколико се уговор о закупу локација не закључи, 
у року из претходног става, губи се право на заснивање 
закуподавног односа и право на повраћај средстава 
уплаћених на име депозита и на име разлике до висине 
излицитиране цене закупа. У том случају Градско веће 
града Пожаревца, ће посебним актом ставити ван снаге 
одлуку о давању у закуп локација.

Члан 33.
 Уговор о закупу локације, у име закуподавца 
закључује Председник градског већа Града Пожаревца-
Градоначелник.
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 Уговор о закупу локација закључује се на период, 
који је одређен у одлуци о давању у закуп локација и 
престаје самим протеком времена за који је закључен.
 Приходи који се остваре по основу предметног 
закупа, представљају јавни приход буџета Града 
Пожаревца.

УТВРЂИВАЊE ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА И 
ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА

Члан 34.
  Објекти из члана 3. ове одлуке се постављају 
на основу решења органа надлежног за комуналне 
послове.

Захтев за утврђивање техничких услова подноси 
се органу надлежном за урбанизам. Надлежни орган за 
урбанизам на основу одредаба ове одлуке и Правилника 
и Плана локација израђује техничке услове и техничку 
скицу као оверен пројекат-скицу о изгледу за поједине 
објекте.

Члан 35.
 За коришћење површине јавне намене плаћа 
се уговорена цена за објекте из члана 6, 9, 10. и 11, а 
за остале објекте комунална такса. Комунална такса 
се плаћа за површину која је утврђена у техничким 
условима надлежног органа. 

Локална пореска администрација, води 
евиденцију о извршавању обавеза по уговору о закупу 
површине јавне намене и уплати локалне комуналне 
таксе и издаје потврду о измиреним обавезама са 
назнаком рока и висине уплаћеног износа .

Члан 36.
 Уз захтев за издавање решења из члана 34. ове 
одлуке, потребно је да странка достави:

 -  доказ о регистрацији о обављању одређене 
делатности, зависно од корисника површине 
јавне намене,

 -  техничке услове и техничку скицу,
 -  оверен пројекат-техничку скицу о изгледу 

објекта и опис материјала од кога је 
израђен,

-  потврду о уплати уговореног износа, за 
објекте из члана 6, 9, 11, 20. и 21. ове одлуке 
а за остале објекте потврду о уплати локалне 
комуналне таксе,

-  услове, односно мишљења или сагласности 
надлежних органа или предузећа, у 
зависности од намене објекта.

   Решење се издаје за рок за који је плаћена 
накнада за коришћење површине јавне намене а најкраће 
на рок од 30 дана.

Члан 37.
 Решење садржи нарочито податке о:

-  кориснику површине јавне намене

-  објекту, који је предмет решења са укупном 
површином

-  ближе податке о локацији
-  рок важења решења
-  осталу документацију на основу којих се 

издаје решење
Орган надлежан за комуналне послове, по 

један примерак решења доставља подносиоцу захтева, 
одељењу надлежном за инспекцијске послове и послове 
комуналне полиције и одељењу надлежном за послове 
локалне пореске администрације.
 На решење из става 1. овог члана, може се 
изјавити жалба Градском већу града Пожаревца, у року 
од 8 (осам) дана од дана пријема истог.

Члан 38.
 Решење о постављању одређеног привременог 
објекта на одређеној локацији, може бити укинуто или 
измењено пре истека рока за који је издато, у следећим 
случајевима:

- када се земљиште приводи намени или се 
изводе други радови на површинама јавне 
намене;

- када је то неопходно за преузимања 
техничких мера којима се мења режим 
саобраћаја.

У случајевима из става 1. овог члана, надлежно одељење 
за комуналне послове по службеној дужности покреће 
поступак и доноси решење о укидању или измену 
издатог решења. 

Члан 39.
 Лице које је добило локацију у закуп, као и лице 
на чије име је издато решење у смислу члана 34. ове 
одлуке, не може ни локацију ни објекте дати у подзакуп 
или коришћење другом лицу.
 Престанком обављања делатности, корисник 
мањег монтажног на површини јавне намене, губи право 
на додељену локацију.

Члан 40.
 Одељење за имовинско-правне послове Градске 
управе града Пожаревца, по закључењу уговора о 
закупу површине јавне намене и издатим решењима за 
коришћење води евиденцију о постављеним привременим 
монтажним објектима на површинама јавне намене, 
са подацима о закупцу или кориснику површине јавне 
намене, о врсти објекта, намени и роком коришћења.

НАЧИН КОРИШЋЕЊА И НАДЗОР

Члан 41.
 Корисник објекта је дужан да објекте из члана 
3. ове одлуке, користи у складу са решењем органа 
надлежног за комуналне послове и да простор око њега 
одржава у уредном и исправном стању.
 Забрањено је постављање објеката из члана 3. 
ове одлуке:
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- без решења о постављању;
- супротно издатом решењу;
- којим се угрожава безбедност и здравље 

људи или угрожава одвијање саобраћаја;
- на месту које није предвиђено одговарајућим 

актом;
- на локацији ако је дошло до укидања 

локације или промена услова за постављање 
одговарајућим актом;

- ако је то неопходно за уређења простора по 
одговарајућем планском акту или измене 
режима саобраћаја.

 Забрањено је коришћења објеката из члана 3. 
ове одлуке:

-  супротно решењу;
-  и коришћење објекта од стране неовлашћених 

лица.

Члан 42.
Инспекцијски надзор над спровођењем ове 

одлуке врши комунална и саобраћајна инспекција 
Градске управе града Пожаревца.

Члан 43.
 У вршењу надзора, надлежни инспектор дужан 
је да наложи уклањање монтажних објеката из члана 3. 
ове одлуке:

- ако је објекат постављен без решења о 
постављању,

- ако објекат није постављен у сагласности са 
издатим решењем,

- ако се објекат користи супротно решењу 
или уколико постављени објекат користи 
неовлашћено лице,

- ако објекат угрожава безбедност и здравље 
људи или угрожава одвијање саобраћаја,

- ако је објекат постављен на место које није 
предвиђено одговарајућим актом,

- ако је дошло до укидања локације 
или промене услова за постављање 
одговарајућим актом,

- ако се привремени објекат не користи дуже 
од 30 дана,

- ако је то неопходно због урбанистичког 
уређења простора или измене режима 
саобраћаја.

Члан 44.
 Одељење за комуналне послове укинуће решење 
о заузећу површине јавне намене за постављање летње 
баште за ту сезону, у року од 24 сата по изради записника 
надлежне инспекције, уколико корисник површине 
јавне намене за постављање летње баште, исту постави 
супротно условима из решења а о томе постоји записник 
надлежне инспекције, решење ће бити стављено ван 
снаге, а корисник губи право коришћења површине јавне 
намене до краја сезоне.

УКЛАЊАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА 
ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА

Члан 45.
 Лицу које без одобрења надлежног органа 
постави мањи монтажни објекат на површини јавне 
намене, комунални инспектор ће наложити да објекат 
одмах, а најкасније у року од три дана уклони са 
површине јавне намене.
 Лице коме је издато одобрење за постављање 
мањег монтажног објекта привременог карактера на 
површини јавне намене дужно је да најкасније у року 
од три дана од дана престанка важења одобрења објекат 
уклони са јавне површине.
 Уколико лице не поступи у року из става 1. и 
2. овог члана, комунални инспектор спровешће поступак 
принудног уклањања мањег монтажног објекта.
 Принудно уклањање извршиће Јавно предузеће 
„Комуналне службе“ Пожаревац, по налогу комуналног 
инспектора, а о трошку лица које је поставило мањи 
монтажни објекат на површини јавне намене, без решења 
или решења чији је рок важења истекао.

Члан 46.
 Ако власник, односно корисник мањег 
монтажног објекта привременог карактера не преузме 
уклоњени објекат у року од 30 дана од дана принудног 
уклањања, исти се може продати на јавној лицитацији. 
Средства остварена од продаје користе се за подмирење 
трошкова уклањања и чувања. Уколико средства нису 
довољна, наплаћује се од власника односно корисника по 
ценовнику јавног предузећа које је извршило принудно 
уклањање.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 47.
Новчаном казном од 60.000,00 до 500.000,00 

динара казниће се за прекршај правно лице ако не поступи 
или поступи супротно одредбама члана 4, 6, 7, 8, 9, 10, 
12, 17. и 41. ове одлуке, осим одредаба ових чланова за 
које је прописано издавање прекршајног налога.

Новчаном казном од 5.000,00 до 25.000,00 
динара казниће се одговорно лице у правном лицу за 
прекршаје из става 1. овог члана.

Новчаном казном од 10.000,00 до 250.000,00 
динара казниће се предузетник за прекршаје из става 1. 
овог члана.

Новчаном казном од 5.000,00 до 25.000,00 
динара казниће се физичко лице за прекршаје из става 
1. овог члана.

Члан 48.
 Новчаном казном од 50.000,00 до 400.000,00 
динара казниће се за прекршај правно лице ако не 
поступи или поступи супротно одредбама члана 11, 13, 
14, 15, 16,18, 19. и 20. ове одлуке осим одредаба ових 
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чланова за које је прописано издавање прекршајног 
налога.

Новчаном казном од 2.500,00 до 25.000,00 динара 
казниће се одговорно лице у правном лицу за прекршаје 
из става 1. овог члана.
 Новчаном казном од 5.000,00 до 250.000,00 
динара казниће се предузетник за прекршаје из става 1. 
овог члана.
 Новчаном казном од 2.500,00 до 25.000,00 
динара казниће се физичко лице за прекршаје из става 1. 
овог члана.

Члан 49.
 Новчаном казном у фиксном износу биће 
кажњено физичко лице и одговорно лице у износу од 
5.000,00 динара, предузетник од 25.000,00 динара, а 
правно лице од 50.000,00 динара за прекршаје из члана 
7. став 5, 8. став 4, 9. став 5, 10. став 6, 13. став 4. и 18. 
став 2. 

Члан 50.
 Комунални инспектор, оквиру својих 
надлежности, издаје у писаној форми прекршајни 
налог у складу са законом којим је прописана садржина 
прекршајног налога, за прекршаје за које су прописане 
новчане казне у фиксном износу у члану 49. ове одлуке. 
 Комунални инспектор издаће прекршајни налог 
уколико је прекршај откривен на један од следећих 
начина:

1. непосредним опажањем приликом контроле, 
надзора или прегледа, као и увидом у 
службеној евиденцији надлежног органа;

2. увидом у податке који су добијени уз помоћ 
уређаја за надзор или мерење;

3. приликом инспекцијског или другог надзора 
прегледом документације, просторија и робе 
или на други законом прописани начин.

Члан 51.
 Прекршајни налог се састоји од оригинала и 
две копије. Оригинал се уручује лицу против кога се 
издаје прекршајни налог, а копију задржава орган који је 
прекршајни налог издао.
 Прекршајни налог се уручује присутном лицу 
за кога се сматра да је учинило прекршај у моменту 
откривања прекршаја.
 Лице против кога је издат прекршајни налог 
својим потписом на одговарајућем месту у налогу 
потврђује његов пријем.
 Ако је лице за кога се сматра је учинило прекршај 
одсутно и када околности откривања или природа 
прекршаја то захтевају, достављање прекршајног налога 
ће се извршити путем поште или доставне службе, у 
складу са одредбама закона о прекршајима.
 Ако присутно лице против кога се издаје 
прекршајни налог одбије да прими налог, комунални 
инспектор упозориће га на последице одбијања пријема, 
унети у прекршајни налог забелешку о одбијању пријема, 

дан и час када је пријем одбијен чиме се сматра да је 
прекршајни налог уручен.
 Лице против кога је издат прекршајни налог у 
року од осам дана од дана пријема прекршајног налога 
не плати изречену казну или не поднесе захтев за судско 
одлучивање о издатом судском налогу, сматраће се да 
је прихватио одговорност пропуштањем, а прекршајни 
налог ће постати коначан и извршан.
 Прекршајни налог са констатацијом коначности 
и забележбом да новчана казна није плаћена, комунални 
инспектор доставља надлежном прекршајном суду ради 
спровођења извршења у складу са законом.
 Лице против кога је издат прекршајни налог 
може прихватити одговорност за прекршај и након 
истека рока од осам дана од дана пријема прекршајног 
налогa ако пре поступка извршења добровољно плати 
целокупни износ изречене новчане казне. 
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ГРАДСКО  ВЕЋЕ  ГРАДА  ПOЖАРЕВЦА
1

Градско веће града Пожаревцана седници 
одржаној 1. јула 2015. године, на основу члана 91. 
Статута града Пожаревца (“Службени гласник града 
Пожаревца”, бр. 4/13 - пречишћен текст), члана 3. став 
8.  и члана  26. Пословника о раду  Градског већа града 
Пожаревца (“Службени гласник града Пожаревца”, бр. 
1/15)  и Пословника о изменама Пословника о раду 
Градског већа града Пожаревца број 01-06-128/2015-6 од 
26.06.2015. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е
о подели ресорних задужења чланова Градског већа

I
Чланови Градског већа задужује се за одређене 

ресоре и то :
1. Миомир Илић, дипл. инж.шумарства,  

градоначелник града Пожаревца, задужује се 
за ресор - Јавна предузећа, инфраструктура 
и урбанизам;

2. др  Миодраг Степановић,доктор гео-науке,  
заменик градоначелника града Пожаревца 
задужује се за ресор - Енергетика, привреда 
и републичка јавна предузећа;

3. Драган Костић,економиста,  задужује се 
за ресор - Месне заједнице и комунална 
инфраструктура месних заједница;

4. Срђан Радовановић, саобраћајни техничар, 
задужује се за ресор - Градска општина 
Костолац;

5. Мр Владимир Петровић, магистар 
просторног планирања,  задужује се за ресор 
- Омладина, спорт и саобраћај;

6. Слађан Стевић, приватни предузетник, 
задужује се за ресор -  Пољопривреда 
и Буџетски фонд за подстицаје у 
пољопривреди и рурални развој града 
Пожаревца ;

7. Драган Радовановић, дипл.ецц у пензији, 
задужује се за ресор - Буџет и финансије;

8. Весна Пејић, професор разредне наставе, 
задужује се за ресор - Просвета, образовање, 
култура и наука;

9. Ивица Милошевић, мастер инж.
организационих наука,  задужује се за ресор - 
Друштвене делатности, социјална питања 
и здравство; 

10. Дејан Крстић, термоенерг.техничар, задужује 
се за ресор - Невладине организације и 
удружења;

11. Марко Савић, дипл. политиколог  за 
међународне послове, задужује се за ресор 
- Европски фондови, локални економски 
развој и дијаспора;

12. Радомир Михајловић, наставник у пензији, 
задужује се за ресор - Туризам, трговина, 
снабдевање и заштита животне средине

II
Решење ступа на снагу даном доношења , а  биће 

објављено у “Службеном  гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу,  1. јула 2015. године бр: 01-06-135/2015-2

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Траиловић, дипл. економиста, с.р.

СТРУЧНИ САРАДНИК 
ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 

ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Сузана Булајић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА  ПОЖАРЕВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.

2

Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној 16. јула 2015. године, разматрало је предлог 
текста Посебног колективног уговора за јавна предузећа 
у комуналној делатности града Пожаревца, измењен у 
свему према налозима из дописа Министарства за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања Републике 
Србије-Сектор за рад, број 112-07-00281/2015-02 од 24. 
јуна 2015. године, са дописом Комисије за усаглашавање 
предлога текста колективних уговора за јавна предузећа 
чији је оснивач град Пожаревац, број: 01-112-149/2014-
6 од 15. јула 2015. године, па је на основу члана 246. 
Закона о раду (‘’Службени гласник РС’’25/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014), члана 91. став 1. тачка 13. 
Статута града Пожаревца („Службени гласник града 
Пожаревца“, број 4/13 - пречишћен текст) и члана 26. 
Пословника о раду Градског већа града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 1/15 и 7/15), 
донело

 
З А К Љ У Ч А К

1. СТАВЉАЈУ СЕ ВАН СНАГЕ тачке 2., 3., 4. 
и 5. Закључка Градског већа града Пожаревца број 01-
06-99/2015-3 од 25. маја 2015. године, док у преосталом 
делу остаје непромењен.
2. ПРИХВАТА СЕ предлог текста Посебног 
колективног уговора за јавна предузећа у комуналној 
делатности града Пожаревца. 
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3. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за закључење 
Посебног колективног уговора из тачке 2. овог 
закључка, који се има закључити између Градског већа 
града Пожаревца, које заступа Градоначелник Миомир 
Илићу, дипл.инж. шумарства, у име града Пожаревца, 
као оснивача и Градског одбора Синдиката запослених 
у комуналнo - стамбеној делатности Србије - за град 
Пожаревац, кога заступа председник Бобан Мартиновић, 
као репрезентативни синдикат, на период од три године. 
4. ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Миомир Илић, 
градоначелник града Пожаревца да потпише Посебан 
колективни уговора из тачке 2. овог закључка. 
5. Посебан Колективни уговор за јавна предузећа 
у комуналној делатности града Пожаревца доставити 
на регистрацију Министарству за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања Републике Србије - Сектор 
за рад. 

У Пожаревцу, 16.7.2015. године Број: 01-06-151/2015-3

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
 

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
 ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Траиловић, дипл.економиста, с.р.

