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 На основу члана 43. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“ бр. 54/2009), 
члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ бр. 129/07),члана 47. Закона 
о јавним приходима и јавним расходима („Службени гласник Републике Србије“ број 76/91,,18/93, 22/93, 
37/93, 67/93, 45/94, 42/98, 54/99, 22/2001 и 33/2004),  и члана 27. става 1. тачке 2. Статута града Пожаревца 
(пречишћен текст „Службени гласник града Пожаревца“ број 9/09), Скупштина града Пожаревца, на седници 
одржаној 17.12.2009. године, донела је

О Д Л У К У
О БУЏЕТУ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2010. ГОДИНУ

I
 ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
 Приходи и расходи буџета града Пожаревца за 2010. годину (у даљем тексту: буџет), примања и 
издаци буџета по основу датих кредита и продаје, односно набавке финансијске имовине и датих кредита и 
задуживања и отплате дуга утврђени су у следећим износима и то:

 
Шифра економске  

класификације
Средства из  

буџета
1 2 3

А. ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА
I.УКУПНА ПРИМАЊА  1.868.235.520,00
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 7 1.868.235.520,00
1. Порески приходи 71 1.477.484.195,00
    1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке 711 751.131.000,00
    1.2. Порез на имовину 713 252.909.400,00
    1.3. Порез на добра и услуге (ПДВ и акцизе) 714 460.243.795,00
    1.4. Порез на међународну трговину и трансакције 
(царине) 715 0,00
    1.5. Остали порески приходи 716+719 13.200.000,00
    1.6. Социјални доприноси 72 0,00
2. Непорески приходи 74+77+78 198.255.000,00
   - Од тога наплаћене камате 7411 0,00
   2.1. Приходи из буџета 79 0,00
3. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 0,00
4. Донације 731+732 0,00
5. Трансфери 733 192.496.325,00
II. УКУПНИ ИЗДАЦИ  2.068.269.520,00
ТЕКУЋИ РАСХОДИ 4 1.813.224.675,00
1. Расходи за запослене 41 463.269.955,00
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2. Коришћење роба и услуга 42 491.186.630,00
3. Употреба основних средстава 43 0,00
4. Отплата камата 44 122.770,00
4. Субвенције 45 234.316.000,00
5. Права из социјалног осигурања 47 33.453.800,00
6. Остали расходи 48+49 155.868.545,00
ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ 4631+4641 124.765.890,00
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 5 255.044.845,00
КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ 4632+4642 310.241.085,00
VI.ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА 
И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ МИНУС 
ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И НАБАВКЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОФИНЕ (IV-V) 92-62 -4.950.000,00
III. БУЏЕТСКИ  ДЕФИЦИТ (I-II) (7+8)-(4+5) -200.034.000,00
ПРИМАРНИ ДЕФИЦИТ(УКУПНИ ПРИХОДИ 
УМАЊЕНИ ЗА НАПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ МИНУС 
УКУПНИ РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА ПЛАЋЕНЕ 
КАМАТЕ) (7-7411+8)-(4-44+5) -200.034.000,00
УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (III+VI )  -204.984.000,00
Б. ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ  КРЕДИТА ПРОДАЈЕ, ОДНОСНО НАБАВКЕ  
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
IV.ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ДАТИХ 
КРЕДИТА  
И ПРОДАЈА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 92 6.600.000,00
V.ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ ПОЗАЈМИЦА И  
НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 62 11.550.000,00
VI. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА И  
ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ МИНУС 
ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И НАБАВКЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( IV-V ) 92-62 -4.950.000,00
В. ЗАДУЖИВАЊЕ И ОТПЛАТА ДУГА
VII.ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА 91 0,00
1. Примања од домаћих задуживања 911  
   1.1. Задуживање код јавних финансијских институција и 
пословних банака 9113+9114  

   1.2. Задуживање код осталих кредитора
9111+9112+9115+ 
9116+9117+9118+9119 0,00

2. Примања од иностраног задуживања 912 0,00
VIII. ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 61 16.000,00
1. Отплата главнице домаћим кредиторима 611 16.000,00
   1.1. Отплата главнице јавним финансијским 
институцијама и пословним банкама 6113+6114 0,00

   1.2. Отплата главнице осталим кредиторима
6111+6112+6115+ 
6116+6117+6118+6119 16.000,00

2. Отплата главнице страним кредиторима 612 0,00
IX. ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ (III+VI+VII-VIII )  -205.000.000,00
X. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (VI+VII-VIII-IX=-III)  200.034.000,00
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Члан 2.
 Буџет за 2010. годину састоји се од:

1) примања у износу од 1.868.235.520,00  динара;
2) издатака у износу од 2.068.269.520,00  динара;
3) буџетског дефицита у износу од 200.034.000,00 динара;
Буџетски дефицит из тачке 3) овог члана, финансираће се из неутрошених пренетих средстава из 

претходне године у износу од 200.034.000,00 динара.

Члан 3.
 Средства текуће буџетске резерве планирају се у буџету града у износу од 39.855.145,00 динара.
 Средства из става 1. овог члана користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације, 
или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.
 Градско веће, на предлог Одељења за привреду и финансије Градске управе града Пожаревца, доноси 
одлуку о употреби средстава текуће буџетске резерве.
 Одобрена средства по овом основу представљају повећање апропријације директних корисника за 
одређене намене и исказују се на одговарајућој економској класификацији за које су средства усмерена.

Члан 4.
 Средства сталне буџетске резерве планирају се у буџету града у висини од 0,5% укупно планираних  
прихода за буџетску 2010. годину.
 Градско веће одлучује о коришћењу средстава сталне резерве буџета за намене утврђене у члану 70. 
Закона о буџетском систему, у појединачним случајевима до износа од 10% планираног износа у овој Одлуци, 
а по предлогу Одељења за привреду и финансије Градске управе града Пожаревца.
 За прописане намене из става 2. овог члана које у појединачним случајевима прелазе износ преко 10% 
планираног износа сталне буџетске резерве, одлуку о коришћењу ових средстава доноси Скупштина града.

Члан 5.
 Примања буџета града Пожаревца за 2010. годину у укупном износу од 2.079.835.520,00 динара по 
врстама, односно економским класификацијама, утврђена су у следећим износима:

Ек.кл. Врста прихода Износ средстава
1 2 3

ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ 205.000.000,00
711 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНУ ДОБИТ 751.131.000,00
 Порез на зараде 601.976.400,00
 Порез на приход од самосталних делатности 49.080.000,00
 Порез на приход од имовине 35.274.700,00
 Порез на друге приходе 64.799.900,00

713 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 252.909.400,00
 Порез на имовину 179.505.200,00
 Порез на наслеђе и поклон 10.000.000,00
 Порез на капиталне трансакције 63.404.200,00

714 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 460.243.795,00
 Комунална такса за приређивање програма у угоститељским објектима 124.000,00

 Средсдтва за противпожарну заштиту 600.000,00
 Накнада за коришћење добара од општег интереса 408.601.785,00
 Порез на моторна возила 50.918.010,00

716 ДРУГИ ПОРЕЗИ 13.200.000,00
 Комунална такса за истицање фирми на пословни простор 13.200.000,00

733 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 192.496.325,00
 Наменски трансфери од других нивоа власти у корист нивоа градова 192.496.325,00

УКУПНО ПОРЕЗИ 1.669.980.520,00
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741 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 93.355.000,00
 Камата на средства буџета града 20.000.000,00
 Накнада за коришћење природних добара 40.000.000,00
 Накнада за коришћење градског грађевинског земљишта 33.355.000,00

742 ПРОДАЈА ДОБАРА И УСЛУГА 93.200.000,00
 Приход од закупа и продаје пословног простора 33.660.000,00
 Приходи градског органа управе 9.540.000,00
 Накнада за уређење градског земљишта 50.000.000,00

743 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ 1.300.000,00
 Новчане казне изречене у прекршајном поступку 1.300.000,00

745 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 10.400.000,00
 Остали приходи у корист нивоа градова 10.400.000,00

ДРУГИ ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 198.255.000,00
921 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋИХ АКЦИЈА 6.600.000,00

 
Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа 
градова 6.600.000,00

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈКЕ ИМОВИНЕ 6.600.000,00
УКУПНО ДРУГИ ПРИХОДИ 204.855.000,00

УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ У 2010. ГОДИНИ 2.079.835.520,00

Члан 6.
 Издаци буџета за 2010. годину, по основним наменама, утврђени су у следећим износима:

Eкон. 
кл. ВРСТА РАСХОДА Средства из 

буџета

Издаци из 
додатних 

прихода буџ.
корисника

Укупна средства

41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 463.269.955,00 49.614.270,00 512.884.225,00
411 Плате, додаци и накнаде запослених 375.241.210,00 30.153.096,00 405.394.306,00

412
Социјални доприноси на терет 
послодавца 67.649.270,00 6.384.644,00 74.033.914,00

413 Накнада у натури 5.161.310,00 9.964.675,00 15.125.985,00
414 Социјална давања запосленима 9.964.260,00 1.747.450,00 11.711.710,00
415 Накнаде за запослене 4.863.905,00 634.405,00 5.498.310,00

416
Награде, бонуси и остали посебни 
расходи 390.000,00 730.000,00 1.120.000,00

42 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 491.186.630,00 121.707.129,00 612.893.759,00
421 Стални трошкови 167.440.160,00 28.463.518,00 195.903.678,00
422 Трошкови путовања 34.409.930,00 6.781.583,00 41.191.513,00
423 Услуге по уговору 104.880.205,00 13.325.760,00 118.205.965,00
424 Специјализоване услуге 66.962.425,00 8.937.923,00 75.900.348,00
425 Текуће поправке и одржавање 92.054.030,00 18.148.515,00 110.202.545,00
426 Материјал 25.439.880,00 46.049.830,00 71.489.710,00

43
УПОТРЕБА ОСНОВНИХ 
СРЕДСТАВА 0,00 2.026.875,00 2.026.875,00

431 Употреба основних средстава 0,00 2.026.875,00 2.026.875,00
44 ОТПЛАТА КАМАТА 122.770,00 0,00 122.770,00
441 Отплате домаћих камата 122.770,00 0,00 122.770,00
45 СУБВЕНЦИЈЕ 234.316.000,00 0,00 234.316.000,00



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА17.12.2009. Број 10 - Страна 5

451
Субвенције нефинанс. 
корпорацијама 228.636.000,00 0,00 228.636.000,00

454 Субвенције приватним предузећима 5.680.000,00 0,00 5.680.000,00
46 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 435.006.975,00 0,00 435.006.975,00

463
Донације и трансфери осталим 
нивоима власти 435.006.975,00 0,00 435.006.975,00

47 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ 33.453.800,00 0,00 33.453.800,00
472 Накнаде за социјалну заштиту 33.453.800,00 0,00 33.453.800,00
48 ОСТАЛИ ИЗДАЦИ 106.213.400,00 737.731,00 106.951.131,00

481

Донације невладиним 
организацијама 
и удружењима 92.275.580,00 0,00 92.275.580,00

482 Порези, обавезне таксе и казне 6.191.940,00 652.731,00 6.844.671,00
483 Казне по судским решењима 7.595.880,00 85.000,00 7.680.880,00

484

Накнада штете за повреде или штету  
насталу услед елементарних 
непогода 100.000,00 0,00 100.000,00

485
Накнада штете за повреде или  
штете нанете од стране држ. органа 50.000,00 0,00 50.000,00

49 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 49.655.145,00 0,00 49.655.145,00
499 Стална резерва 9.800.000,00 0,00 9.800.000,00
499 Текућа резерва 39.855.145,00 0,00 39.855.145,00
51 ОСНОВНА СРЕДСТВА 255.044.845,00 13.925.902,00 268.970.747,00
511 Зграде и грађевински објекти 224.033.845,00 11.800.000,00 235.833.845,00
512 Машине и опрема 23.661.000,00 1.865.902,00 25.526.902,00
513 Остале некретнине и опрема 0,00 0,00 0,00
514 Култивисана имовина 0,00 0,00 0,00
515 Нематеријална имовина 7.350.000,00 260.000,00 7.610.000,00
52 ЗАЛИХЕ 0,00 200.000,00 200.000,00
523 Залихе робе за даљу продају 0,00 200.000,00 200.000,00
54 ПРИРОДНА ИМОВИНА 0,00 0,00 0,00
541 Земљиште 0,00 0,00 0,00
61 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 16.000,00 0,00 16.000,00

611
Отплата главнице домаћим 
кредиторима 16.000,00 0,00 16.000,00

62
НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 11.550.000,00 29.100.000,00 40.650.000,00

621
Набавка домаће финансијске 
имовине 11.550.000,00 29.100.000,00 40.650.000,00

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 2.079.835.520,00 217.311.907,00 2.297.131.427,00

II
ПОСЕБНИ ДЕО

Члан 7.
Средства буџета, у укупном износу од 2.079.835.520,00 динара исказаних у колони 7, и средства 

прихода из додатних активности директних и индиректних корисника средстава буџета, у укупном износу од 
217.311.907,00 динара исказаних у колони 8, распоређују се по корисницима и то:
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Средства из 

буџета

Издаци из 
додатних 
прихода 

буџетских 
корисника

Укупно

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1     ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ    
 1.1.    ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ    

  040   Породица и деца    

   1 472 Накнаде из буџета за децу и породицу 4.400.000,00 0,00 4.400.000,00

   2 472

Накнаде из буџета за децу и породицу-накнада за 
прворођено дете и рефундација  
трошкова вртића за треће дете 9.100.000,00 0,00 9.100.000,00

     
Извори финансирања за функцију 040: 
01 Приходи из буџета 13.500.000,00 0,00 13.500.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040 13.500.000,00 0,00 13.500.000,00

  070   
Социјална помоћ угроженом становништву 
некласификована на другом месту    

   3 472 Остале накнаде из буџета - једнократна помоћ 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

     
Извори финансирања за функцију 070: 
01 Приходи из буџета 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

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

   4 411 Плате и додаци запослених 6.020.700,00 0,00 6.020.700,00
   5 412 Социјални доприноси на терет послодаваца 1.077.700,00 0,00 1.077.700,00
   6 414 Социјална давања запосленима 50.000,00 0,00 50.000,00
   7 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 0,00 0,00 0,00
   8 421 Стални трошкови 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00
   9 422 Трошкови путовања 750.000,00 0,00 750.000,00
   10 423 Услуге по уговору 18.250.000,00 0,00 18.250.000,00
   11 424 Специјализоване услуге 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00
   12 426 Материјал 370.000,00 0,00 370.000,00
     Средства буџетске резерве:    

   13 484
Накнада штете за повреде или штету насталу услед 
елементарних непогода 50.000,00 0,00 50.000,00

   14 485
Накнада штете за повреде или штету од стране државних 
органа 50.000,00 0,00 50.000,00

   15 499 Стална буџетска резерва 9.800.000,00 0,00 9.800.000,00
   16 499 Текућа буџетска резерва 39.855.145,00 0,00 39.855.145,00

     
Извори финансирања за функцију 110: 
01 Приходи из буџета 80.573.545,00 0,00 80.573.545,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110 80.573.545,00 0,00 80.573.545,00

  160   
Опште јавне услуге које нису класификоване на другом 
месту    

   17 424 Рушење бесправно зиданих објеката 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

     
Извори финансирања за функцију 160: 
01 Приходи из буџета 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

  474   Вишенаменски развојни пројекти    
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   18 511 Израда планских докумената у вези Закона о планирању 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

   19 511

Израда Пројектно-техничке документације за пројекте из 
Стратегије одрживог развоја Града Пожаревца за период 
2009-2013 године 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

     
Извори финансирања за функцију 474: 
01 Приходи из буџета 0,00   

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00
  510   Управљање отпадом    
   20 424 Одржавање градских и чишћење дивљих депонија 3.000.000,00 3.000.000,00

     
Извори финансирања за функцију 510: 
01 Приходи из буџета    

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 510 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

  560   
Заштита животне средине некласификоване на другом 
месту    

   21 424 Дератизација 10.000.000,00 10.000.000,00
   22 424 Дезинсекција 6.000.000,00 6.000.000,00
   23 424 Накнада стрелцима противградне заштите 650.000,00 650.000,00

     
Извори финансирања за функцију 560: 
01 Приходи из буџета 16.650.000,00 0,00 16.650.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560 16.650.000,00 0,00 16.650.000,00

  660   
Стамбени развој и развој заједнице некласификован на 
другом месту    

   24 424 Објекти “Малог урбанизма”-одржавање  500.000,00 0,00 500.000,00

     
Извори финансирања за функцију 660: 
01 Приходи из буџета 500.000,00 0,00 

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 660 500.000,00 0,00 0,00
  912   Основно образовање    
   25 422 Превоз у основном образовању 26.300.000,00 0,00 26.300.000,00
   26 472 Смештај деце ометене у развоју 2.850.000,00 0,00 2.850.000,00

     
Извори финансирања за функцију 912: 
01 Приходи из буџета 29.150.000,00 0,00 29.150.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 912 29.150.000,00 0,00 29.150.000,00

     УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1.1. 164.873.545,00 0,00 164.373.545,00

 1.2.    
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА  И ПРОЈЕКТИМА    
  010   Болест и инвалидност    
   27 481 Општинска организација церебралне парализе 800.000,00 0,00 800.000,00
   28 481 Међуопштинска орг. дистрофичара-Смедерево 320.000,00 0,00 320.000,00
   29 481 Организација ментално недовољно развијених лица 320.000,00 0,00 320.000,00

   30 481
Дотације за децу оболелу од тешких болести (малигних 
обољења) 0,00 0,00 0,00

     
Извори финансирања за функцију 010: 
01 Приходи из буџета 1.440.000,00 0,00 1.440.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 010 1.440.000,00 0,00 1.440.000,00
  012   Инвалидност    
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   31 481 Међуопштинска организација слепих 800.000,00 0,00 800.000,00
   32 481 Међуопштинска организација глувих и наглувих 350.000,00 0,00 350.000,00
   33 481 Савез цивилних инвалида рата 320.000,00 0,00 320.000,00

     
Извори финансирања за функцију 012: 
01 Приходи из буџета 1.470.000,00 0,00 1.470.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 012 1.470.000,00 0,00 1.470.000,00
  020   Старост    
   34 481 Општинска организација пензионера 3.220.000,00 0,00 3.220.000,00
   35 481 Општинска организација пензионера инвалида рада 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00

     
Извори финансирања за функцију 020: 
01 Приходи из буџета 4.420.000,00 0,00 4.420.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 020 4.420.000,00 0,00 4.420.000,00

  070   
Социјална помоћ угроженом становништву 
некласификована на другом месту    

   36 481 Црвени крст - Народна кухиња 6.306.480,00 0,00 6.306.480,00

     
Извори финансирања за функцију 070: 
01 Приходи из буџета 6.306.480,00 0,00 6.306.480,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070 6.306.480,00 0,00 6.306.480,00

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

   37 481 Савез бораца 320.000,00 0,00 320.000,00

     
Извори финансирања за функцију 110: 
01 Приходи из буџета 320.000,00 0,00 320.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110 320.000,00 0,00 320.000,00

  160   
Опште јавне услуге које нису класификоване на другом 
месту    

   38 481

 -Учешће града у програмима НВО и Удружења - 
2.900.000,00 динара; 
- Финансирање програма “Клуб за младе у Пожаревцу” - 
967.000,00 динара; 
- Финансирање програма “Изградња сервиса и помоћ 
у кући за особе са инвалидитетом и стара лица” - 
1.787.000,00 динара 
- “Ромски едукативни центар” - 1.000.000,00 динара 
- Учешће града у реализацији пројекта “Сазнај о животу” 
у оквиру прекограничне сарадње Румунија-Србија - 
500.000,00 динара 
- Савез потомака ратника Србије - 100.000,00 
- Основни задружни савез - 125.100,00 7.379.100,00 0,00 7.379.100,00

   39 481 Опште удружење предузетника “Слога” Пожаревац 1.450.000,00 0,00 1.450.000,00
   40 481 Савез друштава инжењера и техничара Пожаревац 300.000,00 0,00 300.000,00

     
Извори финансирања за функцију 160: 
01 Приходи из буџета 9.129.100,00 0,00 9.129.100,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160 9.129.100,00 0,00 9.129.100,00
  210   Војна одбрана    
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   41 481 Дотације Војсци 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

     
Извори финансирања за функцију 210: 
01 Приходи из буџета 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 210 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
  360   Јавни ред и мир некласификован на другом месту    
   42 481 Дотације  МУП-у 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

     
Извори финансирања за функцију 320: 
01 Приходи из буџета 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 320 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
  620   Развој заједнице    

   43 454
4541 - Текуће субвенције за запошљавање лица са 
посебним потребама и самозапошљавање 5.000.000,00 5.000.000,00

     
Извори финансирања за функцију 620: 
01 Приходи из буџета 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
  710   Медицински производи, уређаји и опрема    

   44 481

Учешће Града у пројекту “Пружање унапређених услуга на 
локалном нивоу”  
Дом здравља Пожаревац 730.000,00 0,00 730.000,00

     
Извори финансирања за функцију 710: 
01 Приходи из буџета 730.000,00 0,00 730.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 710 730.000,00 0,00 730.000,00
  810   Услуге рекреације и спорта    
   45 481 Дотације спортским омладинским организацијама 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

   46 481
Рефундација трошкова коришћења Спортске хале 
спортским клубовима 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

   47 481 Рефундација трошкова исхране спортиста Црвеном крсту 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00

     
Извори финансирања за функцију 810: 
01 Приходи из буџета 59.500.000,00 0,00 59.500.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810 59.500.000,00 0,00 59.500.000,00
  820   Услуге културе    
   48 481 Фондација “Пожаревачки мир” 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

     
Извори финансирања за функцију 820: 
01 Приходи из буџета 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
  840   Верске и друге услуге заједнице    

   49 481 Дотације верским заједницама 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00

     
Извори финансирања за функцију 840: 
01 Приходи из буџета 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00

     УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1.2. 94.815.580,00 0,00 94.815.580,00

     

Извори финансирања за раздео 1: 
 
01 Приходи из буџета 94.815.580,00 0,00 94.815.580,00

     УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1: 259.689.125,00 0,00 259.189.125,00
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2     СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА    
 2.1.    СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА    

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

   50 411 Плате и додаци запослених 6.548.030,00 0,00 6.548.030,00
   51 412 Социјални доприноси на терет послодаваца 1.172.110,00 0,00 1.172.110,00
   52 413 Накнаде у натури 10.000,00 0,00 10.000,00
   53 414 Социјална давања запосленима 50.000,00 0,00 50.000,00
   54 416 Награде, бонуси и остали расходи 0,00 0,00 0,00
   55 422 Трошкови путовања 680.000,00 0,00 680.000,00
   56 423 Услуге по уговору 36.450.000,00 0,00 36.450.000,00
   57 426 Материјал 300.000,00 0,00 300.000,00
   58 481 Дотације политичким странкама 1.960.000,00 0,00 1.960.000,00

   59 511
Реализација пројеката одобрених из Националног 
инвестиционог плана РС 0,00 0,00 0,00

     
Извори финансирања за функцију 110: 
01 Приходи из буџета 47.170.140,00 0,00 47.170.140,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110 47.170.140,00 0,00 47.170.140,00

     УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2.1. 47.170.140,00 0,00 47.170.140,00
 2.2.    ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА    

  160   
Опште јавне услуге које нису класификоване на другом 
месту    

   60 416 Награде, бонуси и остали расходи 390.000,00 0,00 390.000,00
   61 421 Стални трошкови 210.000,00 0,00 210.000,00
   62 422 Трошкови путовања 90.000,00 0,00 90.000,00
   63 423 Услуге по уговору 540.000,00 0,00 540.000,00
   64 426 Материјал 300.000,00 0,00 300.000,00

     
Извори финансирања за функцију 160: 
01 Приходи из буџета 1.530.000,00 0,00 1.530.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160 1.530.000,00 0,00 1.530.000,00

     УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2.2. 1.530.000,00 0,00 1.530.000,00

 2.3.    