СТРУЧНИ САРАДНИК 
ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 

ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Сузана Булајић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.

 Доставити
- Бобану Мартиновићу, председнику Градског 

одбора Синдиката запослених у комуналнo-
стамбеној делатности Србије – за град 
Пожаревац, 

- Драгану Радовановићу, председнику 
Комисије за усаглашавање текста 
колективних уговора за јавна предузећа 
чији је оснивач град Пожаревац

3

Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној дана 16. јула 2015. године, разматрало је захтев 
ОШ „Вук Караџић“ Пожаревац број 01-40-389/2015 од 
12.03.2015. године, за одобрење додатних финансијских 
средства, са изјашњењем Одељења за финансије и јавне 
набавке од 03.07.2015. године, па је на основу члана 
91. Статута града Пожаревца (“Службени гласник 
града Пожаревца”, бр. 4/13 - пречишћен текст), члана 
26. Пословника о раду Градског већа града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 1/15 и 7/15) и 

члана 9. и 15. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2015. 
годину („Службени гласник града Пожаревца“ 13/14 и 
3/15), донело

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

I
 ПРИХВАТА СЕ захтев ОШ „Вук Караџић“ 
Пожаревац, број 01-40-389/2015 од 12.03.2015. године, 
са изјашњењем Одељења за финансије и јавне набавке 
Градске управе града Пожаревца од 03.07.2015. године, за 
одобрење додатних финансијских средстава и одобравају 
се средства у укупном износу од 60.000,00 динара и 
то: на име исплате солидарне помоћи раднику Сими 
Илићу, односно накнаде трошкова погребних услуга 
преминулог брачног друга у износу од 30.000,00 динара 
и на име исплате солидарне помоћи Тихомиру Велићу 
супругу преминуле запослене Марије Велић, односно 
накнаде трошкова погребних услуга према приложеним 
рачунима у износу од 30.000,00 динара.

II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2015. годину („Службени гласник града 
Пожаревца“ 13/14 и 3/15), са Раздела 4 – Градска 
управа, Глава 1 - Градска управа, Програм 15 –Локална 
самоуправа, Програмска класификација 0602-0001, 
ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина, Функција 130 – Опште јавне услуге, Позиција 
90, Економска класификација 49912 – Текућа резерва, и 
иста распоредити у оквиру Раздела 4 – Градска управа, 
Глава 10 – Основне школе, Програм 9 –Функционисање 
основних школа, Програмска класификација 2002-
0001, ПА: Функционисање основних школа, Функција 
912 – Основно образовање, Позиција 303, Економска 
класификација 4631 – Текући трансфери осталим 
нивоима власти (У оквиру Финансијског плана ОШ 
„Вук Караџић“ Пожаревац за 2015. годину, на Економску 
класификацију 4143 – Отпремнине и помоћи).

 
III

Средства из тачке 1. овог Решења исплатити са 
Раздела 4 – Градска управа, Глава 10 – Основне школе, 
Програм 9 –Функционисање основних школа, Програмска 
класификација 2002-0001, ПА: Функционисање основних 
школа, Функција 912 – Основно образовање, Позиција 
303, Економска класификација 4631 – Текући трансфери 
осталим нивоима власти (У оквиру Финансијског 
плана ОШ „Вук Караџић“ Пожаревац за 2015. годину, 
на Економску класификацију 4143 – Отпремнине и 
помоћи).

 За реализацију Решења задужује се Одељење 
за финансије и јавне набавке Градске управе града 
Пожаревца. 
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IV
 Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 
града Пожаревца“

У Пожаревцу, 16. јула 2015. године
Број: 01-06-151/2015-8

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
 ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Траиловић, дипл.економиста, с.р.

СТРУЧНИ САРАДНИК 
ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 

ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Сузана Булајић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.

Доставити:
1. Милану Дабићу, начелнику Одељења за 

финансије и јавне набавке 
2. Лидији Ристић, директорки ОШ „Вук 

Караџић“ Пожаревац
3. Шефу Одсека за скупштинске послове

4

Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној дана 16. јула 2015. године, разматрало је 
захтев Пожаревачке гимназије Пожаревац број 03-40-
956/2015 од 19.06.2015. године, за одобрење додатних 
финансијских средства, са изјашњењем Одељења 
за финансије и јавне набавке Градске управе града 
Пожаревца од 06.07.2015. године, па је на основу члана 
91. Статута града Пожаревца (“Службени гласник 
града Пожаревца”, бр. 4/13 - пречишћен текст), члана 
26. Пословника о раду Градског већа града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 1/15 и 7/15) и 
члана 9. и 15. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2015. 
годину („Службени гласник града Пожаревца“ 13/14 и 
3/15) донело

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

I
 ПРИХВАТА СЕ захтев Пожаревачке гимназије 
Пожаревац, број 03-40-956/2015 од 11.06.2015. године, 
са изјашњењем Одељења за финансије и јавне набавке 
Градске управе града Пожаревца од 06.07.2015. године, за 
издвајање додатних финансијских средстава и одобравају 
се средства у износу од 30.000,00 динара на име исплате 
солидарне помоћи радници Селинки Ђорђевић, односно 

накнаде трошкова погребних услуга преминулог брачног 
друга према приложеним рачунима.

II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити из 

средства предвиђених Одлуком о буџету града Пожаревца 
за 2015. годину („Службени гласник града Пожаревца“ 
13/14 и 3/15), са Раздела 4 – Градска управа, Глава 1 - Градска 
управа, Програм 15 –Локална самоуправа, Програмска 
класификација 0602-0001, ПА: Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина, Функција 130 – Опште 
јавне услуге, Позиција 90, Економска класификација 
49912 – Текућа резерва, и иста распоредити у оквиру 
Раздела 4 – Градска управа, Глава 11 – Средње школе, 
Програм 10 – СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ, Програмска 
класификација 2003-0001, ПА: Функционисање средњих 
школа, Функција 920 – Средње образовање, Позиција 
304, Економска класификација 4631 – Текући трансфери 
осталим нивоима власти (У оквиру Финансијског плана 
Пожаревачке гимназије Пожаревац за 2015. годину, 
на Економску класификацију 4143 – Отпремнине и 
помоћи).

 
III

Средства из тачке 1. овог Решења исплатити са 
Раздела 4 – Градска управа, Глава 11 – Средње школе, 
Програм 10 – СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ, Програмска 
класификација 2003-0001, ПА: Функционисање средњих 
школа, Функција 920 – Средње образовање, Позиција 
304, Економска класификација 4631 – Текући трансфери 
осталим нивоима власти (У оквиру Финансијског плана 
Пожаревачке гимназије Пожаревац за 2015. годину, 
на Економску класификацију 4143 – Отпремнине и 
помоћи).

 За реализацију Решења задужује се Одељење 
за финансије и јавне набавке Градске управе града 
Пожаревца. 

IV
 Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 
града Пожаревца“

У Пожаревцу, 16. јула 2015. године 
Број: 01-06-151/2015-9

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
 ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Траиловић, дипл.економиста, с.р.

СТРУЧНИ САРАДНИК 
ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 

ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Сузана Булајић, дипл. правник, с.р.
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ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.

Доставити:
1. Милану Дабићу, начелнику Одељења за 

финансије и јавне набавке 
2. Данијели Жуковски, директорки 

Пожаревачке гимназије Пожаревац
3. Шефу Одсека за скупштинске послове
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној дана 16.јула  2015.године разматрало је  захтев 
КУД „Младост“ из Пољане од 09.06.2015. године 
за одобрење  за учешће на 53. Интернационалном 
фолклорном фестивалу на Лефкади у Грчкој, са 
изјашњењем Одељења за финансије и јавне набавке број 
01-40-947/2015 од 14.07.2015. године,   па  је на основу 
члана 91. Статута града Пожаревца (“Службени гласник 
града Пожаревца”, бр. 4/13 - пречишћен текст), члана 
26. Пословника о раду Градског већа града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 1/15 и 7/15) и 
члана 9 и 15. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2015. 
годину („Службени гласник града Пожаревца“ 13/14  и 
3/15), донело 

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

I
              ПРИХВАТА СЕ захтев КУД „Младост“ из Пољане од 
09.06.2015. године, за одобрење  финансијских средстава  
за  учешће на53. Интернационалном фолклорном 
фестивалу на Лефкади у Грчкој и одобравају се средства 
у  износу од 150.000,00 динара, за трошкове путовања. 

II
 Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити 

из средства предвиђених  Одлуком о буџету града  
Пожаревца за 2015. годину („Службени гласник града 
Пожаревца“ 13/14 и 3/15), са Раздела 4 – Градска 
управа, Глава 1 - Градска управа, Програм 15 – Локална 
самоуправа, Програмска класификација 0602-0001, 
ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина, Функција 130 – Опште јавне услуге, Позиција 
90, Економска класификација 49912 – Текућа резерва и 
иста распоредити у оквиру Раздела 4 – Градска управа,  
Глава 1.- Градска управа, Програм 13 – Развој културе, 
Програмска класификација 1201-0002 – Подстицаји 
културном и уметничком стваралаштву, Функција 820-
Услуге културе ,  Позиција 67, Економска класификација 
481 – Дотације невладиним организацијама – 
финансирање и суфинансирање програма/пројеката 
културно уметничких друштава ( у оквиру финансијског 

плана Градске управе на економску класификацију 
481941 – Дотације осталим удружењима грађана).

III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити са 

Раздела 4 – Градска управа,  Глава 1.- Градска управа, 
Програм 13 – Развој културе, Програмска класификација 
1201-0002– Подстицаји културном и уметничком 
стваралаштву, Функција 820-Услуге културе,  Позиција 
67, Економска класификација 481 – Дотације невладиним 
организацијама,  – финансирање и суфинансирање 
програма/пројеката културно уметничких друштава ( у 
оквиру финансијског плана Градске управе са  економске 
класификације 481941 – Дотације осталим удружењима 
грађана).

IV
 За реализацију Решења задужује се  Одељење за 

финансије и јавне набавке;

V
 Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 
града Пожаревца“.

У Пожаревцу,  16. 07.2015. године 
Број: 01-06-151/2015-10

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
 ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Траиловић, дипл.економиста, с.р.

СТРУЧНИ САРАДНИК 
ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 

ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Сузана Булајић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.

Доставити: 
- Милану Дабићу, начелнику Одељења за 

финансије и јавне набавке
- КУД „Младост“ из Пољане
- шефу Одсека за  скупштинске послове

6

Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној дана 16. јула 2015. године, разматрало је захтев 
за обезбеђење средстава за суфинансирање пројеката 
за остваривање јавног интереса у области јавног 
информисања у 2015. години, са изјашњењем Одељења 
за финансије и јавне набавке број 03-40-1054/2015 од 
14.07.2015. године, па је на основу члана 91. Статута 
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града Пожаревца (“Службени гласник града Пожаревца”, 
бр. 4/13 - пречишћен текст), члана 26. Пословника о раду 
Градског већа града Пожаревца („Службени гласник града 
Пожаревца“, бр. 1/15 и 7/15) и члана 15. и 25. Одлуке 
о буџету града Пожаревца за 2015. годину („Службени 
гласник града Пожаревца“ 13/14 и 3/15), донело 

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

I
 ПРИХВАТА СЕ предлог Одељења за финансије 
и јавне набавке Градске управе града Пожаревца, број 
03-40-1054/2015 од 14.07.2015. године, за обезбеђење 
додатних новчаних средстава за суфинансирање 
пројеката за остваривање јавног интереса у области 
јавног информисања у 2015. години и одобравају се 
средства у износу од 1.000,00 динара.

II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити 

из средстава предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2015. годину („Службени гласник града 
Пожаревца“ 13/14 и 3/15), са Раздела 4 – Градска 
управа, Глава 1 - Градска управа, Програм 15 –Локална 
самоуправа, Програмска класификација 0602-0001, 
ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина, Функција 130 – Опште јавне услуге, Позиција 
90, Економска класификација 49912 – Текућа резерва, и 
иста распоредити у оквиру Раздела 4 – Градска управа, 
Глава 1 – Градска управа, Програм 15 ––Локална 
самоуправа, Програмска класификација 0602-0006, ПА: 
Информисање, Функција 130-Опште услуге, Позиција 
97/1, Економска класификација 454 – Субвенције 
приватним предузећима (у оквиру Финансијског плана 
Градске управе града Пожаревца за 2015. годину, на 
економску класификацију 454111 – Текуће субвенције 
приватним предузећима).

III
За реализацију oвог Решења задужује се 

Одељење за финансије и јавне набавке Градске управе 
града Пожаревца.

IV
 Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 
града Пожаревца“

У Пожаревцу, 16. јула 2015. године  
Број: 01-06-151/2015-11

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
 ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Траиловић, дипл.економиста, с.р.

СТРУЧНИ САРАДНИК 
ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 

ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Сузана Булајић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.

Доставити:
1. Милану Дабићу, начелнику Одељења за 

финансије и јавне набавке 
2. Начелнику Градске управе града 

Пожаревца
3. Шефу Одсека за скупштинске послове. 
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На основу члана 17. и 18. Закона о јавном 
информисању и медијима („Службени гласник РС“, 
бр. 83/14 и 58/15 ), члана 2, 3. став 1.  и  члана 15. 
Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање 
јавног интереса у области  јавног информисања 
(„Службени гласник РС“, бр. 126/14), Одлуке о буџету 
града Пожаревца за 2015. годину („Службени гласник 
града Пожаревца“, бр. 13/14 и 3/15) и  члана 26. став. 
3. Пословника о раду Градског већа града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 1/15  и 7/15), 
Градско веће града Пожаревца на седници одржаној дана 
16. јула 2015. године, доноси

О Д Л У К У
о распоређивању средстава за суфинансирање 
проjеката  за остваривање јавног интереса у 

области јавног информисања на територији града 
Пожаревца  за 2015. годину

Члан 1.
Укупан износ средстава за суфинансирање 

пројеката за остваривање јавног интереса у области 
јавног информисања на територији града Пожаревца  за 
2015. годину  у буџету града Пожаревца је 2.061.000,00 
динара. 

Средства  из става 1. ове одлуке распоређују се 
на следећи начин:

- Суфинансирање пројеката путем конкурса/
јавног позива у износу од 1.957.950,00 
динара и

- Суфинансирање пројеката путем 
појединачних давања у износу од 103.050,00 
динара. 

Члан 2.
Укупан износ средстава за суфинансирање 

пројеката путем конкурса / јавног позива, распоређују се 
на следећи начин:
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- суфинансирање пројеката производње 
медијских садржаја у износу од  1.762.155,00 
динара;

-  суфинансирање пројеката организовања 
и учешћа на стручним, научним и 
пригодним скуповима, као и унапређивања 
професионалних и етичких стандарда у 
области јавног информисања у износу од 
195.795,00 динара.

Члан 3.
Средства опредељена за појединачна давања из 

члана 1. став 2. алинеја друга ове одлуке расподељују се 
без спровођења јавног конкурса.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Члан 5.
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику 

града Пожаревца“.
  

У Пожаревцу,  16. 07.2015. године 
Број: 01-06-151/2015-12

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
 ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Траиловић, дипл.економиста, с.р.

СТРУЧНИ САРАДНИК 
ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 

ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Сузана Булајић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.

Доставити: 
- Милану Дабићу, начелнику Одељења за 

финансије и јавне набавке
- Милени Несторовић, начелнику Одељења 

за друштвене делатности
-  шефу Одсека за  скупштинске послове

8
 

 На основу члана 18. и 19. став 1. Закона о јавном 
информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр. 
83/14 и 58/15), члана 4. став 1. и члана 15. Правилника о 
суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса 
у области јавног информисања („Службени гласник РС“, 
бр. 126/14), Одлуке о буџету града Пожаревца за 2015. 
годину („Службени гласник града Пожаревца, бр. 13/14 и 
3/15) и члана 26. став 3. Пословника о раду Градског већа 

града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, 
бр. 1/15 и 7/15), Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној дана 16. јула 2015. године, доноси

О Д Л У К У
о расписивању конкурса / јавног позива за 

суфинансирање проjеката производње медијских 
садржаја за остваривање јавног интереса у 

области јавног информисања на територији града 
Пожаревца за 2015. годину

Члан 1.
Средства за суфинансирање пројеката из области 

јавног информисања путем конкурса / јавног позива 
за 2015. годину опредељена су у укупном износу од 
1.957.950,00 динара. 
  Укупан износ средстава се распоређује на 
следећи начин: 

1. за суфинансирање пројеката производње 
медијских садржаја за остваривање јавног 
интереса из области јавног информисања у 
износу од 1.762.155,00 динара;

2.  за суфинансирање пројеката организовања 
и учешћа на стручним, научним и 
пригодним скуповима, као и унапређивања 
професионалних и етичких стандарда у 
области јавног информисања у износу од 
195.795,00 динара.

  Градско веће града Пожаревца расписује 
Конкурс / јавни позив за суфинансирање проjеката 
производње медијских садржаја за остваривање јавног 
интереса у области јавног информисања на територији 
града Пожаревца за 2015. годину у износу од 1.762.155,00 
динара.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Члан 3.
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику 

града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 16. 07.2015. године 
Број: 01-06-151/2015-13

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Траиловић, дипл.економиста, с.р.