СУБВЕНЦИЈЕ ГРАДСКИМ ЈАВНИМ 
ПРЕДУЗЕЋИМА И ГРАДСКИМ 

МАНИФЕСТАЦИЈАМА    
  470   Остале делатности    
     ЈП “Љубичево”    

   65 451
4511-Текуће субвенције јавним нефинансијским 
предузећима 15.370.000,00 0,00 15.370.000,00

     
Извори финансирања за функцију 470: 
01 Приходи из буџета 15.370.000,00 0,00 15.370.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 470 15.370.000,00 0,00 15.370.000,00
  510   Управљање отпадом    
     ЈКП “Комуналне службе”    

   66 451
4511-Текуће субвенције јавним нефинансијским 
предузећима 6.800.000,00 0,00 6.800.000,00
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   67 451
4512-Капиталне субвенције јавним нефинансијским 
предузећима 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00

   68 451

4512-Капиталне субвенције јавним нефинансијским 
предузећима- 
Проширење и уређење гробља у Пожаревцу и Костолцу 7.160.000,00 0,00 7.160.000,00

     
Извори финансирања за функцију 510: 
01 Приходи из буџета 18.460.000,00 0,00 18.460.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 510 18.460.000,00 0,00 18.460.000,00
  630   Водоснабдевање    
     ЈКП “Водовод и канализација”    

   69 451
4511-Текуће субвенције јавним нефинансијским 
предузећима 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00

   70 451
4512-Капиталне субвенције јавним нефинансијским 
предузећима 8.400.000,00 0,00 8.400.000,00

     
Извори финансирања за функцију 630: 
01 Приходи из буџета 9.700.000,00 0,00 9.700.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 630 9.700.000,00 0,00 9.700.000,00
  820   Услуге културе    
     Организациони одбор ЉКИ    

   71 451
4511-Текуће субвенције јавним нефинансијским 
организацијама 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00

     КД “Кнез Михаило”    

   72 451
4511-Текуће субвенције јавним нефинансијским 
организацијама 500.000,00 0,00 500.000,00

     
Меморијални аеро-митинг Љубиша Величковић-
Костолац    

   73 451
4511-Текуће субвенције јавним нефинансијским 
организацијама 500.000,00 0,00 500.000,00

     
Извори финансирања за функцију 820: 
01 Приходи из буџета 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00
  830   Услуге емитовања и издаваштва    
     ЈП “Радио Пожаревац”    

   74 451
4511-Текуће субвенције јавним нефинансијским 
предузећима 11.406.000,00 0,00 11.406.000,00

   75 451

4512-Капиталне субвенције јавним нефинансијским 
предузећима- 
Набавка дигиталног линка и видео надзора 700.000,00 0,00 700.000,00

     
Извори финансирања за функцију 830: 
01 Приходи из буџета 12.106.000,00 0,00 12.106.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830 12.106.000,00 0,00 12.106.000,00
  620   Развој заједнице    
     Регионална развојна агенција    
   76 454 4541-Текуће субвенције приватним предузећима 630.000,00 0,00 630.000,00

     
Извори финансирања за функцију 620: 
01 Приходи из буџета 630.000,00 0,00 630.000,00
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     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620 630.000,00 0,00 630.000,00

     УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2.3. 69.266.000,00 0,00 69.266.000,00

     

Извори финансирања за раздео 2: 
 
01 Приходи из буџета 69.266.000,00 0,00 69.266.000,00

     УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2: 117.966.140,00 0,00 117.966.140,00
3     ГРАДСКА УПРАВА    

 3.1.    ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА    

  130   Опште услуге    

   77 411 Плате и додаци запослених 130.400.600,00 0,00 130.400.600,00

   78 412 Социјални доприноси на терет послодавца 23.822.500,00 0,00 23.822.500,00
   79 413 Накнаде у натури 1.355.000,00 0,00 1.355.000,00
   80 414 Социјална давања запосленима 5.061.810,00 0,00 5.061.810,00
   81 415 Накнаде за запослене 2.800.000,00 0,00 2.800.000,00
   82 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 0,00 0,00 0,00
   83 421 Стални трошкови 19.115.670,00 0,00 19.115.670,00
   84 422 Трошкови путовања 1.065.000,00 0,00 1.065.000,00
   85 423 Услуге по уговору 7.470.300,00 0,00 7.470.300,00
   86 424 Специјализоване услуге 200.000,00 0,00 200.000,00
   87 425 Текуће поправке и одржавање 8.485.000,00 0,00 8.485.000,00
   88 426 Материјал 9.690.000,00 0,00 9.690.000,00

   89 482
Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа 
власти другом 5.460.000,00 0,00 5.460.000,00

   90 483 Новчане казне по судским решењима 1.977.880,00 0,00 1.977.880,00
   91 511 Згрaде и грађевински објекти 2.728.400,00 0,00 2.728.400,00
   92 512 Машине и опрема 12.713.000,00 0,00 12.713.000,00
   93 515 Нематеријална имовина 3.300.000,00 0,00 3.300.000,00

     
Извори финансирања за функцију 110: 
01 Приходи из буџета 235.645.160,00 0,00 235.645.160,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130 235.645.160,00 0,00 235.645.160,00

     УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.1. 235.645.160,00 0,00 235.645.160,00
 3.2.    МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ    

  160   
Опште јавне услуге које нису класификоване 
 на другом месту    

   94 411 Плате и додаци запослених 21.896.140,00 0,00 21.896.140,00
   95 412 Социјални доприноси на терет послодавца 3.919.430,00 0,00 3.919.430,00
   96 413 Накнаде у натури 181.600,00 0,00 181.600,00
   97 414 Социјална давања запосленима 362.450,00 80.000,00 442.450,00
   98 415 Накнаде за запослене 69.380,00 0,00 69.380,00
   99 416 Награде, бонуси и остали расходи 0,00 0,00 0,00
   100 421 Стални трошкови 3.914.920,00 255.000,00 4.169.920,00
   101 422 Трошкови путовања 215.400,00 16.000,00 231.400,00
   102 423 Услуге по уговору 9.873.530,00 52.000,00 9.925.530,00
   103 424 Специјализоване услуге 1.170.000,00 92.000,00 1.262.000,00
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   104 425 Текуће поправке и одржавање 1.706.200,00 174.400,00 1.880.600,00
   105 426 Материјал 1.308.120,00 33.000,00 1.341.120,00
   106 511 Згрaде и грађевински објекти 3.498.000,00 0,00 3.498.000,00
   107 512 Машине и опрема 450.500,00 10.000,00 460.500,00

     
Извори финансирања за функцију 160: 
01 Приходи из буџета 48.115.170,00 702.400,00 48.817.570,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160 48.565.670,00 712.400,00 49.278.070,00

     УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.2. 48.565.670,00 712.400,00 49.278.070,00
 3.3.    ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ    
     Фонд за  заштиту животне средине    
  530   Смањење загађености    
   108 423 Услуге по уговору 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
   109 424 Специјализоване услуге 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

   110 451
4512-Капиталне субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00

   111 454 Субвенције приватним предузећима 50.000,00 0,00 50.000,00

   112 463
4632-Капиталне донације и трансфери осталим нивоима 
власти 230.000.000,00 0,00 230.000.000,00

   113 481 Дотације невладиним организацијама 500.000,00 0,00 500.000,00
   114 511 Згрaде и грађевински објекти 15.049.785,00 0,00 15.049.785,00
   115 512 Машине и опрема 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

     
Извори финансирања за функцију 530: 
01 Приходи из буџета 408.099.785,00 0,00 408.099.785,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 530 408.099.785,00 0,00 408.099.785,00

     УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.3. 408.099.785,00 0,00 408.099.785,00
 3.4.    ГРАДСКИ ФОНДОВИ    
     Фонд противпожарне заштите    
  320   Услуге противпожарне заштите    
   116 421 Стални трошкови 35.000,00 0,00 35.000,00
   117 423 Услуге по уговору 670.000,00 0,00 670.000,00
   118 512 Машине и опрема 500.000,00 0,00 500.000,00

     
Извори финансирања за функцију 320: 
01 Приходи из буџета 1.205.000,00 0,00 1.205.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 320 1.205.000,00 0,00 1.205.000,00
     Аграрни фонд    
  421   Пољопривреда    
   119 421 Стални трошкови 100.000,00 0,00 100.000,00
   120 423 Услуге по уговору 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00
   121 424 Специјализоване услуге 500.000,00 0,00 500.000,00
   122 621 Набавка домаће финансијске имовине 11.550.000,00 29.100.000,00 40.650.000,00

     

Извори финансирања за функцију 421: 
01 Приходи из буџета 
04 Сопствени приходи

13.400.000,00
29.100.000,00

13.400.000,00 
29.100.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421 13.400.000,00 29.100.000,00 42.500.000,00
     Фонд за развој    
  530   Смањење загађености    
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   123 421 Стални трошкови 150.000,00 0,00 150.000,00
   124 423 Услуге по уговору 1.170.000,00 0,00 1.170.000,00

   125 451
4512-Капиталне субвенције јав.нефин.предузећима и 
организацијама 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

   126 463
4632-Капиталне донације и трансфери осталим нивоима 
власти 28.680.000,00 0,00 28.680.000,00

     
Извори финансирања за функцију 530: 
01 Приходи из буџета 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 530 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00
     Фонд за изградњу станова солидарности    
  610   Стамбени развој    
   127 421 Стални трошкови 0,00 140.000,00 140.000,00
   128 422 Трошкови путовања 0,00 20.000,00 20.000,00
   129 423 Услуге по уговору 0,00 3.055.000,00 3.055.000,00
   130 424 Специјализоване услуге 0,00 250.000,00 250.000,00
   131 426 Материјал 0,00 35.000,00 35.000,00
   132 483 Новчане казне по судским решењима 0,00 50.000,00 50.000,00
   133 511 Згрaде и грађевински објекти 0,00 11.500.000,00 11.500.000,00

     

Извори финансирања за функцију 610: 
01 Приходи из буџета 
04 Сопствени приходи

0,00
15.050.000,00

0,00 
15.050.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 610 0,00 15.050.000,00 15.050.000,00
     Фонд за доделу стипенидија    
  980   Образовање некласификовано на другом месту    
   134 421 Стални трошкови 15.000,00 0,00 15.000,00
   135 423 Услуге по уговору 388.000,00 0,00 388.000,00
   136 472 Накнаде за соц.заштиту из буџета 6.800.000,00 0,00 6.800.000,00

     
Извори финансирања за функцију 980: 
01 Приходи из буџета 7.203.000,00 0,00 7.203.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980 7.203.000,00 0,00 7.203.000,00

     УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.4. 61.808.000,00 44.150.000,00 105.958.000,00
 3.5.    КУЛТУРА    
  820   Услуге културе    
   137 411 Плате и додаци запослених 57.129.250,00 1.666.956,00 58.796.206,00
   138 412 Социјални доприноси на терет послодавца 10.226.150,00 289.436,00 10.515.586,00
   139 413 Накнаде у натури 845.800,00 282.005,00 1.127.805,00
   140 414 Социјална давања запосленима 1.596.700,00 1.145.000,00 2.741.700,00
   141 415 Накнаде за запослене 940.340,00 15.405,00 955.745,00
   142 416 Награде, бонуси и остали расходи 0,00 270.000,00 270.000,00
   143 421 Стални трошкови 11.108.010,00 2.993.622,00 14.101.632,00
   144 422 Трошкови путовања 4.466.530,00 4.900.000,00 9.366.530,00
   145 423 Услуге по уговору 16.877.895,00 7.419.040,00 24.296.935,00
   146 424 Специјализоване услуге 11.220.005,00 3.300.000,00 14.520.005,00
   147 425 Текуће поправке и одржавање 1.841.000,00 1.325.000,00 3.166.000,00
   148 426 Материјал 3.259.130,00 2.276.000,00 5.535.130,00
   149 431 Употреба основних средстава 0,00 175.000,00 175.000,00
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   150 482
Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа 
власти другом 25.600,00 335.800,00 361.400,00

   151 483 Новчане казне по судским решењима 0,00 35.000,00 35.000,00
   152 511 Згрaде и грађевински објекти 37.700.000,00 300.000,00 38.000.000,00
   153 512 Машине и опрема 5.447.500,00 1.375.902,00 6.823.402,00
   154 515 Нематеријална имовина 4.050.000,00 200.000,00 4.250.000,00
   155 523 Залихе робе за даљу продају 0,00 200.000,00 200.000,00

     

Извори финансирања за функцију 820: 
01 Приходи из буџета 
04 Сопствени приходи 

166.733.910,00
28.504.166,00

166.733.910,00 
28.504.166,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820 166.733.910,00 28.504.166,00 195.238.076,00

     УКУПНО ЗА ГЛАВУ  3.5. 166.733.910,00 28.504.166,00 195.238.076,00
 3.6.    ФИЗИЧКА КУЛТУРА    
  810   Услуге рекреације и спорта    
   156 411 Плате и додаци запослених 1.708.730,00 14.900.000,00 16.608.730,00
   157 412 Социјални доприноси на терет послодавца 305.860,00 2.667.100,00 2.972.960,00
   158 413 Накнаде у натури 0,00 40.000,00 40.000,00
   159 414 Социјална давања запосленима 0,00 432.450,00 432.450,00
   160 415 Накнаде за запослене 0,00 530.000,00 530.000,00
   161 416 Награде, бонуси и остали расходи 0,00 400.000,00 400.000,00
   162 421 Стални трошкови 6.899.530,00 1.095.000,00 7.994.530,00
   163 422 Трошкови путовања 183.000,00 35.000,00 218.000,00
   164 423 Услуге по уговору 1.205.570,00 577.000,00 1.782.570,00
   165 424 Специјализоване услуге 154.000,00 190.000,00 344.000,00
   166 425 Текуће поправке и одржавање 0,00 2.300.000,00 2.300.000,00
   167 426 Материјал 80.000,00 1.150.000,00 1.230.000,00
   168 431 Употреба основних средстава 0,00 650.000,00 650.000,00
   169 472 Накнаде за соц.заштиту из буџета 303.800,00 0,00 303.800,00

   170 482
Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа 
власти другом 0,00 120.000,00 120.000,00

   171 511 Зграде и грађевински објекти 8.127.660,00 0,00 8.127.660,00
   172 512 Машине и опрема 0,00 480.000,00 480.000,00
   173 515 Нематеријална имовина 0,00 60.000,00 60.000,00

     

Извори финансирања за функцију 810: 
01 Приходи из буџета 
04 Сопствени приходи

18.968.150,00
25.626.550,00

18.968.150,00 
25.626.550,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810 18.968.150,00 25.626.550,00 44.594.700,00

     УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.6. 18.968.150,00 25.626.550,00 44.594.700,00
 3.7.    ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ    
  911   Предшколско образовање    
   174 411 Плате и додаци запослених 98.752.920,00 13.081.140,00 111.834.060,00
   175 412 Социјални доприноси на терет послодавца 17.676.780,00 2.341.608,00 20.018.388,00
   176 413 Накнаде у натури 1.906.820,00 9.632.670,00 11.539.490,00
   177 414 Социјална давања запосленима 0,00 0,00 0,00
   178 415 Накнаде за запослене 646.785,00 0,00 646.785,00
   179 416 Награде, бонуси и остали расходи 0,00 0,00 0,00
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   180 421 Стални трошкови 8.133.040,00 23.764.896,00 31.897.936,00
   181 422 Трошкови путовања 0,00 1.763.583,00 1.763.583,00
   182 423 Услуге по уговору 0,00 2.003.720,00 2.003.720,00
   183 424 Специјализоване услуге 0,00 5.105.923,00 5.105.923,00
   184 425 Текуће поправке и одржавање 1.900.000,00 14.259.115,00 16.159.115,00
   185 426 Материјал 0,00 42.403.830,00 42.403.830,00
   186 431 Aмортизација некретнина и опреме 0,00 1.201.875,00 1.201.875,00
   187 482 Порези, обавезне таксе и казне 0,00 196.931,00 196.931,00
   188 512 Машине и опрема 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00

     

Извори финансирања за функцију 911: 
01 Приходи из буџета 
04 Сопствени приходи 

132.516.345,00
115.755.291,00

132.516.345,00 
115.755.291,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 911 132.516.345,00 115.755.291,00 248.271.636,00

     УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.7. 132.516.345,00 115.755.291,00 248.271.636,00

 3.8.    
ЈП “ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА 

ПОЖАРЕВЦА”    
  620   Развој заједнице    
   189 411 Плате и додаци запоселних 47.635.660,00 0,00 47.635.660,00
   190 412 Социјални доприноси на терет послодавца 8.527.030,00 996.000,00 9.523.030,00
   191 413 Накнаде у натури 819.090,00 0,00 819.090,00
   192 414 Социјална давања запосленима 2.800.300,00 0,00 2.800.300,00
   193 415 Накнаде за запослене 407.400,00 0,00 407.400,00
   194 416 Награде, бонуси и остали расходи 0,00 0,00 0,00
   195 421 Стални трошкови 115.958.990,00 5.000,00 115.963.990,00
   196 422 Трошкови путовања 660.000,00 0,00 660.000,00
   197 423 Услуге по уговору 9.179.910,00 0,00 9.179.910,00
   198 424 Специјалнизоване услуге 18.568.420,00 0,00 18.568.420,00
   199 425 Текуће одржавање 78.121.830,00 0,00 78.121.830,00
   200 426 Материјал 10.006.630,00 0,00 10.006.630,00
   201 441 Отплата домаћих камата 122.770,00 0,00 122.770,00

   202 482
Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа 
власти другом 706.340,00 0,00 706.340,00

   203 483 Новчане казне по судским решењима 5.618.000,00 0,00 5.618.000,00

   204 484
Накнада штете за повреде или штету насталу услед 
елемент. непогода или др.природних узрока 50.000,00 0,00 50.000,00

   205 511 Зграде и грађевински објекти 147.930.000,00 0,00 147.930.000,00
   206 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 16.000,00 0,00 16.000,00

     

Извори финансирања за функцију 620: 
01 Приходи из буџета 
04 Сопствени приходи

 
447.128.370,00

 
 

1.001.000,00

 
447.128.370,00 

1.001.000,00
     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620 447.128.370,00 1.001.000,00 448.129.370,00

     УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.8. 447.128.370,00 1.001.000,00 448.129.370,00
 3.9.    ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ    
  912   Основно образовање    
    Донације и трансфери осталим нивоима власти    
   207 463 4631-Текуће донације: 52.881.980,00 0,00 52.881.980,00
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     413-накнаде у натури - 5.616.240,00    
     414-социјална давања запосленима - 46.600,00    
     415-накнаде за запослене - 4.497.160,00    
     416-награде, бонуси и остали посебни расходи    
     421-стални трошкови - 30.607.650,00    
     422-трошкови путовања - 467.030,00    
     423-услуге по уговору - 2.490.600,00    
     424-специјализоване услуге - 602.840,00    
     425-текуће поправке и одржавање - 3.698.640,00    
     426-материјал - 4.852.220,00    

     
482-порези, обав.таксе и казне наметнуте од једног нивоа 
власти другом - 3.000,00    

   208 463 4632-Капиталне донације: 20.038.000,00 0,00 20.038.000,00
    511-зграде и грађевински објекти - 18.348.000,00    
     512-машине и опрема - 1.690.000,00    
     515-нематеријална имовина    

     
Извори финансирања за функцију 912: 
01 Приходи из буџета 72.919.980,00 0,00 72.919.980,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 912 72.919.980,00 0,00 72.919.980,00

     УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.9. 72.919.980,00 0,00 72.919.980,00
 3.10.    СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ    
  920   Средње образовање    
     Донације и трансфери осталим нивоима власти    
   209 463 4631-Текуће донације: 51.450.030,00 0,00 51.450.030,00
     413-Накнаде у натури - 3.254.530,00    
     414-Социјална давања запосленима - 93.370,00    
     415-Накнаде за запослене - 3.765.250,00    
     416-Награде, бонуси и остали посебни расходи    
     421-Стални трошкови - 27.927.560,00    
     422-Трошкови путовања -1.171.400,00    
     423-Услуге по уговору - 5.038.850,00    
     424-Специјализоване услуге - 409.800,00    
     425-Текуће поправке и одржавање - 3.899.620,00    
     426-Материјал - 5.884.650,00    

     
482-Порези, обав.таксе и казне наметнуте од једног нивоа 
власти другом - 5.000,00    

   210 463 4632-Капиталне донације: 31.023.085,00 0,00 31.023.085,00
     511-зграде и грађевински објекти - 29.761.085,00    
     512-Машине и опрема - 1262.000,00    

     
Извори финансирања за функцију 920: 
01 Приходи из буџета 82.473.115,00 0,00 82.473.115,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920 82.473.115,00 0,00 82.473.115,00

     УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.10. 82.473.115,00 0,00 82.473.115,00
 3.11.    РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ТАЛЕНТЕ    
  980   Образовање некласификовано на другом месту    
     Донације и трансфери осталим нивоима власти    
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   211 463 4631-Текуће донације: 2.305.530,00 0,00 2.305.530,00
     411-Плате и додаци запослених - 1.159.560,00    
     412-Социјални доприноси на терет послодавца - 207.560,00    
     421-Стални трошкови - 592.410,00    
     422-Трошкови путовања    
     423-Услуге по уговору - 170.000,00    
     424-Специјализоване услуге - 176.000,00    
   212 463 4632-Капиталне донације: 100.000,00 0,00 100.000,00
     512-Машине и опрема - 100.000,00    

     
Извори финансирања за функцију 980: 
01 Приходи из буџета 2.405.530,00 0,00 2.405.530,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980 2.405.530,00 0,00 2.405.530,00

     УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.11. 2.405.530,00 0,00 2.405.530,00
    ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД    

  070   
Социјална помоћ угроженом становништву 
 некласификована на другом месту    

     Донације и трансфери осталим нивоима власти    
   213 463 4631-Текуће донације: 18.128.350,00 0,00 18.128.350,00
     411-Плате и додаци запослених - 9.339.000,00    

     
412-Социјални доприноси на терет послодавца - 
1.672.000,00    

     413-Накнаде у натури - 127.000,00    
     414-Социјална давања запосленима - 25.000,00    
     421-Стални трошкови - 2.115.000,00    
     422-Трошкови путовања - 72.000,00    
     423-Услуге по уговору - 2.128.350,00    
     424-Специјализоване услуге - 46.000.000,00    
     425-Текуће поправке и одржавање - 407.000,00    
     426-Материјал - 900.000,00    

     
472-Опремање корисника  и трошкови сахране - 
1.272.000,00    

     
482-Порези,обав.таксе и казне наметнуте од једног нивоа 
власти другом -25.000,00    

   214 463 4632-Капиталне донације: 400.000,00 0,00 400.000,00
     512- Машине и опрема - 400.000,00    

     
Извори финансирања за функцију 070: 
01 Приходи из буџета 18.528.350,00 0,00 18.528.350,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070 18.528.350,00 0,00 18.528.350,00

     УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.12. 18.528.350,00 0,00 18.528.350,00

     

Извори финансирања за раздео 3: 
 
01 Приходи из буџета 
04 Сопствени приходи

 
1.695.792.365,00

 
 

215.749.407,00

 
1.695.792.365,00 

215.749.407,00

     УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3: 1.695.792.365,00 215.749.407,00 1.911.541.772,00
4     ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО    
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III  ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 8.
 Примања буџета Града Пожаревца 
прикупљају се и наплаћују у складу са законом и 
другим прописима, независно од износа утврђених 
овом Одлуком за поједине врсте примања.