СТРУЧНИ САРАДНИК
ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ

ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Сузана Булајић, дипл. правник, с.р.
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ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.

Доставити: 
- Милану Дабићу, начелнику Одељења за 

финансије и јавне набавке
- Милени Несторовић, начелнику Одељења 

за друштвене делатности
-  шефу Одсека за скупштинске послове
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 На основу члана 76. став 6. Закона у култури 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09), члана 91. Статута 
града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, 
бр. 4/13- пречишћен текст) и члана 26. став 7. Пословника 
о раду Градског већа града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца“, бр. 1/15 и 7/15), Градско веће 
града Пожаревца на седници одржаној 16. јула 2015. 
године, донело је

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ 
ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ, МЕРИЛИМА И 
КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА 

У КУЛТУРИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ И 
СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА 

ПОЖАРЕВЦА

Члан 1. 
У Правилнику о начину мерилима и 

критеријумима за избор пројеката у култури који 
се финансирају или суфинансирају из буџета града 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 
7/12, 1/13 и 3/14), у члану 4. став 1. речи: „у насељеном 
месту Пожаревац“ замењују се речима: „на територији 
града Пожаревца, изузев Градске општине Костолац.“

Члан 2. 
Овај Правилник ступа на снагу даном 

доношења.
 Правилник о измени  и допуни Правилника о 
начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у 
култури који се финансирају и суфинансирају из буџета 
града Пожаревца, објавити у „Службеном гласнику града 
Пожаревца“.

У Пожаревцу,  16.07.2015. године 
Број: 01-06-151/2015-20

 
ГРАДСКО  ВЕЋЕ  ГРАДА  ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
 ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Траиловић, дипл.економиста, с.р.

СТРУЧНИ САРАДНИК 
ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 

ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Сузана Булајић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.

Доставити:
- Милени Несторовић, начелнику Одељења за 

друштвене делатности
- Председнику Комисије за сачињавање листе 

пројеката у култури који се финансирају и 
суфинансирају из буџета града Пожаревца у 
2015. години

- Ратку Микићу, буџетском инспектору града 
Пожаревца

- Драгом Богдановићу, шефу Одсека за 
скупштинске послове
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 Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној дана 7. августа 2015. године, разматрало је 
захтев Музичке школе „Стеван Мокрањац“ Пожаревац 
број 03-40-862/2015 од 20.05.2015. године, за одобрење 
додатних финансијских средства, са изјашњењем 
Одељења за финансије и јавне набавке од 15.07.2015. 
године, па је на основу члана 91. Статута града 
Пожаревца (“Службени гласник града Пожаревца”, бр. 
4/13 - пречишћен текст), члана 26. Пословника о раду 
Градског већа града Пожаревца („Службени гласник 
града Пожаревца“, бр. 1/15 и 7/15) и члана 9. и 15. Одлуке 
о буџету града Пожаревца за 2015. годину („Службени 
гласник града Пожаревца“ 13/14 и 3/15), донело

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

I
 ПРИХВАТА СЕ захтев Музичке школе „Стеван 
Мокрањац“ Пожаревац, број 03-40-862/2015 од 20.05.2015. 
године, са изјашњењем Одељења за финансије и јавне 
набавке Градске управе града Пожаревца од 15.07.2015. 
године, за издвајање додатних финансијских средстава 
и одобравају се средства у износу од 30.850,00 динара 
на име исплате јубиларне награде запосленом раднику 
Нећак Небојши за 10 година радног стажа.

II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2015. годину („Службени гласник града 
Пожаревца“ 13/14 и 3/15), са Раздела 4 – Градска 
управа, Глава 1 - Градска управа, Програм 15 –Локална 
самоуправа, Програмска класификација 0602-0001, 
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ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина, Функција 130 – Опште јавне услуге, Позиција 
90, Економска класификација 49912 – Текућа резерва, и 
иста распоредити у оквиру Раздела 4 – Градска управа, 
Глава 11 – Средње школе, Програм 10 – СРЕДЊЕ 
ОБРАЗОВАЊЕ, Програмска класификација 2003-
0001, ПА: Функционисање средњих школа, Функција 
920 – Средње образовање, Позиција 304, Економска 
класификација 4631 – Текући трансфери осталим 
нивоима власти (У оквиру Финансијског плана Музичке 
школе „Стеван Мокрањац“ Пожаревац за 2015. годину, на 
Економску класификацију 4161 – Јубиларне награде).

 
III

Средства из тачке 1. овог Решења исплатити са 
Раздела 4 – Градска управа, Глава 11 – Средње школе, 
Програм 10 – СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ, Програмска 
класификација 2003-0001, ПА: Функционисање средњих 
школа, Функција 920 – Средње образовање, Позиција 
304, Економска класификација 4631 – Текући трансфери 
осталим нивоима власти (У оквиру Финансијског плана 
Музичке школе „Стеван Мокрањац“ Пожаревац за 2015. 
годину, на Економску класификацију 4161 – Јубиларне 
награде).

 За реализацију Решења задужује се Одељење за 
финансије и јавне набавке

IV
 Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 
града Пожаревца“

У Пожаревцу, 7. августа 2015.године 
Број: 01-06-159/2015-4

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
 ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Траиловић, дипл.економиста, с.р.

СТРУЧНИ САРАДНИК 
ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 

ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Сузана Булајић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.

Доставити:
1. Милану Дабићу, начелнику Одељења за 

финансије и јавне набавке 
2. Зорану Марићу, директору Музичке школе 

„Стеван Мокрањац“ Пожаревац
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној дана 7. августа 2015. године, разматрало је 
захтев Економско-трговинске школе Пожаревац број 01-
40-984/2015 од 22.06.2015. године, за одобрење додатних 
финансијских средства, са изјашњењем Одељења за 
финансије и јавне набавке од 15.07.2015. године, па је на 
основу члана 91. Статута града Пожаревца (“Службени 
гласник града Пожаревца”, бр. 4/13 - пречишћен текст), 
члана 26. Пословника о раду Градског већа града 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, 
бр. 1/15 и 7/15) и члана 9. и 15. Одлуке о буџету града 
Пожаревца за 2015. годину („Службени гласник града 
Пожаревца“ 13/14 и 3/15), донело

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

I
 ПРИХВАТА СЕ захтев Економско-трговинске 
школе Пожаревац, број 01-40-984/2015 од 22.06.2015. 
године, са изјашњењем Одељења за финансије и јавне 
набавке Градске управе града Пожаревца од 15.07.2015. 
године, за издвајање додатних финансијских средстава и 
одобравају се средства у износу од 410.860,00 динара на 
име исплате јубиларних награда запосленим радницима 
Шешум Вери, Стојановић Емини и Новаковић Малиши 
за 35 година радног стажа.

II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити из 

средства предвиђених Одлуком о буџету града Пожаревца 
за 2015. годину („Службени гласник града Пожаревца“ 
13/14 и 3/15), са Раздела 4 – Градска управа, Глава 1 - Градска 
управа, Програм 15 –Локална самоуправа, Програмска 
класификација 0602-0001, ПА: Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина, Функција 130 – Опште 
јавне услуге, Позиција 90, Економска класификација 
49912 – Текућа резерва, и иста распоредити у оквиру 
Раздела 4 – Градска управа, Глава 11 – Средње школе, 
Програм 10 – СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ, Програмска 
класификација 2003-0001, ПА: Функционисање средњих 
школа, Функција 920 – Средње образовање, Позиција 
304, Економска класификација 4631 – Текући трансфери 
осталим нивоима власти (У оквиру Финансијског 
плана Економско-трговинске школе Пожаревац за 2015. 
годину, на Економску класификацију 4161 – Јубиларне 
награде).

 
III

Средства из тачке 1. овог Решења исплатити са 
Раздела 4 – Градска управа, Глава 11 – Средње школе, 
Програм 10 – СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ, Програмска 
класификација 2003-0001, ПА: Функционисање средњих 
школа, Функција 920 – Средње образовање, Позиција 
304, Економска класификација 4631 – Текући трансфери 
осталим нивоима власти (У оквиру Финансијског 
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плана Економско-трговинске школе Пожаревац за 2015. 
годину, на Економску класификацију 4161 – Јубиларне 
награде).

 За реализацију Решења задужује се Одељење за 
финансије и јавне набавке

IV
 Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 
града Пожаревца“

У Пожаревцу, 7. августа 2015.године 
Број: 01-06-159/2015-5

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
 ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Траиловић, дипл.економиста, с.р.

СТРУЧНИ САРАДНИК 
ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 

ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Сузана Булајић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.

Доставити:
1. Милану Дабићу, начелнику Одељења за 

финансије и јавне набавке 
2. Сибинки Живановић, директорки 

Економско - трговинске школе Пожаревац
3. Одсеку за скупштинске послове 
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                 Градско веће града Пожаревца на седници одржаној 
дана 7. августа 2015. године, разматрало је  захтев 
Медицинске школе Пожаревац број 03-40-977/2015 од 
17.06.2015. године, за одобрење додатних финансијских 
средства, са изјашњењем Одељења за финансије и јавне 
набавке од 16.07.2015. године,  па  је на основу члана 
91. Статута града Пожаревца (“Службени гласник 
града Пожаревца”, бр. 4/13 - пречишћен текст), члана 
26. Пословника о раду Градског већа града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 1/15 и 7/15) и 
члана 9. и 15. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2015. 
годину („Службени гласник града Пожаревца“ 13/14 и 
3/15), донело

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

I
 ПРИХВАТА СЕ захтев Медицинске школе 
Пожаревац, број 03-40-977/2015 од 17.06.2015. године, 

са изјашњењем Одељења за финансије и јавне набавке 
Градске управе града Пожаревца од 16.07.2015. године, 
за издвајање додатних финансијских средстава и 
одобравају се средства у износу од 410.860,00 динара на 
име исплате јубиларних награда запосленим радницима 
Софији Катић, Јадранки Васић и Љиљани Андрејевић за 
35 година радног стажа.

II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити 

из средства предвиђених  Одлуком о буџету града  
Пожаревца за 2015. годину („Службени гласник града 
Пожаревца“ 13/14 и 3/15), са Раздела 4 – Градска 
управа, Глава 1 - Градска управа, Програм 15 –Локална 
самоуправа, Програмска класификација 0602-0001, 
ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина, Функција 130 – Опште јавне услуге, Позиција 
90, Економска класификација 49912 – Текућа резерва, и 
иста распоредити у оквиру Раздела 4 – Градска управа, 
Глава 11 – Средње школе, Програм 10 – СРЕДЊЕ 
ОБРАЗОВАЊЕ, Програмска класификација 2003-
0001, ПА: Функционисање средњих школа, Функција 
920 – Средње образовање, Позиција 304, Економска 
класификација 4631 – Текући трансфери осталим нивоима 
власти (У оквиру Финансијског плана Медицинске школе 
Пожаревац за 2015. годину, на Економску класификацију 
4161 – Јубиларне награде).

                                                                       
III

Средства из тачке 1. овог Решења исплатити са 
Раздела 4 – Градска управа, Глава 11 – Средње школе, 
Програм 10 – СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ, Програмска 
класификација 2003-0001, ПА: Функционисање средњих 
школа, Функција 920 – Средње образовање, Позиција 
304, Економска класификација 4631 – Текући трансфери 
осталим нивоима власти (У оквиру Финансијског плана  
Медицинске школе Пожаревац за 2015. годину, на 
Економску класификацију 4161 – Јубиларне награде).

 За реализацију Решења задужује се  Одељење за 
финансије и јавне набавке

IV
 Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 
града Пожаревца“

У Пожаревцу,  7. августа 2015.године 
Број:  01-06-159/2015-6

ГРАДСКО   ВЕЋЕ   ГРАДА   ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
 ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Траиловић, дипл.економиста, с.р.

СТРУЧНИ САРАДНИК 
ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 

ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Сузана Булајић, дипл. правник, с.р.
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ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.

Доставити:
1. Милану Дабићу, начелнику Одељења за 

финансије и јавне набавке 
2. Драгану Новичићу, директору Медицинске 

школе Пожаревац
3. Одсеку за скупштинске послове 
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној дана 7. августа 2015. године, разматрало је 
захтев Пољопривредне школе „Соња Маринковић“ 
Пожаревац број 03-40-1065/2015 од 15.07.2015. године, 
за одобрење додатних финансијских средства, са 
изјашњењем Одељења за финансије и јавне набавке од 
16.07.2015. године, па је на основу члана 91. Статута 
града Пожаревца (“Службени гласник града Пожаревца”, 
бр. 4/13 - пречишћен текст), члана 26. Пословника о раду 
Градског већа града Пожаревца („Службени гласник 
града Пожаревца“, бр. 1/15 и 7/15) и члана 9. и 15. Одлуке 
о буџету града Пожаревца за 2015. годину („Службени 
гласник града Пожаревца“ 13/14 и 3/15) донело

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

I
 ПРИХВАТА СЕ захтев Пољопривредне школе 
„Соња Маринковић“ Пожаревац, број 03-40-1065/2015 
од 15.07.2015. године, са изјашњењем Одељења за 
финансије и јавне набавке Градске управе града 
Пожаревца од 16.07.2015. године, за издвајање додатних 
финансијских средстава и одобравају се средства у 
износу од 132.409,00 динара на име исплате јубиларне 
награде запосленој радници Мили Бранковић за 35 
година радног стажа.

II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити из 

средства предвиђених Одлуком о буџету града Пожаревца 
за 2015. годину („Службени гласник града Пожаревца“ 
13/14 и 3/15), са Раздела 4 – Градска управа, Глава 1 - Градска 
управа, Програм 15 –Локална самоуправа, Програмска 
класификација 0602-0001, ПА: Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина, Функција 130 – Опште 
јавне услуге, Позиција 90, Економска класификација 
49912 – Текућа резерва, и иста распоредити у оквиру 
Раздела 4 – Градска управа, Глава 11 – Средње школе, 
Програм 10 – СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ, Програмска 
класификација 2003-0001, ПА: Функционисање средњих 
школа, Функција 920 – Средње образовање, Позиција 
304, Економска класификација 4631 – Текући трансфери 
осталим нивоима власти (У оквиру Финансијског плана 

Пољопривредне школе „Соња Маринковић“ Пожаревац 
за 2015. годину, на Економску класификацију 4161 – 
Јубиларне награде).

 
III

Средства из тачке 1. овог Решења исплатити са 
Раздела 4 – Градска управа, Глава 11 – Средње школе, 
Програм 10 – СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ, Програмска 
класификација 2003-0001, ПА: Функционисање средњих 
школа, Функција 920 – Средње образовање, Позиција 
304, Економска класификација 4631 – Текући трансфери 
осталим нивоима власти (У оквиру Финансијског плана 
Пољопривредне школе „Соња Маринковић“ Пожаревац 
за 2015. годину, на Економску класификацију 4161 – 
Јубиларне награде).

 За реализацију Решења задужује се Одељење за 
финансије и јавне набавке

IV
 Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 
града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 7. августа 2015.године 
Број: 01-06-159/2015-7

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
 ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Траиловић, дипл.економиста, с.р.

СТРУЧНИ САРАДНИК 
ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 

ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Сузана Булајић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.

Доставити:
1. Милану Дабићу, начелнику Одељења за 

финансије и јавне набавке 
2. Видоју Вукашиновићу, директору 

Пољопривредне школе „Соња Маринковић“ 
Пожаревац

3. Одсеку за скупштинске послове 

14

 Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној дана 7. августа 2015. године, разматрало је 
захтев Пољопривредне школе „Соња Маринковић“ 
Пожаревац број 03-40-919/2015 од 02.06.2015. године, 
за одобрење додатних финансијских средства, са 
изјашњењем Одељења за финансије и јавне набавке од 
15.07.2015. године, па је на основу члана 91. Статута 
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града Пожаревца (“Службени гласник града Пожаревца”, 
бр. 4/13 - пречишћен текст), члана 26. Пословника о раду 
Градског већа града Пожаревца („Службени гласник 
града Пожаревца“, бр. 1/15 и 7/15) и члана 9. и 15. Одлуке 
о буџету града Пожаревца за 2015. годину („Службени 
гласник града Пожаревца“ 13/14 и 3/15), донело

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

I
 ПРИХВАТА СЕ захтев Пољопривредне школе 
„Соња Маринковић“ Пожаревац, број 03-40-919/2015 
од 02.06.2015. године, са изјашњењем Одељења за 
финансије и јавне набавке Градске управе града 
Пожаревца од 15.07.2015. године, за издвајање додатних 
финансијских средстава и одобравају се средства у 
износу од 31.699,00 динара на име исплате солидарне 
помоћи радници Душици Богојевић, односно накнаде по 
основу солидарности због боловања дужег од три месеца 
у континуитету.

II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити из 

средства предвиђених Одлуком о буџету града Пожаревца 
за 2015. годину („Службени гласник града Пожаревца“ 
13/14 и 3/15), са Раздела 4 – Градска управа, Глава 1 - Градска 
управа, Програм 15 –Локална самоуправа, Програмска 
класификација 0602-0001, ПА: Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина, Функција 130 – Опште 
јавне услуге, Позиција 90, Економска класификација 
49912 – Текућа резерва, и иста распоредити у оквиру 
Раздела 4 – Градска управа, Глава 11 – Средње школе, 
Програм 10 – СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ, Програмска 
класификација 2003-0001, ПА: Функционисање средњих 
школа, Функција 920 – Средње образовање, Позиција 
304, Економска класификација 4631 – Текући трансфери 
осталим нивоима власти (У оквиру Финансијског плана 
Пољопривредне школе „Соња Маринковић“ Пожаревац 
за 2015. годину, на Економску класификацију 4144 - 
Помоћ у лечењу запосленог или чланова уже породице 
и друге помоћи запосленом).

 
III

Средства из тачке 1. овог Решења исплатити са 
Раздела 4 – Градска управа, Глава 11 – Средње школе, 
Програм 10 – СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ, Програмска 
класификација 2003-0001, ПА: Функционисање средњих 
школа, Функција 920 – Средње образовање, Позиција 
304, Економска класификација 4631 – Текући трансфери 
осталим нивоима власти (У оквиру Финансијског плана 
Пољопривредне школе „Соња Маринковић“ Пожаревац 
за 2015. годину, на Економску класификацију 4144 - 
Помоћ у лечењу запосленог или чланова уже породице 
и друге помоћи запосленом).

 За реализацију Решења задужује се Одељење за 
финансије и јавне набавке

IV
 Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 
града Пожаревца“

У Пожаревцу, 7. августа 2015.године 
Број: 01-06-159/2015-8

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
 ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Траиловић, дипл.економиста, с.р.

СТРУЧНИ САРАДНИК 
ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 

ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Сузана Булајић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.

Доставити:
1. Милану Дабићу, начелнику Одељења за 

финансије и јавне набавке 
2. Видоју Вукашиновићу, директору 

Пољопривредне школе Пожаревац
3. Одсеку за скупштинске послове 

15

Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној дана 7. августа 2015. године, разматрало је 
захтев Пољопривредне школе „Соња Маринковић“ 
Пожаревац број 03-40-1082/2015 од 21.07.2015. године, 
за одобрење додатних финансијских средства, са 
изјашњењем Одељења за финансије и јавне набавке од 
27.07.2015. године, па је на основу члана 91. Статута 
града Пожаревца (“Службени гласник града Пожаревца”, 
бр. 4/13 - пречишћен текст), члана 26. Пословника о раду 
Градског већа града Пожаревца („Службени гласник 
града Пожаревца“, бр. 1/15 и 7/15) и члана 9. и 15. Одлуке 
о буџету града Пожаревца за 2015. годину („Службени 
гласник града Пожаревца“ 13/14 и 3/15), донело

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

I
 ПРИХВАТА СЕ захтев Пољопривредне школе 
„Соња Маринковић“ Пожаревац, број 03-40-1082/2015 
од 21.07.2015. године, са изјашњењем Одељења за 
финансије и јавне набавке Градске управе града 
Пожаревца од 27.07.2015. године, за издвајање додатних 
финансијских средстава и одобравају се средства у 
износу од 264.818,00 динара на име исплате јубиларних 
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награда за запослене раднике Стевић Миру и Поповски 
Тома за 35 година радног стажа.

II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити из 

средства предвиђених Одлуком о буџету града Пожаревца 
за 2015. годину („Службени гласник града Пожаревца“ 
13/14 и 3/15), са Раздела 4 – Градска управа, Глава 1 - Градска 
управа, Програм 15 –Локална самоуправа, Програмска 
класификација 0602-0001, ПА: Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина, Функција 130 – Опште 
јавне услуге, Позиција 90, Економска класификација 
49912 – Текућа резерва, и иста распоредити у оквиру 
Раздела 4 – Градска управа, Глава 11 – Средње школе, 
Програм 10 – СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ, Програмска 
класификација 2003-0001, ПА: Функционисање средњих 
школа, Функција 920 – Средње образовање, Позиција 
304, Економска класификација 4631 – Текући трансфери 
осталим нивоима власти (У оквиру Финансијског плана 
Пољопривредне школе „Соња Маринковић“ Пожаревац 
за 2015. годину, на Економску класификацију 4161 – 
Јубиларне награде).

 
III

Средства из тачке 1. овог Решења исплатити са 
Раздела 4 – Градска управа, Глава 11 – Средње школе, 
Програм 10 – СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ, Програмска 
класификација 2003-0001, ПА: Функционисање средњих 
школа, Функција 920 – Средње образовање, Позиција 
304, Економска класификација 4631 – Текући трансфери 
осталим нивоима власти (У оквиру Финансијског плана 
Пољопривредне школе „Соња Маринковић“ Пожаревац 
за 2015. годину, на Економску класификацију 4161 – 
Јубиларне награде).

 За реализацију Решења задужује се Одељење за 
финансије и јавне набавке

IV
 Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 
града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 7.8.2015.године Број: 01-06-159/2015-9

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
 ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Траиловић, дипл.економиста, с.р.

СТРУЧНИ САРАДНИК 
ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 

ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Сузана Булајић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.

  Доставити:
1. Милану Дабићу, начелнику Одељења за 

финансије и јавне набавке 
2. Видоју Вукашиновићу, директору 

Пољопривредне школе „Соња Маринковић“ 
Пожаревац

3. Одсеку за скупштинске послове 
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 Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној дана 7. августа 2015. године, разматрало је захтев 
ОШ „Свети Сава“ Пожаревац број 03-40-823/2015 од 
12.05.2015. године, за одобрење додатних финансијских 
средства, са изјашњењем Одељења за финансије и јавне 
набавке од 16.07.2015. године,  па  је на основу члана 
91. Статута града Пожаревца (“Службени гласник 
града Пожаревца”, бр. 4/13 - пречишћен текст), члана 
26. Пословника о раду Градског већа града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 1/15 и 7/15) и 
члана 9. и 15. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2015. 
годину („Службени гласник града Пожаревца“ 13/14 и 
3/15), донело

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

I
 ПРИХВАТА СЕ захтев ОШ „Свети Сава“ 
Пожаревац, број 03-40-823/2015 од 12.05.2015. године, 
са изјашњењем Одељења за финансије и јавне набавке 
Градске управе града Пожаревца од 16.07.2015. године, 
за издвајање додатних финансијских средстава и 
одобравају се средства у износу од 130.000,00 динара 
на име исплате јубиларне награде запосленој радници 
Милетић Славки за 35 година радног стажа.

II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити 

из средства предвиђених  Одлуком о буџету града  
Пожаревца за 2015. годину („Службени гласник града 
Пожаревца“ 13/14 и 3/15), са Раздела 4 – Градска 
управа, Глава 1 - Градска управа, Програм 15 –Локална 
самоуправа, Програмска класификација 0602-0001, 
ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина, Функција 130 – Опште јавне услуге, Позиција 
90, Економска класификација 49912 – Текућа резерва, и 
иста распоредити у оквиру Раздела 4 – Градска управа, 
Глава 10 – Основне школе, Програм 9 –Функционисање 
основних школа, Програмска класификација 2002-
0001, ПА: Функционисање основних школа, Функција 
912 – Основно образовање, Позиција 303, Економска 
класификација 4631 – Текући трансфери осталим 
нивоима власти (У оквиру Финансијског плана ОШ 
„Свети Сава“ Пожаревац за 2015. годину, на Економску 
класификацију 4161 – Јубиларне награде).    
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III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити са 

Раздела 4 – Градска управа, Глава 10 – Основне школе, 
Програм 9 –Функционисање основних школа, Програмска 
класификација 2002-0001, ПА: Функционисање основних 
школа, Функција 912 – Основно образовање, Позиција 
303, Економска класификација 4631 – Текући трансфери 
осталим нивоима власти (У оквиру Финансијског 
плана ОШ „Свети Сава“ Пожаревац за 2015. годину, на 
Економску класификацију 4161 – Јубиларне награде).

 За реализацију Решења задужује се  Одељење за 
финансије и јавне набавке

IV
 Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 
града Пожаревца“

У Пожаревцу,  7. августа 2015.године 
Број:  01-06-159/2015-10

ГРАДСКО   ВЕЋЕ   ГРАДА   ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
 ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Траиловић, дипл.економиста, с.р.

СТРУЧНИ САРАДНИК 
ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 

ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Сузана Булајић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.

Доставити:
1. Милану Дабићу, начелнику Одељења за 

финансије и јавне набавке 
2. Маргарети Секуловић, директорки ОШ 

„Свети Сава“ Пожаревац
3. Одсеку за скупштинске послове
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 Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној дана 7. августа 2015. године, разматрало је  
захтев ОШ „Божидар Димитријевић Козица“ Брадарац 
број 01-40-576/2015 од 03.04.2015. године, за одобрење 
додатних финансијских средства, са изјашњењем 
Одељења за финансије и јавне набавке од 16.07.2015. 
године,  па  је на основу члана 91. Статута града 
Пожаревца (“Службени гласник града Пожаревца”, бр. 
4/13 - пречишћен текст), члана 26. Пословника о раду 
Градског већа града Пожаревца („Службени гласник 
града Пожаревца“, бр. 1/15 и 7/15) и члана 9. и 15. Одлуке 
о буџету града Пожаревца за 2015. годину („Службени 
гласник града Пожаревца“ 13/14 и 3/15), донело

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

I
 ПРИХВАТА СЕ захтев ОШ „Божидар 
Димитријевић Козица“ Брадарац, број 01-40-576/2015 
од 03.04.2015. године, са изјашњењем Одељења за 
финансије и јавне набавке Градске управе града 
Пожаревца од 16.07.2015. године, за издвајање додатних 
финансијских средстава и одобравају се средства у 
износу од 129.087,00 динара на име исплате јубиларне 
награде запосленом раднику Драгољубу Ђорђевићу за 
35 година радног стажа.

II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити 

из средства предвиђених  Одлуком о буџету града  
Пожаревца за 2015. годину („Службени гласник града 
Пожаревца“ 13/14 и 3/15), са Раздела 4 – Градска 
управа, Глава 1 - Градска управа, Програм 15 –Локална 
самоуправа, Програмска класификација 0602-0001, 
ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина, Функција 130 – Опште јавне услуге, Позиција 
90, Економска класификација 49912 – Текућа резерва, и 
иста распоредити у оквиру Раздела 4 – Градска управа, 
Глава 10 – Основне школе, Програм 9 –Функционисање 
основних школа, Програмска класификација 2002-
0001, ПА: Функционисање основних школа, Функција 
912 – Основно образовање, Позиција 303, Економска 
класификација 4631 – Текући трансфери осталим 
нивоима власти (У оквиру Финансијског плана ОШ 
„Божидар Димитријевић Козица“ Брадарац за 2015. 
годину, на Економску класификацију 4161 – Јубиларне 
награде).    

                                                                   
III

Средства из тачке 1. овог Решења исплатити са 
Раздела 4 – Градска управа, Глава 10 – Основне школе, 
Програм 9 –Функционисање основних школа, Програмска 
класификација 2002-0001, ПА: Функционисање основних 
школа, Функција 912 – Основно образовање, Позиција 
303, Економска класификација 4631 – Текући трансфери 
осталим нивоима власти (У оквиру Финансијског плана 
ОШ „Божидар Димитријевић Козица“ Брадарац за 2015. 
годину, на Економску класификацију 4161 – Јубиларне 
награде).

 За реализацију Решења задужује се  Одељење за 
финансије и јавне набавке

IV
 Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 
града Пожаревца“

У Пожаревцу,  7. августа 2015. године 
Број:  01-06-159/2015-11

ГРАДСКО   ВЕЋЕ   ГРАДА   ПОЖАРЕВЦА
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ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
 ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Траиловић, дипл.економиста, с.р.

СТРУЧНИ САРАДНИК 
ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 

ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Сузана Булајић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.

 Доставити:
1. Милану Дабићу, начелнику Одељења за 

финансије и јавне набавке 
2. Сањи Крстић-Обрадовић, директорки ОШ 

„Божидар Димитријевић Козица“ Брадарац
3. Одсеку за скупштинске послове 
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 Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној дана 7. августа 2015. године, разматрало 
је захтев ОШ „Милош Савић“ Лучица број 03-40-
836/2015 од 14.05.2015. године, за одобрење додатних 
финансијских средства, са изјашњењем Одељења за 
финансије и јавне набавке од 16.07.2015. године, па је на 
основу члана 91. Статута града Пожаревца (“Службени 
гласник града Пожаревца”, бр. 4/13 - пречишћен текст), 
члана 26. Пословника о раду Градског већа града 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, 
бр. 1/15 и 7/15) и члана 9. и 15. Одлуке о буџету града 
Пожаревца за 2015. годину („Службени гласник града 
Пожаревца“ 13/14 и 3/15), донело

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

I
 ПРИХВАТА СЕ захтев ОШ „Милош Савић“ 
Лучица, број 03-40-836/2015 од 14.05.2015. године, са 
изјашњењем Одељења за финансије и јавне набавке 
Градске управе града Пожаревца од 16.07.2015. године, 
за издвајање додатних финансијских средстава и 
одобравају се средства у износу од 129.420,00 динара 
на име исплате јубиларне награде запосленој радници 
Латиборки Тодоровић за 35 година радног стажа.

II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2015. годину („Службени гласник града 
Пожаревца“ 13/14 и 3/15), са Раздела 4 – Градска 
управа, Глава 1 - Градска управа, Програм 15 –Локална 
самоуправа, Програмска класификација 0602-0001, 
ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских 

општина, Функција 130 – Опште јавне услуге, Позиција 
90, Економска класификација 49912 – Текућа резерва, и 
иста распоредити у оквиру Раздела 4 – Градска управа, 
Глава 10 – Основне школе, Програм 9 –Функционисање 
основних школа, Програмска класификација 2002-
0001, ПА: Функционисање основних школа, Функција 
912 – Основно образовање, Позиција 303, Економска 
класификација 4631 – Текући трансфери осталим 
нивоима власти (У оквиру Финансијског плана ОШ 
„Милош Савић“ Лучица за 2015. годину, на Економску 
класификацију 4161 – Јубиларне награде). 

 
III

Средства из тачке 1. овог Решења исплатити са 
Раздела 4 – Градска управа, Глава 10 – Основне школе, 
Програм 9 –Функционисање основних школа, Програмска 
класификација 2002-0001, ПА: Функционисање основних 
школа, Функција 912 – Основно образовање, Позиција 
303, Економска класификација 4631 – Текући трансфери 
осталим нивоима власти (У оквиру Финансијског 
плана ОШ „Милош Савић“ Лучица за 2015. годину, на 
Економску класификацију 4161 – Јубиларне награде).

 За реализацију Решења задужује се Одељење за 
финансије и јавне набавке

IV
 Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 
града Пожаревца“

У Пожаревцу, 7. августа 2015. године 
Број: 01-06-159/2015-12

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
 ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Траиловић, дипл.економиста, с.р.

СТРУЧНИ САРАДНИК 
ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 

ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Сузана Булајић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.

Доставити:
1. Милану Дабићу, начелнику Одељења за 

финансије и јавне набавке 
2. Славиши Радовановићу, директору ОШ 

„Милош Савић“ Лучица
3. Одсеку за скупштинске послове 
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 Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној дана 07. 08. 2015. године, разматрало је 
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захтев референта за  пројектовање и одржавање 
информационог система  Одељења за општу управу и 
скупштинске послове Градске управу  града Пожаревца 
за обнављање лиценци за ГИС Информационог система 
града Пожаревца,  број 03-40-1157/2015 од 07.08.2015. 
године, са изјашњењем Одељења за финансије и јавне 
набавке 07.08. 2015. године,  па  је на основу члана 91. 
Статута града Пожаревца (“Службени гласник града 
Пожаревца”, бр. 4/13 - пречишћен текст), члана 26. 
Пословника о раду Градског већа града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 1/15 и 7/15) и 
члана 15. и 25. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2015. 
годину („Службени гласник града Пожаревца“ 13/14 и 
3/15), донело 

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

I
 ПРИХВАТА СЕ захтев  референта за  
пројектовање и одржавање информационог система  
Одељења за општу управу и скупштинске послове 
Градске управу  града Пожаревца за обнављање лиценци 
за ГИС Информационог система града Пожаревца,  број 
03-40-1157/2015 од 07.08.2015. године, са изјашњењем 
Одељења за финансије и јавне набавке 07.08. 2015. 
године,  и одобравају се средства у износу од 484.565,00 
динара (сходно предрачуну  ТопоГИС д.о.о. Београд, 
број 76-225  од 04.08.20105. године) 

II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити 

из средстава предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2015. годину („Службени гласник града 
Пожаревца“ 13/14 и 3/15), са Раздела 4 – Градска 
управа, Глава 1 - Градска управа, Програм 15 –Локална 
самоуправа, Програмска класификација 0602-0001, 
ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина, Функција 130 – Опште јавне услуге, Позиција 
90, Економска класификација 49912 – Текућа резерва, и 
иста распоредити у оквиру Раздела 4 – Градска управа,  
Глава  1 – Градска управа, Програм 15 ––Локална 
самоуправа,  Програмска класификација 0602-0001 
ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина, Функција 130-– Опште јавне услуге, Позиција 
92/4, Економска класификација 515 – Нематеријална 
имовина. 

III
Средства из тачке 2. Овог Решења распоредити у 

финансијском плану Градске управе града Пожаревца за 
2015. годину у оквиру економске класификације 515192-
Лиценце. 