Члан 9.
 Корисник средстава буџета може преузимати 
обавезе на терет буџетских средстава, само до 
износа апропријације утврђене овом Одлуком, 
односно у току године до нивоа одобрених квота.

Члан 10.
 Изузетно, у случају ако се у буџету града 
определе актом наменска трансферна средства 
са другог нивоа власти укључујући и средства за 
надокнаду штета услед елементарних непогода, као 
и у случају уговарања донације, чији износи нису 
били познати у поступку доношења ове Одлуке о 
буџету, Одељење за привреду и финансије Градске 
управе Града Пожаревца отвориће у складу са 
чланом 5. Закона о буџетском систему, на основу 
тог акта, одговарајуће апропријације за извршавање 
расхода по том основу.

  330   Судови    
   215 411 Плате и додаци запослених 5.149.180,00 505.000,00 5.654.180,00
   216 412 Социјални доприноси на терет послодавца 921.710,00 90.500,00 1.012.210,00
   217 413 Накнаде у натури 43.000,00 10.000,00 53.000,00
   218 414 Социјална давања запосленима 43.000,00 90.000,00 133.000,00
   219 415 Накнаде за запослене 0,00 89.000,00 89.000,00
   220 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 0,00 60.000,00 60.000,00
   221 421 Стални трошкови 0,00 210.000,00 210.000,00
   222 422 Путни трошкови 0,00 47.000,00 47.000,00
   223 423 Услуге по уговору 55.000,00 219.000,00 274.000,00
   224 425 Текуће одржавање 0,00 90.000,00 90.000,00
   225 426 Материјал 126.000,00 152.000,00 278.000,00
   226 512 Машине и опрема 50.000,00 0,00 50.000,00

     

Извори финансирања за функцију 330: 
01 Приходи из буџета 
04 Сопствени приходи

6.387.890,00
1.562.500,00

6.387.890,00 
1.562.500,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330 6.387.890,00 1.562.500,00 7.950.390,00

     

Извори финансирања за раздео 3:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи

6.387.890,00
1.562.500,00

6.387.890,00
1.562.500,00

     УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4: 6.387.890,00 1.562.500,00 7.950.390,00

     

Укупни извори финансирања на нивоу Града за 2010. 
годину: 
 
01 Приходи из буџета 
04 Сопствени приходи

2.079.835.520,00
 
 

217.311.907,00

 
2.079.835.520,00 

217.311.907,00

УКУПНИ  РАСХОДИ 2010 ГОДИНЕ  : 2.079.835.520,00 217.311.907,00 2.296.647.427,00
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Члан 11.
 Обавезе према корисницима буџетских 
средстава извршавају се сразмерно оствареним 
примањима буџета.
 Ако се у току године примања смање, 
издаци буџета извршаваће се по приоритетима 
и то: обавезе утврђене законским прописима - на 
постојећем нивоу и минимални стални трошкови 
неопходни за несметано функционисање корисника 
буџетских средстава.
 Ако корисници буџетских средстава не 
остваре додатне приходе у планираном износу, 
апропријације утврђене из тих прихода неће се 
извршавати на терет буџета.
 Корисник, који поред прихода из буџета, за 
одређене расходе или издатке остварује и додатне 
приходе, обавезан је да измирење тих расхода и 
издатака прво врши из прихода из других извора.
 Буџетски корисник након утрошка средстава 
из других извора,  може за реализацију расхода 
тражити пренос средстава из буџета. 
 Ако корисници буџетских средстава 
остваре додатне приходе у износу већем од износа 
планираног овом Одлуком, могу користити та 
средства до нивоа до ког су та средства и остварена, 
а за намене утврђене овом Одлуком.

Члан 12.
 Средства буџета и приходи које својом 
делатношћу остварују буџетски корисници 
распоређују се и исказују по ближим наменама, 
у складу са економском и функционалном 
класификацијом, годишњим финансијским планом 
прихода и расхода.
 Годишњи програм и финансијски план 
прихода и расхода из става 1. овог члана доноси 
надлежни орган буџетског корисника, најкасније 15 
дана по усвајању буџета.

Члан 13.
 Корисници буџетских средстава дужни су 
да доделу уговора за  набавку добара, пружања 
услуга и извођењу радова спроводе у складу са 
одредбама Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник Републике Србије“ бр. 116/08).

Члан 14.
 Распоред остварених прихода врши се 
тромесечним плановима, које доноси Одељење 
за привреду и финансије Градске управе града 
Пожаревца.
 Директни корисник средстава буџета може 
вршити плаћања у границама прописаних квота за 
свако тромесечје.

Члан 15. 
 Градско веће може донети одлуку о 
промени  апропријација у складу са чланом 61. 
став 1. - 6. Закона о буџетском систему,  по захтеву 
директног односно његовог индиректног корисника 
и документованој новонасталој потреби.
 Директни корисник буџетских средстава, 
у складу са чланом 61. став 7. Закона о буџетском 
систему, уз мишљење Одељења за привреду и 
финансије Градске управе Града Пожаревца може, 
изузев апропријација за средства за реализацију 
Националног инвестиционог плана,  извршити 
преусмеравање апропријација одобрених на име 
одређеног расхода  тог корисника, под следећим 
условима:

- да укупна средства, која су одобрена 
Одлуком о буџету, не буду промењена, 

- да се промене апропријација за капитална 
улагања не могу смањивати у корист 
апропријација за текуће финансирање 
оперативног рада корисника и

- да преусмеравање апропријација 
одобрених на име одређеног расхода 
не може бити веће од 5% вредности 
апропријације за расход чији се износ 
умањује.

У свим другим случајевима промене 
апропријација врше се Одлуком о изменама и 
допунама Одлуке о буџету града Пожаревца за 2010. 
годину, у складу са чланом 61. Закона о буџетском 
систему.

Члан 16.
 За извршење Одлуке о буџету одговоран је 
Градоначелник.
 Наредбодавац за извршење буџета је 
Градоначелник и одговоран је за реализацију 
Одлуке о буџету града Пожаревца.

Члан 17.
 Одељење за привреду и финансије Градске 
управе Града Пожаревца обавезно је да редовно 
прати извршење буџета и најмање двапут годишње 
информише Градоначелника и Градско веће, 
а обавезно у року од петнаест дана по истеку 
шестомесечног, односно деветомесечног периода.
 У року од петнаест дана по доношењу 
извештаја из става 1. овог члана, Градско веће 
усваја и доставља извештаје Скупштини града о 
реализацији ове Одлуке, као и о стању и коришћењу 
средстава сталне буџетске резерве.

Члан 18.
 Распоред и коришћење средстава врши се 
по финансијским плановима и програмима у оквиру 
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раздела, чији су носиоци директни корисници 
буџетских средстава. 

Члан 19.
 Средства распоређена за финансирање 
програма корисника буџета, корисницима се преносе 
на основу њиховог захтева, у складу са одобреним 
квотама у тромесечним плановима буџета.
 Уз захтев за пренос средстава из буџета, 
корисници су дужни да доставе комплетну 
документацију, писани уговор или други правни акт, 
којом се доказује створена обавеза плаћања, сходно 
актима о прописаним поступцима и процедурама у 
вези захтева за коришћење средстава буџета града.
 Захтев за пренос средстава са пратећом 
документацијом подноси се служби Трезора 
Одељења за привреду и финансије Градске управе 
града Пожаревца ( у даљем тексту: Трезор).
 На захтев Трезора корисници су дужни да 
доставе на увид и друге податке који су неопходни 
ради преноса средстава из Трезора.
 Унутар Одељења за привреду и финансије 
Градске управе града Пожаревца, спроводи се 
интерна контрола о оправданости и законитости 
поднетих докумената на плаћање из буџета, на 
основу одобрених апропријација из ове Одлуке, 
финансијских планова и програма и утврђених 
квота за сваког буџетског корисника, на основу чега 
служба Трезора одобрава и врши исплату са рачуна 
буџета.  
 У случају да за извршење одређеног 
плаћања буџетског корисника није постојао правни 
основ, средства се враћају у буџет града.

Члан 20.
 За законито и наменско коришћење 
средстава распоређених овом Одлуком за директног 
корисника - Градска управа  и индиректне кориснике 
– Градска управа града Пожаревца и буџетског 
фонда за заштиту животне средине, одговоран је 
начелник Градске управе града Пожаревца. 
 За законито и наменско коришћење пренетих 
средстава одобрених апропријација буџетом из 
области основног и средњег образовања, културе, 
физичке културе, социјалне заштите, друштвене 
бриге о деци и здравства, за јавна предузећа, 
месне заједнице и остале кориснике  одговорно је, 
одговорно лице корисника средстава.

Члан 21.
 Корисници средстава буџета могу користити 
средства распоређена овом Одлуком само за намене 
за које су им по њиховим захтевима та средства 
одобрена и пренета.

Члан 22.
 Програми и пројекти Фонда за заштиту 
животне средине града Пожаревца и Фонда за развој 
града Пожаревца, који су одобрени а нереализовани 
у 2009. години, могу се финансирати  у 2010. години 
из остварених а неутрошених средстава ових 
Фондова у 2009. години.

Финансирање пројеката из става 1. овог 
члана вршиће се у континуитету, а првом Одлуком 
о изменама и допунама Одлуке о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину, укључиће се ови издаци 
у буџет града Пожаревца.

Члан 23.
 Буџетски корисници су дужни да на захтев 
Одељења за привреду и финансије Градске управе 
града Пожаревца ставе на увид документацију 
о њиховом финансирању, као и да достављају 
извештаје о остваривању прихода и извршењу  
расхода у одређеном периоду (најмање тромесечно), 
укључујући и приходе које остваре обављањем 
услуга.
 Буџетски корисници директни и индиректни 
су дужни да обавесте Скупштину града о свим 
траженим подацима и променама. 

Члан 24.
 Корисници буџетских средстава који 
остваре уштеде средстава буџета планираних за 
расходе за запослене и коришћење услуга и роба, 
могу остварени износ уштеда користити за исплату 
награда за посебне резултате рада запослених.
 Остварена средства уштеда из става 1. 
овог члана не могу се исплатити у износу већем 
од износа потребног за исплату једног месечног 
платног фонда корисника буџетских средстава, и то 
на крају буџетске године.
 Средства остварена од уштеда преусмеравају 
се одобравањем апропријација на име одређених 
расхода у износу до 5% вредности апропријације за 
расход чији се износ умањује.
 Износи средстава из става 3. овог члана 
усмеравају се у корист апропријације економске 
класификације 416- награде, бонуси и остали 
посебни расходи, о чему одлучује Градско веће. 

Члан 25.
 Директни и индиректни корисници 
буџетских средстава, чија се делатност у целини 
или претежно финансира из буџета, умањиће 
обрачунату амортизацију средстава за рад у 2010. 
години сразмерно делу средстава обезбеђених из 
буџета града Пожаревца.
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Члан 26.
 Директни и индиректни корисници 
буџетских средстава, који користе пословни простор 
у државној својини, а финансирају се из средстава 
буџета, не плаћају закуп  у 2010. години.

Члан 27.
 Средства остварена продајом капитала у 
поступку приватизације у 2010. години користиће 
се у складу са Законом о приватизацији („Службени 
гласник Републике Србије“ бр. 38/01,18/03 и 
45/05).