IV
За реализацију Решења задужују се Одељење 

за финансије и јавне набавке Градске управе града 
Пожаревца.

V
 Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 
града Пожаревца“

У Пожаревцу, 07.08.2015. године 
Број: 01-06-159 /2015-20

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
        

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
 ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Траиловић, дипл.економиста, с.р.

СТРУЧНИ САРАДНИК 
ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 

ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Сузана Булајић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.

   Доставити:
- Начелнику Одељења за финансије и јавне 

набавке
- Начелнику Градске управе града 

Пожаревца 
- Шефу Одсека за скупштинске послове
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 Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној дана 17. августа 2015. године, разматрало је 
захтев ЈП „Дирекција за изградњу града Пожаревца“ 
број: 3755 од 14.08.2015. године, за обезбеђење 
додатних средстава за извођење неопходних поправки 
на објектима ергеле у Љубичеву и увећање позиције 
Хитне интервенције због поправки које треба обавити 
на хиподрому, са изјашњењем Одељења за финансије 
и јавне набавке број 01-40-1194/2015 од 14.08.2015. 
године, па је на основу члана 91. Статута града 
Пожаревца (“Службени гласник града Пожаревца”, бр. 
4/13 - пречишћен текст), члана 26. Пословника о раду 
Градског већа града Пожаревца („Службени гласник 
града Пожаревца“, бр. 1/15 и 7/15) и члана 9 и 15. Одлуке 
о буџету града Пожаревца за 2015. годину („Службени 
гласник града Пожаревца“ 13/14 и 3/15), донело 

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

I
 ПРИХВАТА СЕ захтев ЈП „Дирекција за 
изградњу града Пожаревца“ број: 3755 од 14.08.2015. 
године, за издвајање додатних средства за неопходне 
поправке на објектима ергеле у Љубичеву и увећање 
позиције Хитне интервенције због поправки које треба 
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обавити на хиподрому и одобравају се додатна средства 
у укупном износу од 967.859,00 динара.

II
 Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити 
из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2015. годину („Службени гласник града 
Пожаревца“ 13/14 и 3/15), са Раздела 4 – Градска 
управа, Глава 1 - Градска управа, Програм 15 –Локална 
самоуправа, Програмска класификација 0602-0001, 
ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина, Функција 130 – Опште јавне услуге, Позиција 
90, Економска класификација 49912 – Текућа резерва и 
иста распоредити у оквиру Раздела 4 – Градска управа, 
Глава 5 - ЈП „Дирекција за изградњу града Пожаревца“ , 
Програм 1- Локални развој и просторно планирање, 1101-
0002 ПА: Уређивање грађевинског земљишта, Функција 
620- Развој заједнице, на позицију 132, Економска 
класификација 425–Текуће поправке и одржавање, (у 
финансијском плану ЈП „Дирекција за изградњу града 
Пожаревца“ у оквиру економске класификације 425191– 
Љубичево – репарација ергеле „Љубичево“ за износ од 
370.639,00 динара и 425191 – Хитне интервенције за 
износ од 597.220,00 динара).

III
 Средства из тачке 1. овог Решења исплатити са 
Раздела 4 - Градска управа, , Глава 5 - ЈП „Дирекција за 
изградњу града Пожаревца“ Програм 1- Локални развој 
и просторно планирање, 1101-0002 ПА: Уређивање 
грађевинског земљишта, Функција 620- Развој заједнице, 
са позиције 132, Економска класификација 425–Текуће 
поправке и одржавање, (у финансијском плану ЈП 
„Дирекција за изградњу града Пожаревца“ са економске 
класификације 425191– Љубичево – репарација ергеле 
„Љубичево“ износ од 370.639,00 динара и 425191 – Хитне 
интервенције износ од 597.220,00 динара).

 IV
 За реализацију Решења задужује се Одељење за 
финансије и јавне набавке;

V
 ЗАДУЖУЈЕ СЕ ЈП „Дирекција за изградњу 
града Пожаревца“ да у складу са овим Решењем, изврши 
измене у свом Програму пословања за 2015. годину.

VI
 Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 
града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 17. август 2015. године 
Број: 01-06-163/2015-4

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Траиловић, дипл.економиста, с.р.

СТРУЧНИ САРАДНИК
ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ

ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Сузана Булајић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.

Доставити: 
1. Милану Дабићу, начелнику Одељења за 

финансије и јавне набавке;
2. ЈП „Дирекција за изградњу града Пожаревца“ 

– директору. 
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 Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној дана 17. августa 2015. године, разматрало је  
захтев МЗ Брежане број 01-40-863/2015 од 20.05.2015.
године, за одобрење додатних средстава за извођење 
радова у здравственој амбуланти ради издвајања лекарске 
ординације од санитарног чвора, са изјашњењем 
Одељења за финансије и јавне набавке од 15.06.2015. 
године,  па  је на основу члана 91. Статута града 
Пожаревца (“Службени гласник града Пожаревца”, бр. 
4/13 - пречишћен текст), члана 26. Пословника о раду 
Градског већа града Пожаревца („Службени гласник 
града Пожаревца“ бр. 1/15 и 7/15) и члана 9. и 15. Одлуке 
о буџету града Пожаревца за 2015. годину („Службени 
гласник града Пожаревца“ 13/14 и 3/15), донело 

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

I
ПРИХВАТА СЕ  захтев МЗ Брежане број 01-40-

863/2015 од 20.05.2015. године, са изјашњењем Одељења 
за финансије и јавне набавке од 15.06.2015.године, за 
издвајање додатних финансијских средстава за извођење 
радова у здравственој амбуланти ради издвајања лекарске 
ординације од санитарног чвора и одобравају се средства 
у износу од  93.654,00 динара за извођење радова по 
предмеру и предрачуну са спецификацијом радова ЈП 
„Дирекција за изградњу града Пожаревца“ број 2354/1 
од 22.06.2015.године.

II
Средства из тачке  1 овог Решења обезбедити 

из средстава предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2015. годину (Службени гласник 13/14 и 
3/15) са Раздела 4.- Градска управа, Глава 1 - Градска 
управа, Програм 15 – Локална самоуправа, ПА – 0602-
0001 Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина, Функција 130. - Опште јавне услуге, Позиција 
90, Економска класификација 49912 – Текућа буџетска 
резерва и иста  распоредити у оквиру  Раздела 4 – Градска 
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управа, Глава 4. – Месне заједнице, ПА – 0602-0002- 
Месне заједнице  Функција 160 – Опште јавне услуге које 
нису класификоване на другом месту, Позиција 121/1, 
Економска класификација 511 – Зграде и грађевински 
објекти; 5113- Капитално одржавање зграда и објеката; 
511322- Капитално одржавање болница, домова здравља 
и старачких домова (У оквиру Финансијског плана  МЗ 
Брежане за 2015. годину).    

                                                  
III

Средства из тачке  1 овог Решења  исплатити са 
Раздела 4 – Градска управа, Глава 4. – Месне заједнице, 
ПА – 0602-0002- Месне заједнице  Функција 160 – Опште 
јавне услуге које нису класификоване на другом месту, 
Позиција 121/1, Економска класификација 511 – Зграде 
и грађевински објекти; 5113- Капитално одржавање 
зграда и објеката; 511322- Капитално одржавање 
болница, домова здравља и старачких домова (У оквиру 
Финансијског плана  МЗ Брежане за 2015. годину).         

IV
 За реализацију Решења  задужује се  Одељење 
за финансије и јавне набавке.

V
 Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 
града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 17. августа  2015. године 
Број: 01-06-163/2015-7

ГРАДСКО   ВЕЋЕ   ГРАДА   ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
 ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Траиловић, дипл.економиста, с.р.

СТРУЧНИ САРАДНИК 
ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 

ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Сузана Булајић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.

Доставити:
1. Милану Дабићу, Начелнику Одељења за 

финансије и јавне набавке
2. МЗ Брежане
3. Одсеку за скупштинске послове
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 Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној дана 17. августa 2015. године, разматрало је  
захтев МЗ „Братинац“  број 30/2015 од 11.08.2015.године 

, за одобрење додатних средстава за измирење обавеза 
према Електродистрибуцији и по основу вођења судског 
поступка, са изјашњењем Одељења за финансије и јавне 
набавке број 01-40-863/2015 од 11.08.2015. године,  па  је 
на основу члана 91. Статута града Пожаревца (“Службени 
гласник града Пожаревца”, бр. 4/13 - пречишћен текст), 
члана 26. Пословника о раду Градског већа града 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“ бр. 
1/15 и члана 9 и 15 Одлуке о буџету града Пожаревца 
за 2015. годину („Службени гласник града Пожаревца“ 
13/14 и 3/15), донело 

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

I
ПРИХВАТА СЕ  захтев МЗ „Братинац“  број 

30/2015 од 11.08.2015.год, са изјашњењем Одељења 
за финансије и јавне набавке од 11.08.2015.године, за 
издвајање додатних финансијских средстава и одобравају 
се средства у износу од 10.000,00 динара за измирење 
обавеза према Електродистрибуцији и по основу вођења 
судског поступка.

II
              Средства из тачке  1 овог Решења обезбедити 
из средстава предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2015. годину (Службени гласник 13/14 и 
3/15) са Раздела 4.- Градска управа, Глава 1 - Градска 
управа, Програм 15 – Локална самоуправа, ПА – 0602-
0001 Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина, Функција 130. - Опште јавне услуге, Позиција 
90, Економска класификација 49912 – Текућа буџетска 
резерва и иста  распоредити у оквиру  Раздела 4 – Градска 
управа, Глава 4. – Месне заједнице, ПА – 0602-0002- 
Месне заједнице  Функција 160 – Опште јавне услуге 
које нису класификоване на другом месту, Позиција 
121, Економска класификација 483 – Новчане казне и 
пенали по решењу судова, 4831- Новчане казне и пенали 
по решењу судова;483111- Новчане казне и пенали 
по решењу судова (У оквиру Финансијског плана  МЗ 
„Братинац“ за 2015. годину).

III
Средства из тачке  1 овог Решења  исплатити са 

Раздела 4 – Градска управа, Глава 4. – Месне заједнице, 
ПА – 0602-0002- Месне заједнице  Функција 160 – Опште 
јавне услуге које нису класификоване на другом месту, 
Позиција 121, Економска класификација 483 – Новчане 
казне и пенали по решењу судова, 4831- Новчане казне 
и пенали по решењу судова; 483111- Новчане казне и 
пенали по решењу судова (У оквиру Финансијског плана  
МЗ „Братинац“ за 2015. годину).

IV
 За реализацију Решења  задужује се  Одељење 
за финансије и јавне набавке.
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V
 Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 
града Пожаревца“.

Пожаревцу, 17. август 2015. године 
Број: 01-06-163/2015-8

ГРАДСКО   ВЕЋЕ   ГРАДА   ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
 ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Траиловић, дипл.економиста, с.р.

СТРУЧНИ САРАДНИК 
ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 

ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Сузана Булајић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.

Доставити:
1. Милану Дабићу, Начелнику Одељења за 

финансије и јавне набавке
2. МЗ „Братинац“ 
3. Шефу Одсека за скупштинске послове 
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној дана 17. августа 2015. године, разматрало је 
захтев Туристичке организације Пожаревца бр. 183/2014 
од 15.07.2015. године, за додатна средства за исплату 
солидарне помоћи запосленој, са изјашњењем Одељења 
за финансије и јавне набавке број 01-40-1074/2015 од 
11.08.2015. године, па је на основу члана 91. Статута 
града Пожаревца (“Службени гласник града Пожаревца”, 
бр. 4/13 - пречишћен текст), члана 26. Пословника о раду 
Градског већа града Пожаревца („Службени гласник 
града Пожаревца“, бр. 1/15 и 7/15) и члана 9 и 15. Одлуке 
о буџету града Пожаревца за 2015. годину („Службени 
гласник града Пожаревца“ 13/14 и 3/15), донело 

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

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Туристичке организације 

Пожаревца бр. 183/2014 од 15.07.2015. године, за 
издвајање додатних средства за исплату солидарне 
помоћи запосленој Нени Вујисић из Пожаревца и 
одобравају се додатна средства у укупном износу од 
126.428,00 динара. 

II
 Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 

Пожаревца за 2015. годину („Службени гласник града 
Пожаревца“ 13/14 и 3/15), са Раздела 4 – Градска 
управа, Глава 1 - Градска управа, Програм 15 –Локална 
самоуправа, Програмска класификација 0602-0001, 
ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина, Функција 130 – Опште јавне услуге, Позиција 
90, Економска класификација 49912 – Текућа резерва и 
иста распоредити у оквиру Раздела 4 – Градска управа, 
Глава 7.- Туристичка организација града Пожаревца, 
Програм 4 – Развој туризма, Програмска класификација 
1502-0001 – Управљање развојем туризма, Функција 473-
Туризам , Позиција 241, Економска класификација 414 – 
Социјална давања запосленима (У оквиру Финансијског 
плана Туристичке организације Пожаревца за 2015. 
годину, на Економску класификацију 4143 – Отпремнине 
и помоћи).

III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити 

са Раздела 4 – Градска управа, , Глава 7.- Туристичка 
организација града Пожаревца, Програм 4 – Развој 
туризма, Програмска класификација 1502-0001 – 
Управљање развојем туризма, Функција 473-Туризам , 
Позиција 241, Економска класификација 414 – Социјална 
давања запосленима (У оквиру Финансијског плана 
Туристичке организације Пожаревца за 2015. годину, 
на Економску класификацију 414314 –Помоћ у случају 
смрти запосленог или члана уже породице).

 IV
За реализацију Решења задужује се Одељење за 

финансије и јавне набавке.

V
ЗАДУЖУЈЕ СЕ Туристичка организација 

Пожаревца да у складу са овим Решењем, изврши измене 
у свом Финансијском плану за 2015. годину.

VI
 Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 
града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 17. август 2015. године 
Број: 01-06-163/2015-14

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
 ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Траиловић, дипл.економиста, с.р.

СТРУЧНИ САРАДНИК 
ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 

ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Сузана Булајић, дипл. правник, с.р.
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ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.

Доставити: 
1. Туристичкој организацији Пожаревца - 

директорки;
2. Милану Дабићу, начелнику Одељења за 

финансије и јавне набавке;
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној дана 20. августа 2015. године, разматрало је 
иницијативу Председника Скупштине града Пожаревца 
за учешће града на првом по реду Међународном 
витешком турниру „Деспот Стефан Лазаревић“-JUST 
OUT Манасија 2015, који је на програму 25. 26. и 27. 
августа 2015. године, са изјашњењем Одељења за 
финансије и јавне набавке,  па  је на основу члана 91. 
Статута града Пожаревца (“Службени гласник града 
Пожаревца”, бр. 4/13 - пречишћен текст), члана 26. 
Пословника о раду Градског већа града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 1/15 и 7/15) и 
члана 9. и 15. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2015. 
годину („Службени гласник града Пожаревца“ 13/14 и 
3/15), донело следеће

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

I
 ПРИХВАТА СЕ предлог Председника 
Скупштине града Пожаревца да се у циљу учешћа града 
на првом по реду Међународном витешком турниру 
„Деспот Стефан Лазаревић“-JUST OUT Манасија 2015, 
који је на програму 25. 26. и 27. августа 2015. године, под 
покровитељством Председника Републике Србије,  где је 
потврђено учешће нашег града од стране Градоначелника 
града Пожаревца и Председника Скупштине града 
Пожаревца, обезбеде додатна средства у укупном износу 
од 838.000,00 динара, како би се створили услови за 
туристичку промоцију града Пожаревца.

II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити 

из средстава предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2015. годину („Службени гласник града 
Пожаревца“ 13/14 и 3/15), са Раздела 4 – Градска 
управа, Глава 1 - Градска управа, Програм 15 –Локална 
самоуправа, Програмска класификација 0602-0001, 
ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина, Функција 130 – Опште јавне услуге, Позиција 
90, Економска класификација 49912 – Текућа резерва, и 
иста распоредити у оквиру Раздела 4 – Градска управа,  
Глава  1 – Градска управа, Програм 4-Развој туризма, 
Програмска класификација 1502-0001 ПА:Управљање 

развојем туризма, Функција 473-Туризам, у оквиру 
следећих позиција:
 Позиција 245, Економска класификација 423-
Услуге по уговору у износу од 378.000,00 динара;
 Позиција 247, Економска класификација 426-
Материјал у износу од 70.000,00 динара;
 Позиција 250, Економска класификација 512-
Машине и опрема у износу од 390.000,00 динара 

III
Средства из тачке 2. овог Решења распоредити у 

финансијском плану Туристичке организације Пожаревац 
за 2015. годину у оквиру економских класификација и за 
следеће намене:
 -економска класификација 423911-Остале опште 
услуге у износу од 128.000,00 динара на име закупа 
четири аутобуса за превоз пожаревљана који желе да 
присуствују Првом витешком турниру из тачке 1. овог 
Решења;
 -економска класификација 423323-Котизација 
за учествовање на сајмовима у износу од 250.000,00 
динара на име за учешће града Пожаревца у пројекту 
по покровитељством Председника Републике Србије из 
тачке 1. овог Решења;
 -економска класификација 426410-Издаци за 
гориво, у износу од 70.000,00 динара за набавку горива за 
превоз 12 љубичевских вишебојаца и коња до Манасије 
и назад;
 -економска класификација 512641-Опрема за 
спорт у износу од 390.000,00 динара за набавку 12 сабљи 
за љубичевске вишебојце.  

IV
За реализацију Решења задужују се Одељење 

за финансије и јавне набавке Градске управе града 
Пожаревца и Туристичка организација Пожаревац. 

V
 Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 
града Пожаревца“

У Пожаревцу, 20. августа  2015. године 
Број:  01-06-164/2015-1

ГРАДСКО   ВЕЋЕ   ГРАДА   ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
 ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Траиловић, дипл.економиста, с.р.

СТРУЧНИ САРАДНИК 
ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 

ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Сузана Булајић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
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 Доставити:
1. Директорки Туристичке  организације  

Пожаревац 
2. Милану Дабићу, начелнику Одељења за 

финансије и јавне набавке 
3. Шефу Одсека за скупштинске  послове  
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној дана 20. августа 2015. године, разматрало је 
захтев ОШ „Доситеј Обрадовић“ Пожаревац број 01-40-
1170/2015 од 11.08.2015. године, за одобрење додатних 
финансијских средства, са изјашњењем Одељења за 
финансије и јавне набавке од 17.08.2015. године, па је на 
основу члана 91. Статута града Пожаревца (“Службени 
гласник града Пожаревца”, бр. 4/13 - пречишћен текст), 
члана 26. Пословника о раду Градског већа града 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 
1/15) и члана 9. и 15. Одлуке о буџету града Пожаревца 
за 2015. годину („Службени гласник града Пожаревца“ 
13/14 и 3/15), донело

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

I
 ПРИХВАТА СЕ захтев ОШ „Доситеј Обрадовић“ 
Пожаревац, број 01-40-1170/2015 од 11.08.2015. године, 
са изјашњењем Одељења за финансије и јавне набавке 
Градске управе града Пожаревца од 17.08.2015. године, 
за издвајање додатних финансијских средстава и 
одобравају се средства у износу од 341.760,00 динара, за 
санацију плафона у кабинету математика 1 и учионици 
за дневни боравак ученика нижих разреда.

II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2015. годину („Службени гласник града 
Пожаревца“ 13/14 и 3/15), са Раздела 4 – Градска 
управа, Глава 1 - Градска управа, Програм 15 –Локална 
самоуправа, Програмска класификација 0602-0001, 
ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина, Функција 130 – Опште јавне услуге, Позиција 
90, Економска класификација 49912 – Текућа резерва, и 
иста распоредити у оквиру Раздела 4 – Градска управа, 
Глава 10 – Основне школе, Програм 9 –Функционисање 
основних школа, Програмска класификација 2002-
0001, ПА: Функционисање основних школа, Функција 
912 – Основно образовање, Позиција 303/1, Економска 
класификација 4632 – Капитални трансфери осталим 
нивоима власти (У оквиру Финансијског плана ОШ 
„Доситеј Обрадовић“ Пожаревац за 2015. годину, на 
Економску класификацију 5113 – Капитално одржавање 
зграда и објеката).

III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити са 

Раздела 4 – Градска управа, Глава 10 – Основне школе, 
Програм 9 –Функционисање основних школа, Програмска 
класификација 2002-0001, ПА: Функционисање основних 
школа, Функција 912 – Основно образовање, 303/1, 
Економска класификација 4632 – Капитални трансфери 
осталим нивоима власти (У оквиру Финансијског плана 
ОШ „Доситеј Обрадовић“ Пожаревац за 2015. годину, на 
Економску класификацију 5113 – Капитално одржавање 
зграда и објеката).

За реализацију Решења задужује се Одељење за 
финансије и јавне набавке

IV
 Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 
града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 20. августа 2015. године 
Број: 01-06-164/2015-3

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

 ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
 ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Траиловић, дипл.економиста, с.р.

СТРУЧНИ САРАДНИК 
ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 

ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Сузана Булајић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.

 Доставити:
1. Милану Дабићу, начелнику Одељења за 

финансије и јавне набавке 
2. Војину Миланковићу, директору ОШ 

„Доситеј Обрадовић“ Пожаревац
3. Шефу Одсека за скупштинске послове 
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној дана 20. 08. 2015. године, разматрало је захтев 
МЗ „Горња мала“ Пожаревац број 359/015 од 09.06.2015.
год. , за одобрење додатних средстава за помоћ у лечењу 
запослене Слађане Ђорђевић, са изјашњењем Одељења 
за финансије и јавне набавке од 12.08.2015. године, па је 
на основу члана 91. Статута града Пожаревца (“Службени 
гласник града Пожаревца”, бр. 4/13 - пречишћен текст), 
члана 26. Пословника о раду Градског већа града 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“ 
бр. 1/15 и 7/15), члана 9. и 15. Одлуке о буџету града 
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Пожаревца за 2015. годину („Службени гласник града 
Пожаревца“ 13/14 и 3/15), донело следеће

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

I
ПРИХВАТА СЕ захтев МЗ „Горња мала“ 

Пожаревац број 359/015 од 09.06.2015.год, са изјашњењем 
Одељења за финансије и јавне набавке од 12.08.2015.
године, за издвајање додатних финансијских средстава 
и одобравају се средства у износу од 15.000,00 динара за 
помоћ у лечењу запослене Слађане Ђорђевић.

II
Средства из тачке 1 овог Решења обезбедити 

из средстава предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2015. годину (Службени гласник 13/14 и 
3/15) са Раздела 4.- Градска управа, Глава 1 - Градска 
управа, Програм 15 – Локална самоуправа, ПА – 0602-
0001 Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина, Функција 130. - Опште јавне услуге, Позиција 
90, Економска класификација 49912 – Текућа буџетска 
резерва и иста распоредити у оквиру Раздела 4 – Градска 
управа, Глава 4. – Месне заједнице, ПА – 0602-0002- 
Месне заједнице Функција 160 – Опште јавне услуге 
које нису класификоване на другом месту, Позиција 
112, Економска класификација 414-- Социјална давања 
запосленима; 4144-Помоћ у медицинском лечењу 
запосленог или чланова уже породице и друге помоћи 
запосленом; 414411- Помоћ у медицинском лечењу 
запосленог или чланова уже породице. (У оквиру 
Финансијског плана МЗ „Горња мала“ Пожаревац за 
2015. годину).
 

III
Средства из тачке 1 овог Решења исплатити са 

Раздела 4 – Градска управа, Глава 4. – Месне заједнице, 
ПА – 0602-0002- Месне заједнице Функција 160 – Опште 
јавне услуге које нису класификоване на другом месту, 
Позиција 112, Економска класификација 414-- Социјална 
давања запосленима; 4144-Помоћ у медицинском 
лечењу запосленог или чланова уже породице и друге 
помоћи запосленом; 414411- Помоћ у медицинском 
лечењу запосленог или чланова уже породице. (У оквиру 
Финансијског плана МЗ „Горња мала“ Пожаревац за 
2015. годину).

IV
 За реализацију Решења задужује се Одељење за 
финансије и јавне набавке.

V
 Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 
града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 20. августа 2015. године 
Број: 01-06-164/2015-4

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
 ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Траиловић, дипл.економиста, с.р.

СТРУЧНИ САРАДНИК 
ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 

ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Сузана Булајић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.

  Доставити:
1. Милану Дабићу, Начелнику Одељења за 

финансије и јавне набавке
2. МЗ „Горња мала“ Пожаревац
3. Шефу Одсека за скупштинске послове 
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 Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној дана 31. августа 2015. године, разматрало је 
захтев Удружења „Љубимац” Пожаревац за учешће у 
пратећим манифестацијама 52. ЉКИ, кроз обележавање 
јубилеја 35 година постојања и организовања 
Међународне изложбе „Љубимац 2015”, са изјашњењем 
Одељења за финансије и јавне набавке, па је на основу 
члана 91. Статута града Пожаревца (“Службени гласник 
града Пожаревца”, бр. 4/13 - пречишћен текст), члана 
26. Пословника о раду Градског већа града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца”, бр. 1/15 и 7/15) и 
члана 9 и 15. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2015. 
годину („Службени гласник града Пожаревца” 13/14 и 
3/15), донело

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

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Удружења „Љубимац” 

Пожаревац за учешће у пратећим манифестацијама 52. 
ЉКИ, кроз обележавање јубилеја 35 година постојања и 
организовања Међународне изложбе „Љубимац 2015” и 
одобравају се средства у износу од 165.000,00 динара;

II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2015. годину („Службени гласник града 
Пожаревца” 13/14 и 3/15), са Раздела 4 - Градска 
управа, Глава 1 - Градска управа, Програм 15 -Локална 
самоуправа, Програмска класификација 0602-0001, 
ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина, Функција 130 - Опште јавне услуге, Позиција 
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90, Економска класификација 49912 - Текућа резерва и 
иста распоредити у оквиру Раздела 4. Градска управа, 
Глава 4.1 Градска управа, Програм 11: Социјална и дечија 
заштита, 0901-0003 Програмске активности: Подршка 
социо-хуманитарним организацијама, Функционална 
класификација 090-Социјална заштита некласификована 
на другом месту, Позиција 62, Економска класификација 
481- дотације НВО.

III
Средства из тачке 1. овог Решења у укупном 

износу од 165.000.00 динара, исплатити са Раздела 4. 
Градска управа, Глава 4.1 Градска управа, Програм 11: 
Социјална и дечија заштита, 0901 -0003 Програмске 
активности: Подршка социо-хуманитарним 
организацијама, Функционална класификација 090-
Социјална заштита некласификована на другом месту, 
Позиција 62, Економска класификација 481- дотације 
НВО.

IV
 Задужује се Одељење за друштвене делатности да 
сачини текст Уговора за корисника одобрених средстава 
са утврђеном наменом и динамиком средстава.

V
За реализацију Решења задужује се Одељење за 

финансије и јавне набавке.

VI
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 

града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 31. август 2015. године 
Број: 01-06-172/2015-14

ГРАДСКО   ВЕЋЕ   ГРАДА   ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
 ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Траиловић, дипл.економиста, с.р.

СТРУЧНИ САРАДНИК 
ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 

ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Сузана Булајић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.

Достави:
1. Организациони одбор „Љубимац 2015” - 

председнику;
2. Милану Дабићу, начелнику Одељења за 

финансије и јавне набавке;
3. Шефу Одсека за скупштинске послове;

4. Милени Несторовић, начелнику Одељења за 
друштвене делатности;

28

 Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној дана 31. августа 2015. године, разматрало је 
захтев Пожаревачке гимназије Пожаревац број 01-40-
1188/2015 од 14.08.2015. године, за одобрење додатних 
финансијских средства, са изјашњењем Одељења за 
финансије и јавне набавке од 20.08.2015. године, па је на 
основу члана 91. Статута града Пожаревца (“Службени 
гласник града Пожаревца”, бр. 4/13 - пречишћен текст), 
члана 26. Пословника о раду Градског већа града 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, 
бр. 1/15 и 7/15) и члана 9. и 15. Одлуке о буџету града 
Пожаревца за 2015. годину („Службени гласник града 
Пожаревца“ 13/14 и 3/15), донело

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

I
 ПРИХВАТА СЕ захтев Пожаревачке гимназије 
Пожаревац, број 01-40-1188/2015 од 14.08.2015. године, 
са изјашњењем Одељења за финансије и јавне набавке 
Градске управе града Пожаревца од 20.08.2015. године, 
за издвајање додатних финансијских средстава и 
одобравају се средства у износу од 134.220,00 динара 
на име исплате јубиларне награде запосленом раднику 
Алексић Војку за 35 година радног стажа.

II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити из 

средства предвиђених Одлуком о буџету града Пожаревца 
за 2015. годину („Службени гласник града Пожаревца“ 
13/14 и 3/15), са Раздела 4 – Градска управа, Глава 1 - Градска 
управа, Програм 15 –Локална самоуправа, Програмска 
класификација 0602-0001, ПА: Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина, Функција 130 – Опште 
јавне услуге, Позиција 90, Економска класификација 
49912 – Текућа резерва, и иста распоредити у оквиру 
Раздела 4 – Градска управа, Глава 11 – Средње школе, 
Програм 10 – СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ, Програмска 
класификација 2003-0001, ПА: Функционисање средњих 
школа, Функција 920 – Средње образовање, Позиција 
304, Економска класификација 4631 – Текући трансфери 
осталим нивоима власти (У оквиру Финансијског плана 
Пожаревачке гимназије Пожаревац за 2015. годину, на 
Економску класификацију 4161 – Јубиларне награде).

 
III

Средства из тачке 1. овог Решења исплатити са 
Раздела 4 – Градска управа, Глава 11 – Средње школе, 
Програм 10 – СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ, Програмска 
класификација 2003-0001, ПА: Функционисање средњих 
школа, Функција 920 – Средње образовање, Позиција 
304, Економска класификација 4631 – Текући трансфери 
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осталим нивоима власти (У оквиру Финансијског плана 
Пожаревачке гимназије Пожаревац за 2015. годину, на 
Економску класификацију 4161 – Јубиларне награде).

IV
За реализацију Решења задужује се Одељење за 

финансије и јавне набавке

V
 Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 
града Пожаревца“

У Пожаревцу, 31. август 2015. године 
Број:01-06-172/2015-15

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
 ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Траиловић, дипл.економиста, с.р.

СТРУЧНИ САРАДНИК 
ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 

ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Сузана Булајић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.

Доставити:
1. Милану Дабићу, начелнику Одељења за 

финансије и јавне набавке 
2.  Данијели Жуковски, директорки 

Пожаревачке гимназије Пожаревац
3.  Шефу Одсека за скупштинске послове

29

Градско веће града Пожаревца на седници одржаној 
дана 31. августа 2015. године, разматрало је захтев ОШ 
„Вук Караџић“ Пожаревац број 03-40-1220/2015 од 
20.08.2015. године, за одобрење додатних финансијских 
средства, са изјашњењем Одељења за финансије и јавне 
набавке од 25.08.2015. године, па је на основу члана 
91. Статута града Пожаревца (“Службени гласник 
града Пожаревца”, бр. 4/13 - пречишћен текст), члана 
26. Пословника о раду Градског већа града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 1/15 и 7/15) и 
члана 9. и 15. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2015. 
годину („Службени гласник града Пожаревца“ 13/14 и 
3/15), донело

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

I
 ПРИХВАТА СЕ захтев ОШ „Вук Караџић“ 
Пожаревац, број 03-40-1220/2015 од 20.08.2015. 
године, са изјашњењем Одељења за финансије и јавне 
набавке Градске управе града Пожаревца од 25.08.2015. 
године, за издвајање додатних финансијских средстава 
на име исплате помоћи у лечењу сина запослене 
раднице Бранкице Савић, односно накнаде по основу 
солидарности због набавке лекова услед дуже и теже 
болести сина Александра Савића и одобравају се 
средства у износу од 34.100,00 динара,.

II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2015. годину („Службени гласник града 
Пожаревца“ 13/14 и 3/15), са Раздела 4 – Градска 
управа, Глава 1 - Градска управа, Програм 15 –Локална 
самоуправа, Програмска класификација 0602-0001, 
ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина, Функција 130 – Опште јавне услуге, Позиција 
90, Економска класификација 49912 – Текућа резерва, и 
иста распоредити у оквиру Раздела 4 – Градска управа, 
Глава 10 – Основне школе, Програм 9 –Функционисање 
основних школа, Програмска класификација 2002-
0001, ПА: Функционисање основних школа, Функција 
912 – Основно образовање, Позиција 303, Економска 
класификација 4631 – Текући трансфери осталим 
нивоима власти (У оквиру Финансијског плана ОШ 
„Вук Караџић“ Пожаревац за 2015. годину, на Економску 
класификацију 4144-Помоћ у лечењу запосленог или 
чланова уже породице и друге помоћи запосленом).

 
III

Средства из тачке 1. овог Решења исплатити са 
Раздела 4 – Градска управа, Глава 10 – Основне школе, 
Програм 9 –Функционисање основних школа, Програмска 
класификација 2002-0001, ПА: Функционисање основних 
школа, Функција 912 – Основно образовање, Позиција 
303, Економска класификација 4631 – Текући трансфери 
осталим нивоима власти (У оквиру Финансијског 
плана ОШ „Вук Караџић“ Пожаревац за 2015. годину, 
на Економску класификацију 4144-Помоћ у лечењу 
запосленог или чланова уже породице и друге помоћи 
запосленом).
 

IV
За реализацију Решења задужује се Одељење за 

финансије и јавне набавке.

V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 

града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 31. август 2015. године 
Број: 01-06-172/2015-16

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
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 ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
 ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Траиловић, дипл.економиста, с.р.

СТРУЧНИ САРАДНИК 
ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 

ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Сузана Булајић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.