Члан 28.
 У случају да за извршење одређеног 
плаћања корисника средстава буџета није постојао 
правни основ, средства се враћају у буџет града.

Члан 29.
 Уколико индиректни корисник буџета 
својом делатношћу изазове судски спор, извршење 
правоснажних судских одлука и судска поравнања, 
извршавају се на терет његових сопствених 
прихода.

Члан 30.
 Приходи који су погрешно уплаћени, или 
уплаћени у већем износу од прописаних, враћају 
се на терет погрешно или више уплаћених прихода, 
ако посебним прописима није другачије одређено.
 Приходи из става 1. овог члана, враћају се 
у износима у којима су уплаћени у корист буџета 
града.
 

Члан 31.
 Директни и индиректни корисници 
буџетских средстава дужни су да на рачун извршења 
буџета града Пожаревца, најкасније до 31. јануара 
2010. године пренесу сва средства, која нису 
утрошена за финансирање расхода у 2009. години, 
а пренета су им у складу са Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2009. годину („Службени гласник 
Града Пожаревца“ бр. 5/08, 1/09  и бр. 06/09) 
закључно са 31. децембром 2009. године, на начин 
и по поступку, који утврди Градско веће града 
Пожаревца.

Члан 32. 
 Привремено расположива средства на 
рачуну трезора, по одлуци Градоначелника могу 
се краткорочно пласирати код банака или других 
финансијских организација, у складу са Законом.

Члан 33.
 У случају потребе за задуживање при 
извршењу буџета, одлуку о задужењу доноси 
Скупштина града према условима из Закона о 
јавном  дугу.

Члан 34.
 Корисник буџетских средстава не може, без 
претходне сагласности Градоначелника, засновати 
радни однос са новим лицима до краја 2010. године, 
без обзира на могућности из акта о систематизацији 
радних места корисника, уколико средства потребна 
за исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру 
износа средстава, која су у складу са овом Одлуком, 
предвиђена за плате тог буџетског корисника.

Члан 35.
 Уколико буџетски корисници не планирају 
у свом Финансијском плану за 2009. годину и не 
извршавају укупна средства за исплату плата на 
начин утврђен овом Одлуком, Градоначелник ће 
обуставити пренос средстава из буџета, док буџетски 
корисник висину средстава за плате не усклади са 
ограничењем из става 1. и  2. овог члана.
 Буџетски корисници подносе извештај о 
платама исплаћеним у претходном месецу Одељењу 
за привреду и финансије Градске управе, у форми, 
коју одреди Министар финансија Републике Србије, 
најкасније до 10. у текућем месецу, почев од јануара 
2010. године.

Члан 36.
По добијању одлуке о листи пројеката од 

локалног значаја, који се финансирају из средстава 
Националног инвестиционог плана РС или других 
учесника у финансирању, средства за реализацију 
пројеката са којима град Пожаревац учествује, 
обезбедиће се из кредита пословне банке.

Средства за реализацију одобрених 
пројеката из  претходног става, распоредиће се на 
одговарајуће апропријације буџетских корисника по 
доношењу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о 
буџету града Пожаревца за 2010. годину.

Члан 37.
 Ову Одлуку доставити Министарству 
финансија Републике Србије и објавити у 
„Службеном гласнику града Пожаревца“.

Члан 38.
 Саставни део ове Одлуке су финансијски 
планови за 2010. годину директних   корисника 
средстава буџета.
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Члан 39.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Пожаревца“, а примењиваће се од 01. јануара 2010. 
године.

У Пожаревцу, 17.12.2009. године Број: 01-06-144/1

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

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

2

На основу члана 59. става 1. Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник Републике Срби-
је”, број 129/07), члана 27. став 1. тачка 6. и члана 
99. став 1. Статута града Пожаревца (пречишћен 
текст) (“Службени гласник града Пожаревца”, број 
9/2009), Скупштина града Пожаревца на седници 
одржаној дана 17.12.2009. године, донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНAMA И ДОПУНAMA ОДЛУКЕ О 
ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Члан 1.
У Oдлуци о Градској управи града 

Пожаревца (пречишћен текст) (“Службени гласник 
града Пожаревца”, број 9/2009), у члану 7. тачка 3. 
мења се и гласи:

„Одељење за урбанизам и грађевинске 
послове“.
 Тачка 6. мења се и гласи: 
  „Одељење за послове локалне пореске 
администрације.“
  После тачке 7. додаје се тачка 8. која гласи:
  „8. Одељење за имовинско – правне, 
комуналне послове и саобраћај“. 

Члан 2.
  Члан 10. мења се и гласи: 
  „Одељење за урбанизам и грађевинске 
послове врши све послове из члана 2. ове Одлуке 
који се односе на: спровођење поступка припреме 
одлука, јавног увида и друге административно-
техничке и стручне послове за доношење планских 
докумената у складу са законом; организовање 
јавне презентације, административно техничке и 
стручне послове за потребе комисије за планове, 
спровођење донетих планских докумената; ускла-

ђивање урбанистичко-техничких докумената са 
урбанистичким плановима и законом; издавање 
информација, локацијских дозвола, грађевинских 
дозвола и одговарајућих одобрења за изградњу 
објеката и извођење радова; проверу исправности 
техничке документације; издавање употребних 
дозвола; накнадно издавање грађевинских и 
употребних дозвола у поступку легализације; 
статистику и рачунску обраду података из области 
урбанизма и изградње објеката; обавља стручне 
послове на утврђивању услова за уређење и 
одржавање јавних површина; израду нацрта одлука 
и обављање других стручних и административно-
техничких послова за потребе радних тела, 
Скупштине и Градског већа.“

Члан 3.
  После члана 10. додаје се нови члан 10 а. 
који гласи: 

 
„Члан 10а

Одељење за имовинско-правне, комуналне 
послове и саобраћај, врши све послове из члана 
2. ове Одлуке који се односе на спровођење 
мера за заштиту градских непокретности преко 
Градског јавног правобранилаштва и унапређење 
земљишта - узурпација, комасација, арондација и 
др.; предузимање правних средстава за стицање и 
коришћење градске имовине; послове утврђивања 
услова за коришћење и располагање грађевинским 
земљиштем; послове конверзије права коришћења у 
право својине; престанка права коришћења и друге 
послове одређене законом и другим прописима, 
послове из стамбене области и пословног простора; 
спроводи поступак доделе локација и одобрења 
из области комуналног уређења; израђује нацрте 
одлука из области комуналног уређења; обавља 
послове из области техничког регулисања 
саобраћаја; управљања и организације саобраћаја; 
сагласности за привремену измену режима 
саобраћаја; послове јавног градског, приградског 
и ауто-такси превоза и друге послове из области 
управљања саобраћајем; припрема нацрте одлука 
и обавља стручне и административно-техничке 
послове за потребе радних тела, Скупштине и 
Градског већа.“

Члан 4.
  У члану 13. став 1. и 2. речи: „Одељење 
за послове Градске пореске управе“ замењују се 
речима: „Одељење за послове локалне пореске 
администрације“.
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Члан 5.
  После члана 14. додају се нови чланови 
14а, 14б. и 14в, који гласе:

„Члан 14а.
Одељење комуналне полиције обавља 

послове који се односе на одржавање комуналног 
и другог законом уређеног реда од значаја за 
комуналну делатност; вршење контроле над 
применом закона и других прописа и општих 
аката из области комуналне и других делатности 
из надлежности Града; остваривање надзора у 
јавном градском, приградском и другом локалном 
саобраћају, у складу са законом и прописима Града; 
заштиту животне средине, културних добара, 
локалних путева, улица и других јавних објеката 
од значаја за Град; подршку спровођењу прописа 
којима се обезбеђује несметано одвијање живота 
у Граду, очување градских добара и извршавање 
других задатака из надлежности Града и врши и 
друге послове у складу са законом.

Одржавањем комуналног реда из става 1. 
овог члана сматра се одржавање реда у областима, 
односно питањима: снабдевања водом; одвођење 
отпадних и атмосферских вода; јавне чистоће; 
превоза и депоновања комуналног и другог отпада; 
локалних путева и улица; саобраћајних ознака 
и сигнализације; паркирања; превоза путника у 
градском и приградском саобраћају; ауто-такси 
превоза; постављање привремених пословних 
објеката; противпожарне заштите; заштите од 
буке у животној средини; контроле радног времена 
субјеката надзора; одржавање комуналних објеката, 
пијаца, гробаља, паркова, зелених и других јавних 
површина, јавне расвете, стамбених и других 
објеката.

Члан 14б.
Одељење комуналне полиције је дужно 

да у обављању послова сарађује са грађанима у 
складу са Законом о комуналној полицији и другим 
прописима којима се уређује обављање комуналних 
и других послова из надлежности Града.

Одељење комуналне полиције је дужно да 
прима пријаве, петиције и предлоге грађана у вези 
са комуналним редом, поднете писменим путем, 
електронском поштом, а у хитним случајевима 
телефоном и непосредним усменим обраћањем. 
О свакој таквој пријави, петицији и предлогу, 
односно обраћању, у Одељењу комуналне полиције 
сачињава се службена забелешка, а грађани се, на 
њихов захтев, обавештавају о исходу поступања.

Члан 14в.
Скупштина града даје сагласност на 

стратешки план и годишње планове рада Одељења 
комуналне полиције, прописује облике и начин 
остваривања сарадње Одељења комуналне поли-
ције и инспекцијских служби Града, образује 
Комисију за решавање притужби на рад комуналне 
полиције, доноси одлуку о униформи и ознакама 
комуналних полицајаца и одлуку о боји и начину 
означавања возила и пловила и опреми комуналне 
полиције, у складу са законом, као и разматра 
годишњи извештај о раду Комуналне полиције “. 

Члан 6.
Члан 59. брише се.

Члан 7.
Члан 60. брише се.

Члан 8.
Члан 61. брише се.

Члан 9. 
Чланови: 62, 63, 64. и 65. постају чланови: 

59, 60, 61. и 62.

Члан 10.
 Овлашћује се Комисија за прописе да 
утврди пречишћен текст Одлуке.

Члан 11. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Пожаревца“. 

У Пожаревцу,17.12.2009. године Број:01-06-144/3

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
 Миомир Илић, дипл. инг. шумарства, с.р.

3

На основу члана  9. став  4. Закона о 
финансијској подршци породици са децом 
(„Службени гласник  Републике Србије “ бр.16/2002 
и 115/2005) и чл. 27. став 1. тачка 6. Статута града 
Пожаревца („Сл. гласник града Пожаревца бр. 2/08 
и 6/09) Скупштина града  Пожаревца на седници 
одржаној дана 17. 12. 2009. године, донела је
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ОДЛУКУ
О НОВЧАНОЈ  НАКНАДИ  ЗА ПРВОРОЂЕНО 

ДЕТЕ У 2010. ГОДИНИ 
           

Члан 1.
   Овом Одлуком  утврђују се услови и 
начин остваривања права на новчану накнаду за 
прворођено дете у 2010. години.

Новчана накнада за прворођено дете  износи  
30.000,00 динара.

Члан 2.
Право на новчану накнаду остварује свака 

мајка која има пребивалиште у граду Пожаревцу  и 
која је остварила право на родитељски додатак.

Члан 3.
Право из члана 1. ове одлуке   може 

остварити и отац детета, под условом да мајка  
детета није жива, да је послата на одслужење казне 
затвора  или је лишена родитељског права у корист 
оца.
        

Члан 4.
Захтев за новчану накнаду не може 

се поднети  за дете које није живо у моменту 
подношења захтева.

Члан 5.
 Право на новчану накнаду за прворођено 
дете у 2010. години,   остварује се  на основу 
поднетог захтева и следећих доказа:

1. Захтева који  се прибавља  од надлежне 
службе  за друштвене делатности, 
са упутством о документацији коју 
је потребно прибавити у поступку 
остваривања права.  