Доставити:
1. Милану Дабићу, начелнику Одељења за 

финансије и јавне набавке 
2. Лидији Ристић, директорки ОШ „Вук 

Караџић“ Пожаревац
3. Шефу Одсека за скупштинске послове

30

Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној дана 14. септембра 2015. године, разматрало 
је захтев Организационог одбора за обележавање 
стогодишњице  одбране Стига „Од Рама до Крфа до 
последњег човека 1915“, број 01-40-1395 од 11.09.2015.
године, за издвајање  додатних средства за одржавање 
манифестације обележавања Великог рата 1914-1918, 
са изјашњењем Одељења за финансије и јавне набавке 
од 11.09.2015. године, па је на основу члана 91. Статута 
града Пожаревца (“Службени гласник града Пожаревца”, 
бр. 4/13 - пречишћен текст), члана 26. Пословника о раду 
Градског већа града Пожаревца („Службени гласник 
града Пожаревца“, бр. 1/15 и 7/15), члана 9. и 15. Одлуке 
о буџету града Пожаревца за 2015. годину („Службени 
гласник града Пожаревца“ 13/14  и 3/15) и  Споразума 
о обележавању  Великог рата 1914-1918 у 2015. 2015. 
години, закљученог  између уговарача  Општине Велико 
Градиште и Града Пожаревца, број 01-40-1402 од 
15.09.2015. године, донело 

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

I
              ПРИХВАТА СЕ захтев Организационог одбора 
за обележавање стогодишњице  одбране Стига „Од Рама 
до Крфа до последњег човека 1915“, број 01-40-1395 од 
11.09.2015.године, за издвајање  додатних средства за 
одржавање манифестације обележавања Великог рата 
1914-1918 и одобравају се средства у укупном износу 
од 312.142,86 динара.

II
 Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити 

из средстава предвиђених  Одлуком о буџету града  

Пожаревца за 2015. годину („Службени гласник града 
Пожаревца“ 13/14 и 3/15), са Раздела 4 – Градска 
управа, Глава 1 - Градска управа, Програм 15 –Локална 
самоуправа, Програмска класификација 0602-0001, 
ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина, Функција 130 – Опште јавне услуге, Позиција 
90, Економска класификација 49912 – Текућа резерва 
и иста распоредити у оквиру Раздела 1,  Глава 1 – 
Градоначелник и градско веће, Програм 15 – Локална 
самоуправа, Програмска класификација 0602-0001 
– ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина, Функција 110 – Извршни и законодавни органи, 
финансијски и фискални послови и спољни послови, и 
то: 

- На Позицију 6, Економска класификација 
423 – Услуге по уговору, средства у износу 
од 204.142,86 (У оквиру Финансијског 
плана Градоначелника и градског већа града 
Пожаревца за 2015. годину, на економску 
класификацију:
- 4237 - Репрезентација у износу од 

10.000,00 динара
- 4239 – Остале опште услуге у износу од 

194.142,86 динара)
- На Позицију 7, Економска класификација 

426 – Материјал, средства у износу од 
108.000,00 динара (У оквиру Финансијског 
плана Градоначелника и градског већа града 
Пожаревца за 2015. годину, на економску 
класификацију 4268 - Материјали за 
одржавање хигијене и угоститељство).

III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити 

са Раздела 1,  Глава 1 – Градоначелник и градско 
веће, Програм 15 – Локална самоуправа, Програмска 
класификација 0602-0001 – Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина, Функција 110 – Извршни 
и законодавни органи, финансијски и фискални послови 
и спољни послови, и то:

- Са Позиције 6, Економска класификација 
423 – Услуге по уговору, средства  у износу 
од 204.142,86 (У оквиру Финансијског 
плана Градоначелника и градског већа града 
Пожаревца за 2015. годину, на економску 
класификацију:
- 4237 - Репрезентација у износу од 

10.000,00 динара
- 4239 – Остале опште услуге у износу од 

194.142,86 динара).
- Са Позиције 7, Економска класификација 

426 – Материјал, средства  у износу од 
108.000,00 динара (У оквиру Финансијског 
плана Градоначелника и градског већа града 
Пожаревца за 2015. годину, на економску 
класификацију 4268 - Материјали за 
одржавање хигијене и угоститељство).
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 IV
 За реализацију Решења задужује се  Одељење за 

финансије и јавне набавке.

V
 Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 
града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 14. 09.2015. године 
Број:  01-06-182/2015-5

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
 ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Траиловић, дипл.економиста, с.р.

СТРУЧНИ САРАДНИК 
ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 

ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Сузана Булајић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.

Доставити:
1. Милану Дабићу, начелнику Одељења за 

финансије и јавне набавке;
2. Тихомиру Јовановићу,  Организациони  

одбор за обележавање стогодишњице  
одбране Стига „Од Рама до Крфа до 
последњег човека 1915“,

3. Драгану Милићу, председнику Општине 
велико Градиште, председнику 
Организационог  одбор за обележавање 
стогодишњице  одбране Стига „Од Рама до 
Крфа до последњег човека 1915“,

4. Шефу Одсека за скупштинске послове 
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној дана 14. септембра 2015. године, разматрало 
је захтев Историјског архива Пожаревац 1197/1 од 
14.августа  2015.године  (наш број 01-40-1199/2015 
од 17.августа 2015.године)  за издвајање додатних 
средстава за стручно усавршавање и учешће директорке 
Историјског архива Пожаревац на Шестој међународној 
конференцији Архива свесловенских земаља у 
Словенији и 25. Међународној архивској конференцији 
„Међународни архивски дан“ у Трсту у Италији, са 
изјашњењем Одељења за финансије и јавне набавке 
од 09.септембра  2015. године,  па  је на основу члана 
91. Статута града Пожаревца (“Службени гласник 
града Пожаревца”, бр. 4/13 - пречишћен текст), члана 
26. Пословника о раду Градског већа града Пожаревца 

(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 1/15 и 7/15) и 
члана 9. и 15. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2015. 
годину („Службени гласник града Пожаревца“ 13/14  и 
3/15), донело 

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

I
              ПРИХВАТА СЕ захтев Историјског архива 
Пожаревац 1197/1 од 14.августа  2015.године (наш број 
01-40-1199/2015 од 17.августа 2015.године) за издвајање 
додатних средстава за стручно усавршавање и учешће 
директорке Историјског архива Пожаревац на Шестој 
међународној конференцији Архива свесловенских 
земаља у Словенији и 25. Међународној архивској 
конференцији „Међународни архивски дан“ у Трсту у 
Италији, са изјашњењем Одељења за финансије и јавне 
набавке од 09.септембра  2015. године и одобравају се 
додатна средства у укупном износу од 70.000,00 динара 
за тражену намену. 

II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити 

из средства предвиђених  Одлуком о буџету града  
Пожаревца за 2015. годину („Службени гласник града 
Пожаревца“ 13/14 и 3/15), са Раздела 4 – Градска 
управа, Глава 1 - Градска управа, Програм 15 –Локална 
самоуправа, Програмска класификација 0602-0001, 
ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина, Функција 130 – Опште јавне услуге, Позиција 
90, Економска класификација 49912 – Текућа резерва и 
иста распоредити у оквиру Раздела 4 – Градска управа,  
Глава 6 - Установе у култури, Програм 13 – Развој културе, 
Програмска класификација 1201-0001 – Функционисање 
локалних установа културе, Функција 820-Услуге 
културе ,  Позиција 163, Економска класификација 423 
– Услуге по уговору (У оквиру Финансијског плана  
Историјског архива Пожаревац за 2015. годину, на 
економску класификацију 4233 – Услуге образовања и 
усавршавања запослених).

III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити са 

Раздела 4 – Градска управа,  Глава 6.- Установе у култури, 
Програм 13 – Развој културе,  Програмска класификација 
1201-0001 – Функционисање локалних установа културе, 
Функција 820-Услуге културе , Позиција 163, Економска 
класификација 423 – Услуге по уговору (У оквиру 
Финансијског плана Историјског архива Пожаревац за 
2015. годину, на економску класификацију 4233 – Услуге 
образовања и усавршавања запослених).

IV
 За реализацију Решења задужује се  Одељење за 

финансије и јавне набавке.
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V
 Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 
града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 14. септембар 2015. године 
Број:  01-06-182/2015-16

ГРАДСКО   ВЕЋЕ   ГРАДА   ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
 ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Траиловић, дипл.економиста, с.р.

СТРУЧНИ САРАДНИК 
ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 

ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Сузана Булајић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.

Доставити: 
1. Директорки Историјског  архива Пожаревац
2. начелнику Одељења за финансије и јавне 

набавке
3. Шефу Одсека за скупштинске послове  
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној дана 14. септембра 2015. године разматрало 
је захтев Народне библиотеке „Илија М. Петровић“ 
Пожаревац број 344-1 (наш бр. 03-40-1341/2015) од 
02.септембра 2015.године за издвајање додатних 
средства за ангажовање лица по уговору на привремено-
повременим пословима до краја текуће године, са 
изјашњењем Одељења за финансије и јавне набавке од 
02.септембра 2015. године, па је на основу члана 91. 
Статута града Пожаревца (“Службени гласник града 
Пожаревца”, бр. 4/13 - пречишћен текст), члана 26. 
Пословника о раду Градског већа града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 1/15 и 7/15) и 
члана 9. и 15. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2015. 
годину („Службени гласник града Пожаревца“ 13/14 и 
3/15), донело 

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

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Народне библиотеке 

„Илија М. Петровић“ Пожаревац број 344-1 (наш бр. 03-
40-1341/2015) од 02.септембра 2015.године и одобравају 
додатна средства у укупном износу од 250.000,00 
динара за ангажовање лица по уговору на привремено-
повременим пословима до краја текуће године. 

II
 Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2015. годину („Службени гласник града 
Пожаревца“ 13/14 и 3/15), са Раздела 4 – Градска 
управа, Глава 1 - Градска управа, Програм 15 –Локална 
самоуправа, Програмска класификација 0602-0001, 
ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина, Функција 130 – Опште јавне услуге, Позиција 
90, Економска класификација 49912 – Текућа резерва и 
иста распоредити у оквиру Раздела 4 – Градска управа, 
Глава 6 - Установе у култури, Програм 13 – Развој културе, 
Програмска класификација 1201-0001 – Функционисање 
локалних установа културе, Функција 820-Услуге 
културе , Позиција 163, Економска класификација 423 
– Услуге по уговору (У оквиру Финансијског плана 
Народне библиотеке „Илија М. Петровић“ Пожаревац за 
2015. годину, на економску класификацију 4239 –Остале 
опште услуге).

III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити са 

Раздела 4 – Градска управа, Глава 6.- Установе у култури, 
Програм 13 – Развој културе, Програмска класификација 
1201-0001 – Функционисање локалних установа 
културе, Функција 820-Услуге културе , Позиција 163, 
Економска класификација 423 – Услуге по уговору (У 
оквиру Финансијског плана Народне библиотеке „Илија 
М. Петровић“ Пожаревац за 2015. годину, на економску 
класификацију 4239 –Остале опште услуге).

IV
 За реализацију Решења задужује се Одељење за 

финансије и јавне набавке.

V
 Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 
града Пожаревца“.

Пожаревцу, 14. септембар 2015. године
Број: 01-06-182/2015-17

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
 ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Траиловић, дипл.економиста, с.р.

СТРУЧНИ САРАДНИК 
ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 

ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Сузана Булајић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
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Доставити: 
1. Директорки Народне библиотека „Илија М. 

Петровић“ Пожаревац 
2. начелнику Одељења за финансије и јавне 

набавке
3. Начелнику Одсека за скупштинске послове 
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 Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној дана 14. септембра 2015. Године  разматрало 
је захтев МЗ „Горња мала“ Пожаревац  број 715/01-
15 (наш број 01-40-1223) од 20.августа 2015.године, 
за одобрење  додатних средстава на име исплате 
накнаде трошкова превоза запослене, са изјашњењем 
Одељења за финансије и јавне набавке  од 27.августа 
2015. године,  па  је на основу члана 91. Статута града 
Пожаревца (“Службени гласник града Пожаревца”, бр. 
4/13 - пречишћен текст), члана 26. Пословника о раду 
Градског већа града Пожаревца („Службени гласник 
града Пожаревца“ бр. 1/15 и 7/15) и члана 9. и 15. Одлуке 
о буџету града Пожаревца за 2015. годину („Службени 
гласник града Пожаревца“ 13/14 и 3/15), донело 

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

I
ПРИХВАТА СЕ  захтев МЗ „Горња мала“ 

Пожаревац  број 715/01-15 (наш број 01-40-1223) од 
20.августа 2015.године,  са изјашњењем Одељења за 
финансије и јавне набавке од 27.августа 2015.године и 
одобравају се додатна средства у износу од 23.000,00 
динара, исплате накнаде трошкова превоза запосленој 
Исидори Горановић.

II
                 Средства из тачке I овог Решења обезбедити 
из средстава предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2015. годину (Службени гласник 13/14 и 
3/15) са Раздела 4.- Градска управа, Глава 1 - Градска 
управа, Програм 15 – Локална самоуправа, ПА – 0602-
0001 Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина, Функција 130. - Опште јавне услуге, Позиција 
90, Економска класификација 49912 – Текућа буџетска 
резерва и иста  распоредити у оквиру  Раздела 4 – Градска 
управа, Глава 4. – Месне заједнице, ПА – 0602-0002- 
Месне заједнице  Функција 160 – Опште јавне услуге 
које нису класификоване на другом месту, Позиција 
113, Економска класификација 415-Накнаде трошкова 
за запослене; 4151- Накнаде трошкова за запослене; 
415112- Накнаде трошкова за превоз на посао и са 
посла. (У оквиру Финансијског плана  МЗ „Горња мала“ 
Пожаревац за 2015. годину).

III
Средства из тачке  I овог Решења  исплатити са 

Раздела 4 – Градска управа, Глава 4. – Месне заједнице, 

ПА – 0602-0002- Месне заједнице  Функција 160 – Опште 
јавне услуге које нису класификоване на другом месту, 
Позиција 113, Економска класификација 415-Накнаде 
трошкова за запослене; 4151- Накнаде трошкова за 
запослене; 415112- Накнаде трошкова за превоз на посао 
и са посла. (У оквиру Финансијског плана  МЗ „Горња 
мала“ Пожаревац за 2015. годину).

IV
 За реализацију Решења  задужује се  Одељење 
за финансије и јавне набавке.

V
 Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 
града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 14. септембар 2015. године 
Број: 01-06-182/2015-25

ГРАДСКО   ВЕЋЕ   ГРАДА   ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
 ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Траиловић, дипл.економиста, с.р.

СТРУЧНИ САРАДНИК 
ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 

ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Сузана Булајић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.

      Доставити:
1. Милану Дабићу, Начелнику Одељења за 

финансије и јавне набавке
2. Председнику савета МЗ „Горња мала“ 

Пожаревац
3. Шефу Одсека за стручне послове

34

 Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној дана 14. септембра 2015. године, разматрало 
је захтев МЗ „Љубичево“ Пожаревац  број 78/015  од 
06. августа 2015. године  (наш број 03-40-1162/2015 од  
07.августа 2015.године, за одобрење додатних средстава 
за измирење  обавеза  по предрачуну „Елмонт градња“ 
Пожаревац, број 66/15 и предрачуну Добровољно 
ватрогасног  друштва „Пожаревац“ бр 35/2015, са 
изјашњењем Одељења за финансије и јавне набавке од 27. 
августа 2015. године,  па  је на основу члана 91. Статута 
града Пожаревца (“Службени гласник града Пожаревца”, 
бр. 4/13 - пречишћен текст), члана 26. Пословника о раду 
Градског већа града Пожаревца („Службени гласник 
града Пожаревца“ бр. 1/15 и 7/15) и члана 9. и 15. Одлуке 
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о буџету града Пожаревца за 2015. годину („Службени 
гласник града Пожаревца“ 13/14 и 3/15), донело 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о употреби средстава  те
куће  буџетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев МЗ „Љубичево“ 

Пожаревац   број 78/015 од 06. августа 2015. године  
(наш број 03-40-1162/2015 од  07.августа 2015.године) и 
одобравају се додатна  средства у износу од  33.690,00 
динара за измирење обавеза по предрачуну „Елмонт 
градња“ Пожаревац , број 66/15 и предрачуну Добровољно 
ватрогасног друштва „Пожаревац“  број 35/2015.

II
Средства из тачке  1 овог Решења обезбедити 

из средстава предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2015. годину (Службени гласник 13/14 и 
3/15) са Раздела 4.- Градска управа, Глава 1 - Градска 
управа, Програм 15 – Локална самоуправа, ПА – 0602-
0001 Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина, Функција 130. - Опште јавне услуге, Позиција 
90, Економска класификација 49912 – Текућа буџетска 
резерва и иста  распоредити у оквиру  Раздела 4 – Градска 
управа, Глава 4. – Месне заједнице, ПА – 0602-0002- 
Месне заједнице  Функција 160 – Опште јавне услуге 
које нису класификоване на другом месту, Позицији 
116, Економска класификација 423-Услуге по уговору; 
4235-Стручне услуге; 423599- Остале стручне услуге 
и Позиција 116, Економска класификација 423-Услуге 
по уговору; 4233- Услуге образовања и усавршавања 
запослених; 423311- Услуге образовања и усавршавања 
запослених;  (У оквиру Финансијског плана  МЗ 
„Љубичево“ за 2015. годину).

III
Средства из тачке  1 овог Решења  исплатити са 

Раздела 4 – Градска управа, Глава 4. – Месне заједнице, 
ПА – 0602-0002- Месне заједнице  Функција 160 – Опште 
јавне услуге које нису класификоване на другом месту, 
Позицији 116, Економска класификација 423-Услуге по 
уговору; 4235-Стручне услуге; 423599- Остале стручне 
услуге и Позиција 116, Економска класификација 
423-Услуге по уговору; 4233- Услуге образовања и 
усавршавања запослених; 423311- Услуге образовања 
и усавршавања запослених;  (У оквиру Финансијског 
плана  МЗ „Љубичево“ за 2015. годину).