2. Решења о оствареном праву на 
родитељски додатак мајке за прворођено 
дете 

3. Фотокопије важеће  личне карте и
4. Потписане изјаве о пребивалишту која 

је саставни део захтева.

Члан 6.
Рок за подношење захтева за остваривање 

овог права  је 90 дана од дана рођења детета.

Члан 7.
Решење у првостепеном поступку за 

остваривање права на новчану накнаду за 
прворођено дете доноси Градска управа  града 
Пожаревца - Одељење за друштвене делатности.

Против првостепеног решења може се 
изјавити   жалба Градском већу града Пожаревца, у 
року од 15 дана од дана пријема решења. 

Члан 8.
Даном почетка примене ове одлуке   

престаје да важи  Одлука о остваривању права на 
новчану накнаду за прворођено дете у 2009. години 
(„Службени гласник града Пожаревца“ бр.3/09).

Члан 9.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог  дана од 
дана  објављивања у „Службеном гласнику града 
Пожаревца“, а почеће да се примењује од 01. 01. 
2010. године. 

У Пожаревцу, 17. 12. 2009.године Број: 01-06-144/4

СКУПШТИНА  ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

4

 На основу чл. 9. став 4. Закона о 
финансијској подршци породици са децом („Сл. 
Гласник Републике Србије “ бр.16/2002 и 115/2005) 
и чл. 27. став 1. тачка 6. Статута града Пожаревца 
(„Сл. гласник града Пожаревца бр. 2/08 и 6/09) 
Скупштина града Пожаревца на седници одржаној 
дана 17. 12. 2009. године, донела је

ОДЛУКУ
О РЕГРЕСИРАЊУ БОРАВКА ТРЕЋЕГ И 

СВАКОГ НАРЕДНОГ ДЕТЕТА У УСТАНОВИ 
ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И 

ОБРАЗОВАЊЕ ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „ ЉУБИЦА 
ВРЕБАЛОВ“ ПОЖАРЕВАЦ У 2010. ГОДИНИ

Члан 1.
 Овом одлуком утврђују се услови и начин 

регресирања цене боравка трећег и сваког наредног 
детета у Установи за предшколско васпитање 
и образовање дечији вртић „Љубица Вребалов“ 
у Пожаревцу ( У даљем тексту: Дечији вртић 
„Љубица Вребалов“ Пожаревац). 
 

Члан 2.
  Право на накнаду трошкова у износу од 50% 
од цене коштања боравка трећег и сваког наредног 
детета у Дечијем вртићу „Љубица Вребалов“ у 
Пожаревцу имају родитељи са пребивалиштем 
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у граду Пожаревцу и уговором закљученим са 
Установом о пријему детета.

Члан 3.
  За признавање права на рефундацију 
боравка трећег и сваког наредног детета уз захтев 
за остваривање права подносилац прилаже:

- Фотокопије извода из матичне књиге 
рођених за сву своју децу.

- Уговор о пријему детета у Дечији вртић 
„Љубица Вребалов“ Пожаревац. 

Члан 4.
Решење о остваривању права у првостепеном 

поступку доноси Градска управа града Пожаревца 
- Одељење за друштвене делатности.

Против првостепеног решења може се 
изјавити жалба Градском већу града Пожаревца у 
року од 15 дана од дана пријема решења. 

Члан 5.
 Даном почетка примене ове одлуке 
престаје да важи Одлука о остваривању права на 
рефундацију боравка трећег и сваког наредног 
детета у Установи за предшколско васпитање 
и образовање дечији вртић „Љубица Вребалов“ 
Пожаревац у 2009. години („Службени гласник 
града Пожаревца“ бр.3/09).

Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Пожаревца“, а почеће да се примењује од 01. 01. 
2010. године. 

У Пожаревцу,17. 12. 2009. године Број: 01-06-144/5

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

5

На основу члана 9. Закона о социјалној 
заштити и обезбеђивању социјалне сигурности 
грађана ( „Службени гласник Републике Србије” 
број 36/91, 79/91, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 48/94, 
52/96, 29/01, 84/04, 101/05 и 115/05 ), члана 27. став 
1. тачка 6. Статута града Пожаревца ( „Службени 
гласник града Пожаревца” број 2/08 и 6/09), 
Скупштина града Пожаревца на седници одржаној 
дана 17. 12. 2009. године донела је

ОДЛУКУ
О допуни Одлуке о правима у социјалној 
заштити и социјалној сигурности грађана 

града Пожаревца

Члан 1.
 У Одлуци о правима у социјалној заштити 
и социјалној сигурности грађана града Пожаревца 
( „Службени гласник града Пожаревца” бр. 3/09 и 
6/09), у члану 2. после тачке 15. додаје се нова тачка 
16. која гласи:

16. ,,Право на накнаду трошкова за 
вантелесну оплодњу”.

Досадашња тачка 16. постаје тачка 17.

Члан 2.
После члана 21а додаје се наслов изнад члана 

и чланови 216, 21в, 21г, 21д, 21ђ, 21е, 21ж, 21з, 21и, 
21ј и 21к који гласе: „Право на накнаду трошкова за 
вантелесну оплодњу”.

Члан 21б.
Накнада трошкова за вантелесну оплодњу 

је облик социјалне заштите којим је обухваћена 
породица која због стерилитета или привремене 
неплодности нема деце а у поступку је вантелесне 
оплодње.

Накнаду трошкова за вантелесну оплодњу 
може да оствари породица која има пребивалиште 
на територији града Пожаревца најмање 2 године 
рачунајући од дана подношења захтева као и 
осталих услова који су утврђени овом одлуком.

Породици из става 2. овог члана се 
врши накнада трошкова за вантелесну оплодњу, 
укључујући и трошкове за неопходне лекове у 
пуном износу

Средства за остваривање овог права 
обезбеђују се у буџету града Пожаревца.

Накнаду трошкова за вантелесну оплодњу 
може да оствари породица највише два пута.

Члан21в.
Право на накнаду трошкова у висини од 

60% има породица из претходног члана ове Одлуке, 
чија просечна месечна примања у претходна три 
месеца у односу на месец подношења захтева 
за накнаду трошкова за вантелесну оплодњу, не 
прелазе две просечне ( бруто ) зараде у привреди 
Републике према последњем објављеном податку 
Републичког завода за статистику.

Члан 21г.
Право на накнаду трошкова у висини 

од 45% има породица из члана 216. чија 
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просечна месечна примања у претходна 
три месеца у односу на месец подношења 
захтева за накнаду трошкова за вантелесну 
оплодњу, износе између две и двеипо 
просечне (бруто) зараде у привреди Републике 
према последњем објављеном податку Републичког 
завода за статистику.

Члан 21д.
Право на накнаду трошкова у висини од 

30% има породица из члана 216. чија просечна 
месечна примања у претходна три месеца у односу 
на месец подношења захтева за накнаду трошкова 
за вантелесну оплодњу, износе између двеипо и 
три просечне (бруто) зараде у привреди Републике 
према последњем објављеном податку Републичког 
завода за статистику.

Члан 21ђ.
Право на накнаду трошкова у висини 

од 15% има породица из члана 216. чија 
просечна месечна примања у претходна 
три месеца у односу на месец подношења 
захтева за накнаду трошкова за вантелесну 
оплодњу, износе између три и триипо 
просечне (бруто) зараде у привреди Републике 
према последњем објављеном податку Републичког 
завода за статистику.

Члан 21е.
Породица из члана 216. ове одлуке чија 

просечна месечна примања у претходна три месеца 
у односу на месец подношења захтева за накнаду 
трошкова за вантелесну оплодњу, прелази износ 
од триипо просечне (бруто) зараде у привреди 
Републике према последњем објављеном податку 
Републичког завода за статистику, нема право на 
накнаду трошкова.

Члан 21ж.
Захтев за накнаду трошкова за вантелесну 

оплодњу подноси се Центру за социјални рад 
Пожаревац са назнаком «за Комисију за социјална 
питања».

Уз захтев за признавање права за накнаду 
трошкова за вантелесну оплодњу, подносилац 
захтева прилаже:

- фотокопије личних карата , свих пунолетних 
чланова домаћинства.

- потврду изабране здравствене установе 
да су у поступку вантелесне оплодње са 
листом неопходних лекова,

- потврду Републичког завода за здравствено 
осигурање да ли су потребни лекови 

са достављене листе бесплатни или се 
плаћају,

- профактуру (предрачун) изабране 
здравствене установе за обављање поступка 
вантелесне оплодње.

- Уверење Националне службе за 
запошљавање за незапосленог брачног 
друга односно чланове породичног 
домаћинства.

- потврде о заради за последња три месеца 
свих чланова породичног домаћинства

- потврду месне заједнице / месне канцеларије 
о броју чланова породичног домаћинства;

- уверење о имовном стању.

Члан 21з.
Приоритет у остваривању права на накнаду 

трошкова за вантелесну оплодњу у случају када 
брачни парови имају све остале услове идентичне, 
утврђује се на основу испуњености следећих 
критеријума:

1. Жене које нису рађале или немају живе 
деце;

2. Жене које имају неплодност органског 
порекла, субфетрилности мушкарца, чији 
је резултат неуспешно претходно лечење 
брачне неплодности;

3. Жене које имају дуготрајну неплодност 
неоткривеног узрока, сви облици,

4. Број покушаја вантелесне оплодње и 
асистиране људске репродукције,

5. Године старости брачних парова, односно 
дужине лечења брачне неплодности и

6. Да су брачни парови са листе Републичког 
завода за здравствено осигурање за 
вантелесну оплодњу, а нису тренутно у 
поступку вантелесне оплодње, раније 
поднели захтев Републичком заводу за 
здравствено осигурање.

Члан 21и.
О праву на накнаду трошкова одлучује 

решењем Комисија за социјална питања.
Комисија за социјална питања ће 

ангажовати лекара специјалисту гинеколога за 
давање стручног мишљења у поступку одлучивања 
по поднетим захтевима за накнаду трошкова 
вантелесне оплодње.

Ангажовани лекар специјалиста гинеколог 
остварује право на накнаду у висини примања 
члана Комисије за социјална питања.
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Члан 21ј.
Комисија за социјална питања по 

спроведеном поступку, решење о оствареном 
праву на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу 
са приложеном финансијском документацијом 
доставља Одељењу за привреду и финансије - 
одсеку за трезор.

Одељење за привреду и финансије - Одсек 
за трезор извршиће пренос средстава на рачун 
изабране здравствене установе.

Члан 21к.
Комисија за социјална питања посебним 

решењем признаје трошкове за набавку неопходних 
лекова на основу потврде апотекарске установе.

Трошкови за набавку лекова признаће 
се у пуном износу без обзира на висину накнаде 
трошкова за вантелесну оплодњу.

Члан 3.
После нових чланова 216, 21в,21г,21д, 

21ђ,21е,21ж, 21з, 21и, 21ј. и 21к у наслову бр. „16” 
замењује се бројем „ 17”.

Члан 4.
Овлашћује се Комисија за прописе да утврди 

пречишћен текст Одлуке о правима у социјалној 
заштити и социјалној сигурности грађана Града 
Пожаревца.

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Пожаревца”.

У Пожаревцу, 17.12.2009. године Број: 01-06- 144/6

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
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На основу члана 220. Закона о планирању и 
изградњи („ Службени гласник РС “, бр. 72/2009), 
члана 6. Закона о финансирању локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС“, бр. 62/2006 ) и члана 
27. став 1. тачка 14. Статута града Пожаревца („ 
Службени гласник града Пожаревца“, бр. 2/08 и 
6/09 ), Скупштина града Пожаревца, на седници 
одржаној, дана 17.12.2009. године, донела је:

ОДЛУКУ 
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДИ  
ЗА КОРИШЋЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА

Члан 1.
 У Одлуци о накнади за коришћење 
грађевинског земљишта („ Службени гласник града 
Пожаревца“, бр. 3/2009 ), после члана 14. додаје се 
члан 14а, који гласи: 
 „ Накнада за коришћење грађевинског 
земљишта плаћа се према овој Одлуци, која је 
донета у складу са Законом о планирању и изгради 
(„ Службени гласник РС “, бр. 47/03 и 34/06), док 
се наведена накнада не интегрише у порез на 
имовину“.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „ Службеном гласнику града 
Пожаревца “.