IV
 За реализацију Решења  задужује се  Одељење 
за финансије и јавне набавке.

V
 Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 
града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 14. Септембра  2015. године 
Број: 01-06-182/2015-26

ГРАДСКО   ВЕЋЕ   ГРАДА   ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
 ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Траиловић, дипл.економиста, с.р.

СТРУЧНИ САРАДНИК 
ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 

ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Сузана Булајић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.

Доставити:
1. Милану Дабићу, Начелнику Одељења за 

финансије и јавне набавке
2. Председнику Савета МЗ „Љубичево“ 

Пожаревац
3. Шефу Одсека за стручне послове
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 Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној дана 14. септембра 2015. године, разматрало 
је захтев МЗ „Чачалица“ Пожаревац број 262/2015 од 
7.јула 2015. године ( наш број 01-40-1036 од 08.јула 2015.
гоине) за одобрење додатних средстава за измирење 
обавеза по понуди ЗТР „Гама инжењеринг“ Пожаревац, 
број 230615 и предрачуну „Добровољно ватрогасно 
друшто Пожаревац“ бр. 30/2015 , са изјашњењем 
Одељења за финансије и јавне набавке од 13. Августа 
2015. године, па је на основу члана 91. Статута града 
Пожаревца (“Службени гласник града Пожаревца”, бр. 
4/13 - пречишћен текст), члана 26. Пословника о раду 
Градског већа града Пожаревца („Службени гласник 
града Пожаревца“ бр. 1/15 и 7/15) и члана 9. и 15. Одлуке 
о буџету града Пожаревца за 2015. годину („Службени 
гласник града Пожаревца“ 13/14 и 3/15), донело 

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

I
ПРИХВАТА СЕ захтев МЗ „Чачалица“ 

Пожаревац Пожаревац број 262/2015 од 7.јула 2015. 
године ( наш број 01-40-1036 од 08.јула 2015.гоине), са 
изјашњењем Одељења за финансије и јавне набавке од 
13.августа 2015.године и одобравају се додатна средства 
у износу од 34.840,00 динара за измирење обавеза 
по понуди ЗТР „Гама инжењеринг“ Пожаревац, број 
230615 и предрачуну „Добровољно ватрогасно друшто 
Пожаревац“ бр. 30/2015.
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II
Средства из тачке 1 овог Решења обезбедити 

из средстава предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2015. годину (Службени гласник 13/14 и 
3/15) са Раздела 4.- Градска управа, Глава 1 - Градска 
управа, Програм 15 – Локална самоуправа, ПА – 0602-
0001 Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина, Функција 130. - Опште јавне услуге, Позиција 
90, Економска класификација 49912 – Текућа буџетска 
резерва и иста распоредити у оквиру Раздела 4 – Градска 
управа, Глава 4. – Месне заједнице, ПА – 0602-0002- 
Месне заједнице Функција 160 – Опште јавне услуге 
које нису класификоване на другом месту, Позицији 
116, Економска класификација 423-Услуге по уговору; 
4235-Стручне услуге; 423599- Остале стручне услуге 
и Позиција 116, Економска класификација 423-Услуге 
по уговору; 4233- Услуге образовања и усавршавања 
запослених; 423311- Услуге образовања и усавршавања 
запослених; (У оквиру Финансијског плана МЗ 
„Чачалица“ за 2015. годину).

III
Средства из тачке 1 овог Решења исплатити са 

Раздела 4 – Градска управа, Глава 4. – Месне заједнице, 
ПА – 0602-0002- Месне заједнице Функција 160 – Опште 
јавне услуге које нису класификоване на другом месту, 
Позиција 116, Економска класификација 423-Услуге по 
уговору; 4235-Стручне услуге; 423599- Остале стручне 
услуге и Позиција 116, Економска класификација 
423-Услуге по уговору; 4233- Услуге образовања и 
усавршавања запослених; 423311- Услуге образовања и 
усавршавања запослених; (У оквиру Финансијског плана 
МЗ „Чачалица“ за 2015. годину).

IV
 За реализацију Решења задужује се Одељење за 
финансије и јавне набавке.

V
 Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 
града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 14. септембра 2015. године 
Број: 01-06-182/2015-27

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
 ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Траиловић, дипл.економиста, с.р.

СТРУЧНИ САРАДНИК 
ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 

ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Сузана Булајић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.

  Доставити:
1. Милану Дабићу, Начелнику Одељења за 

финансије и јавне набавке
2. Председнику Савета МЗ „Чачалица“ 

Пожаревац
3. Шефу Одсека за стручне послове
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној дана 14. септембра 2015. године, разматрало 
је захтев МЗ „Дрмно“ број 01-013 од 13.07.2015.године 
(наш број 01-40-1057 од 14. јула 2015. године) за 
одобрење додатних средстава за исплату отпремнине 
запосленој, са изјашњењем Одељења за финансије и 
јавне набавке од 13.августа 2015. године, па је на основу 
члана 91. Статута града Пожаревца (“Службени гласник 
града Пожаревца”, бр. 4/13 - пречишћен текст), члана 
26. Пословника о раду Градског већа града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца“ бр. 1/15 и 7/15) и 
члана 9.и 15. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2015. 
годину („Службени гласник града Пожаревца“ 13/14 и 
3/15), донело 

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

I
ПРИХВАТА СЕ захтев МЗ „Дрмно“ број 01-013 

од 13.07.2015.године (наш број 01-40-1057 од 14. јула 
2015. године), са изјашњењем Одељења за финансије и 
јавне набавке од 13.августа .2015.године и одобравају 
се додатна средства у износу од 200.001,38 динара за 
исплату отпремнине за одлазак у пензију запослене 
Надице Богдановић.

II
Средства из тачке 1 овог Решења обезбедити 

из средстава предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2015. годину (Службени гласник 13/14 и 
3/15) са Раздела 4.- Градска управа, Глава 1 - Градска 
управа, Програм 15 – Локална самоуправа, ПА – 0602-
0001 Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина, Функција 130. - Опште јавне услуге, Позиција 
90, Економска класификација 49912 – Текућа буџетска 
резерва и иста распоредити у оквиру Раздела 4 – Градска 
управа, Глава 4. – Месне заједнице, ПА – 0602-0002- 
Месне заједнице Функција 160 – Опште јавне услуге 
које нису класификоване на другом месту, Позиција 
112, Економска класификација 414-- Социјална давања 
запосленима; 4143-Отпремнине и помоћи; 414311- 
Отпремнина приликом одласка у пензију (У оквиру 
Финансијског плана МЗ Дрмнo за 2015. годину).
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III
Средства из тачке 1 овог Решења исплатити 

оквиру Раздела 4 – Градска управа, Глава 4. – Месне 
заједнице, ПА – 0602-0002- Месне заједнице Функција 
160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на 
другом месту, Позиција 112, Економска класификација 
414-- Социјална давања запосленима; 4143-Отпремнине 
и помоћи; 414311- Отпремнина приликом одласка у 
пензију (У оквиру Финансијског плана МЗ Дрмно за 
2015. годину).

IV
 За реализацију Решења задужује се Одељење за 
финансије и јавне набавке.

V
 Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 
града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 14. септембра 2015. године 
Број: 01-06-182/2015-28

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
 ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Траиловић, дипл.економиста, с.р.

СТРУЧНИ САРАДНИК 
ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 

ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Сузана Булајић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.

  Доставити:
1. Милану Дабићу, Начелнику Одељења за 

финансије и јавне набавке
2. МЗ Дрмно
3. Шефу Одсека за скупштинске послове
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Република Србија
Град Пожаревац
Председник Градског већа града Пожаревца
Градоначелник 
Број: 01-06-182/2015-26
Датум: 29.09.2015. године
П о ж а р е в а ц

На основу члана 209. став 1. и 2. Закона о 
општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97 
и 31/01 и „Сл. гласник РС“, бр. 30/10), дана 29.09.2015. 

године, Председник Градског већа града Пожаревца, 
Градоначелник Миомир Илић, донео је 

З А К Љ У Ч А К
о исправци грешке у Решењу о употреби средстава 

текуће буџетске резерве Градског већа града 
Пожаревца бр. 01-06-182/2015-26 од 14.09.2015. 

године

1. Исправља се грешка у изворнику Решења 
о употреби средстава текуће буџетске резерве Градског 
већа града Пожаревца, бр. 01-06-182/2015-26 од 
14.09.2015. године, тако што: 
- у тачки 2. након речи „423599-Остале стручне 
услуге“ додају се речи и износ „у износу од 14.400,00 
динара“ и после речи „423311- Услуге образовања и 
усавршавања запослених“ додају се речи и износ „у 
износу од 19.290,00 динара“
- у тачки 3. након речи „423599-Остале стручне 
услуге“ додају се речи и износ „у износу од 14.400,00 
динара“ и после речи „423311- Услуге образовања и 
усавршавања запослених“ додају се речи и износ „у 
износу од 19.290,00 динара“

2. Ова исправка уноси се као белешка у изворник 
Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 
Градског већа града Пожаревца бр. 01-06-182/2015-26 од 
14.09.2015. године, а производи правно дејство од дана 
од кога производи правно дејство акт који се исправља.

3. У преосталом делу Решење о употреби 
средстава текуће буџетске резерве Градског већа града 
Пожаревца бр. 01-06-182/2015-26 од 14.09.2015. године 
остаје неизмењено.
4. Овај Закључак објавити у „Службеном гласнику града 
Пожаревац“. 

О б р а з л о ж е њ е 
Правни основ за доношење закључка о исправци 

грешке у Решењу о употреби текуће буџетске резерве 
број 01-06-182/2015-26, донето на седници Градског 
већа града Пожаревца дана 14.09.2015. године, садржан 
је у члану 209. став 1. и 2. Закона о општем управном 
поступку („Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01 и „Сл. гласник 
РС“, бр. 30/10). 

Чланом 209. став 1. прописано је да орган који је 
донео решење, односно службено лице које је потписало 
или издало решење, може у свако време исправити 
грешке у именима или бројевима, писању или рачунању, 
као и друге очигледне нетачности у решењу или његовим 
овереним преписима. Исправка грешке производи 
правно дејство од дана од кога производи правно дејство 
решење које се исправља. 

У ставу 2. истог члана утврђено је да се о 
исправци доноси посебан закључак. Белешка о исправци 
уписује се у изворник решења, а ако је то могуће и у 
све оверене преписе достављене странкама. Белешку 
потписује службено лице које је потписало закључак о 
исправци.
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној дана 14.09.2015. године разматрало је 
изјашњење Одељења за финансије и јавне набавке број 
03-40-1162/2015 од 27.08.2015. године са предлогом 
Решења о употреби текуће буџетске резерве. Након 
разматрања наведеног предлога Решења са изјашњењем 
Одељења Градско веће града Пожаревца је донело 
Решење број 01-06-182/2015-26. Након доношења 
наведеног Решења, од стране Одељења за финансије и 
јавне набавке је указано да је приликом израде предлога 
Решења начињена грешка тако што је изостављено да 
се упишу речи и износи у тачки 2. након речи „423599-
Остале стручне услуге“ речи и износ „у износу од 
14.400,00 динара“ и после речи „423311- Услуге 
образовања и усавршавања запослених“ речи и износ 
„у износу од 19.290,00 динара“ и у тачки 3. након речи 
„423599-Остале стручне услуге“ речи и износ „у износу 
од 14.400,00 динара“ и након речи „423311- Услуге 
образовања и усавршавања запослених“ речи и износ 
„у износу од 19.290,00 динара“, имајући у виду да је у 
изјашњењу наведене речи и износи нису изостављени.
 Како се у конкретном случају ради о очигледној 
омашки то је председник Градског већа града Пожаревца, 
сходно члану 209. Закона о општем управном поступку 
донео закључак као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог закључка допуштена је 
посебна жалба Градском већу града Пожаревца, у року 
од 15 дана од дана достављања.

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
 ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Траиловић, дипл.економиста, с.р.

СТРУЧНИ САРАДНИК 
ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 

ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Сузана Булајић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.

Доставити:
- Милану Дабићу, начелнику Одељења за 

финансије и јавне набавке
- Председнику Савета МЗ „Љубичево“ 
- Шефу Одсека за скупштинске послове 
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Република Србија
Град Пожаревац
Председник Градског већа града Пожаревца
Градоначелник 
Број: 01-06-182/2015-27
Датум:  29.09.2015. године
П о ж а р е в а ц

На основу члана 209. став 1. и 2. Закона о 
општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97 
и 31/01 и „Сл. гласник РС“, бр. 30/10), дана 29.09.2015. 
године, Председник Градског већа града Пожаревца, 
Градоначелник Миомир Илић, донео је 

З А К Љ У Ч А К
о исправци грешке у Решењу  о употреби средстава 

текуће буџетске резерве Градског већа града 
Пожаревца бр. 01-06-182/2015-27 од 14.09.2015. 

године

1. Исправља се грешка у изворнику Решења   о 
употреби средстава текуће буџетске резерве 
Градског већа града Пожаревца, бр. 01-06-
182/2015-27 од 14.09.2015. године, тако што: 
- у тачки 2. након речи „423599-Остале 
стручне услуге“ додају се речи и износ „у 
износу од 23.000,00 динара“ и после речи 
„423311- Услуге образовања и усавршавања 
запослених“  додају се речи и износ „у износу 
од 11.840,00 динара“
- у тачки 3. након речи „423599-Остале 
стручне услуге“ додају се речи и износ „у 
износу од 23.000,00 динара“ и после речи 
„423311- Услуге образовања и усавршавања 
запослених“  додају се речи и износ „у износу 
од 11.840,00 динара“

2. Ова исправка уноси се као белешка у изворник 
Решења  о употреби средстава текуће буџетске 
резерве, а производи правно дејство од дана 
од кога производи правно дејство акт који се 
исправља.

3. У преосталом делу Решење  о употреби 
средстава текуће буџетске резерве Градског 
већа града Пожаревца бр. 01-06-182/2015-27 
од 14.09.2015. године остаје неизмењено.

4. Овај Закључак објавити у „Службеном 
гласнику града Пожаревца“

О б р а з л о ж е њ е 
 Правни основ за доношење закључка о исправци 
грешке у Решењу о употреби текуће буџетске резерве 
број 01-06-182/2015-27, донето на седници Градског 
већа града Пожаревца  дана 14.09.2015. године, садржан 
је у члану 209. став 1. и 2. Закона о општем управном 
поступку („Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01 и „Сл. гласник 
РС“, бр. 30/10). 
 Чланом 209. став 1.  прописано је да  орган 
који је донео решење, односно службено лице које је 
потписало или издало решење, може у свако време 
исправити грешке у именима или бројевима, писању или 
рачунању, као и друге очигледне нетачности у решењу 
или његовим овереним преписима. Исправка грешке 
производи правно дејство од дана од кога производи 
правно дејство решење које се исправља. 
 У ставу 2. истог члана утврђено је да се о 
исправци доноси посебан закључак. Белешка о исправци 
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уписује се у изворник решења, а ако је то могуће и у 
све оверене преписе достављене странкама. Белешку 
потписује службено лице које је потписало закључак о 
исправци.
 Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној дана 14.09.2015. године разматрало је 
изјашњење Одељења за финансије и јавне набавке број 
01-40-1036/2015 од 13.08.2015. године са предлогом 
Решења о употреби текуће буџетске резерве.  Након 
разматрања наведеног предлога Решења са изјашњењем 
Одељења, Градско веће града Пожаревца  је донело 
Решење број 01-06-182/2015-27. Након доношења  
наведеног Решења,  од стране Одељења за финансије и 
јавне набавке  је указано да је приликом израде предлога 
Решења начињена грешка тако што је изостављено 
да се упишу речи и износи у тачки 2.  и то након речи 
„423599-Остале стручне услуге“ речи и износ „у износу 
од 23.000,00 динара“ и после речи и износ „423311- 
Услуге образовања и усавршавања запослених   речи 
„у износу од 11.840,00 динара“ и у тачки 3. након речи 
и износ „423599-Остале стручне услуге“ речи и износ 
„у износу од 23.000,00 динара“ речи и износ „423311- 
Услуге образовања и усавршавања запослених“  речи 
„у износу од 11.840,00 динара“, имајући у виду да је у 
изјашњењу наведене речи и износи нису изостављени.

Како се у конкретном случају ради о очигледној 
омашки то је председник Градског већа града Пожаревца, 
сходно члану 209. Закона о општем управном поступку 
донео закључак као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог закључка допуштена је 
посебна жалба Градском већу града Пожаревца, у року 
од 15 дана од дана достављања.

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
 ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Траиловић, дипл.економиста, с.р.

СТРУЧНИ САРАДНИК 
ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 

ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Сузана Булајић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.

Доставити:
- Милану Дабићу, начелнику Одељења за 

финансије и јавне набавке 
- председнику Савета МЗ „Чачалица“ 

Пожаревац 
- шефу Одсека за скупштинске послове 
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Пожаревац за период 1.1-30.6.2015. године ...................................................................................................................
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