У Пожаревцу 17.12.2009. година Број: 01-06-144/7

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

7

На основу члана 92. и 93. Закона о планирању 
и изградњи („ Службени гласник РС “, бр. 72/2009), 
члана 6. Закона о финансирању локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС“, бр. 62/2006 ) и члана 
27. став 1. тачка 14. Статута града Пожаревца („ 
Службени гласник града Пожаревца“, бр. 2/2008 ), 
Скупштина града Пожаревца, на седници одржаној, 
дана 17.12.2009. године, донела је:

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 

УТВРЂИВАЊУ НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Члан 1.
 У Одлуци о утврђивању накнаде за 
уређивање грађевинског земљишта на територији 
града Пожаревца („ Службени гласник града 
Пожаревца“, бр. 3/2009 ), члан 2. мења се и гласи: 
 „ Инвеститор градње грађевинских објеката 
на грађевинском земљишту у обавези је да са Ј.П. 
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„Дирекција за изградњу града Пожаревца“ закључи 
Уговор о утврђивању међусобних односа и плаћању 
накнаде за уређивање грађевинског земљишта. 
Уговор се закључује у поступку пре издавања 
грађевинске дозволе и подноси се органу надлежном 
за издавање грађевинске дозволе, у смислу члана 
135. Закона о планирању и изградњи.“ 

Члан 2.
 У Одлуци о утврђивању накнаде за 
уређивање грађевинског земљишта на територији 
града Пожаревц, после члан 3. додаје се нови члан 
3а, који гласи: 
 „ Обавезе плаћања накнаде из члана 3. 
ове Одлуке ослобађају се сви корисници буџета 
града Пожаревца евидентирани у јединственом 
републичком списку директних и индиректних 
корисника буџета за град Пожаревац, као и установе 
основног и средњег образовања на територији 
града Пожаревца“.

Члан 3.
 Члан 5, поднаслов „ Зонирање града 
Пожаревца “, табела 3, мења се и гласи:

 „3. Земљиште изван градског грађевинског 
подручја 

Зона Назив зоне Кр
земљиште у јавној 
својини 2,00
земљиште у другим 
облицима својине 1,50

“
У Поднаслову „Зоне изван градског 

грађевинског подручја насеља Костолац и 
Пожаревац:“, мења се текст и гласи:
 „Обухватају грађевинско земљиште на 
територији града Пожаревца изван градског 
грађевинског подручја насеља Пожаревац и 
Костолац, као и унутар граница грађевинског 
подручја сеоских насеља“. 

Члан 4.
 Члан 6. мења се и гласи: 
 „Накнада за уређивање грађевинског 
земљишта у поступцима легализације за породичне 
стамбене објекте до 100м2 нето грађевинске 
површине утврђује се на основу следећих 
критеријума: стамбена комуналне опремљености, 
годишњих програма за уређивање грађевинског 
земљишта, урбанистичке зоне, положаја локације, 
намене објекта, нето површине објекта и времена 
закључења уговора о уређивању грађевинског 

земљишта којим се уређује и плаћање накнаде у 
поступку легализације.
 Накнада из става 1. овог члана умањује се 
за 60% у односу на висину накнаде, коју прописује 
јединица локалне самоуправе, за уређивање 
грађевинског земљишта, ако се уговор о уређивању 
грађевинског земљишта закључи до 31. децембра 
2010 године.
 По истеку рока из става 2 овог члана, за 
обрачун накнаде за уређивање грађевинског 
земљишта примењиваће се одредбе из члана 6а. 
ове Одлуке.
 Умањење накнаде из става 2. овог члана не 
односи се на пословни простор или други простор 
који је изграђен без грађевинске дозволе и који се 
налази у породичном стамбеном објекту до 100м2 
нето грађевинске површине, а не користи се за 
становање.“

Члан 5.
 После члана 6. додаје се члан 6а, који гласи:
 „ У поступку легализације за породичне 
стамбене објекте преко 100м2 нето грађевинске 
површине са једним станом, накнада за уређивање 
грађевинског земљишта умањује се за 16м2 нето 
грађевинске површине по члану породичног 
домаћинства, с тим да тако обрачуната накнада 
не може да буде мања од 40% укупно обрачунате 
накнаде за уређивање грађевинског земљишта.
 Од накнаде се ослобађа и власник 
индивидуалног стамбеног објекта из социјалних 
категорија, предвиђених посебним законом, уз 
потврду одговарајуће установе или органа управе.
 Један власник може бити само једном 
ослобођен плаћања накнаде, у случају да поседује 
више објеката изграђених без грађевинске 
дозволе.“

Члан 6.
 Члан 8. став 2, мења се и гласи:
„ Уз захтев за закључивање уговора о накнади за 
уређивање грађевинског земљишта, инвеститор је 
дужан да достави следећу документацију:

- захтев за обрачун накнаде за уређивање 
грађевинског земљишта

- фотокопију решења о локацијској дозволи
- главни пројекат објекта усаглашен са 

решењем о локацијској дозволи“

Члан 7.
 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука број 01-06-4/16 од 19.04.2002. године 
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(„ Службени гласник општине Пожаревац“, бр. 
7/2006 ),

Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „ Службеном гласнику града 
Пожаревца “.

У Пожаревцу 17.12.2009. година Број: 01-06-144/8

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шум., с.р.
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На основу члана 2. Закона о комуналним 
делатности („ Службени гласник РС “, бр. 16/97), 
чланова 1. и 21. Закона о сахрањивању и гробљима 
(„Службени гласник РС“, бр. 20/77, 24/85, 6/89, 
53/93, 67/93, 48/94 и 101/05 ) и члана 27. става 1. 
тачке 6. Статута града Пожаревца, пречишћени 
текст („ Службени гласник града Пожаревца“, бр. 
9/2009 ), Скупштина града Пожаревца, на седници 
одржаној, дана 17.12.2009. године, донела је:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О 
САХРАЊИВАЊУ И ГРОБЉИМА НА 

ПОДРУЧЈУ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Члан 1.
 У Одлуци о сахрањивању и гробљима на 
подручју града Пожаревца („ Службени гласник 
града Пожаревца“, бр. 4/2009 ), у члану 38. ставу 1. 
у седмом реду иза речи „места“ ставља се тачка, а 
остатак текста брише се.
 Став 2. брише се у целини. 

Члан 2.
 У члану 39. ставу 1. у шестом реду иза речи 
„заједница“ ставља се тачка, а остатак текста брише 
се. 

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „ Службеном гласнику града 
Пожаревца “.

У Пожаревцу 17.12.2009. година Број: 01-06-144/9

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шум., с.р.
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На основу члана 46. Закона о планирању и 
изградњи ( „Службени гласник РС“, бр. 72/09 ) и 
члана 27. став 1. тачка 5. Статута града Пожаревца 
( „Службени гласник града Пожаревца“, бр. 2/08 
и 6/09 ), Скупштина града Пожаревца на седници 
одржаној 17.12.2009. године, донела је 

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ГРАДА 

ПОЖАРЕВЦА

Члан 1.
Овом одлуком приступа се изради 

Просторног плана Града Пожаревца (у даљем 
тексту Просторни план).

Члан 2.
Циљ израде Просторног плана је одређивање 

смерница за развој делатности и намену површина, 
као и одређивање услова за одрживи и равномерни 
развој на територији Града Пожаревца.

Члан 3.
 Граница планског подручја се поклапа 
са границом, која је дефинисана у Просторном 
плану општине Пожаревац 2000 ( „Службени 
гласник општине Пожаревац“, бр. 1/88 ), који 
је преиспитан Одлуком о примени Просторног 
плана општине Пожаревац ( „Службени гласник 
општине Пожаревац“, бр. 5/03 ) и обухвата следеће 
катастарске општине: Баре, Батовац, Берање, 
Брадарац, Братинац, Брежане, Бубушинац, 
Драговац, Дрмно, Дубравица, Живица, Касидол, 
Кленовник, Кличевац, Костолац, Лучица, Поповац, 
Маљуревац, Набрђе, Острово, Петка, Пожаревац, 
Пољана, Пругово, Речица, Село Костолац, Трњане 
и Ћириковац.

Члан 4.
Просторни план јединице локалне 

самоуправе садржи нарочито: полазне основе 
за израду плана; оцену постојећег стања (SWOT 
анализа); посебно обележавање грађевинског 
подручја са границама подручја; делове територије 
за које је предвиђена израда урбанистичког плана; 
правила уређења и грађења за делове територије 
за које није предвиђена израда урбанистичког 
плана; шематски приказ уређења насељених 
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места за делове територије за које није предвиђена 
израда урбанистичког плана; циљеве и принципе 
и концепцију просторног развоја јединице локалне 
самоуправе; принципе и пропозиције заштите, 
уређења и развоја природе и природних система; 
концепцију и пропозиције просторног развоја и 
дистрибуцију становништва, мреже насељених 
места и јавних служби; концепцију и пропозиције 
просторног развоја економије, дистрибуцију 
активности и употребу земљишта; просторни развој 
саобраћаја, инфраструктурних система, комуналне 
инфраструктуре и повезивање са регионалном 
инфраструктурном мрежом; регионалне и 
прекограничне аспекте и функционалне везе; 
мере заштите, уређења и унапређења природних 
и културних добара; однос градских и сеоских 
насеља; мере за равномерни развој јединице 
локалне самоуправе; мере и инструменте за 
остваривање просторног плана јединице локалне 
самоуправе и приоритетних планских решења и 
пројеката и мере за спровођење просторног плана 
јединице локалне самоуправе.

Саставни део Просторног плана су правила 
уређења, правила грађења и графички део.

Графички део Просторног плана приказује: 
намену простора; мрежу насеља, функција, јавних 
служби и инфраструктурних система; природне 
ресурсе, заштиту животне средине и природних и 
културних добара.

Члан 5.
 Рок за израду Просторног плана је годину 
дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.

Члан 6.
Средства за израду Просторног плана 

обезбеђују се из буџета Града Пожаревца.

Члан 7.
За Просторни план обавезна је израда 

стратешке процене утицаја на животну средину. 

Члан 8.
Излагање планског документа на јавни 

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

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

Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Пожаревца “.

У Пожаревцу, 17.12.2009. године Број: 01-06-144/10

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

10

На основу члана 46. Закона о планирању и 
изградњи ( „Службени гласник РС“, бр. 72/09 ) и 
члана 27. став 1. тачка 5. Статута града Пожаревца 
( „Службени гласник града Пожаревца“, бр. 2/08 
и 6/09), Скупштина града Пожаревца на седници 
одржаној 17.12.2009. године, донела је 

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ ПОЖАРЕВЦА

Члан 1.
Овом одлуком приступа се изради Плана 

генералне регулације Пожаревца (у даљем тексту 
План).

Члан 2.
Циљ израде Плана je утврђивање 

просторног уређења и изградње у грађевинском 
подручју Пожаревца, а којим се обезбеђује 
квалитетнији животни услови, очување природних 
и створених вредности града, очување животне 
средине, усклађивање инфраструктурних 
водова, саобраћајних токова и уопште уређење 
грађевинског земљишта.

Члан 3.
Граница планског подручја обухвата цело 

грађевинско подручје Пожаревца, по његовим 
деловима.

Члан 4.
План генералне регулације садржи 

нарочито: границу плана и обухват грађевинског 
подручја; поделу простора на посебне целине и 
зоне; претежну намену земљишта по зонама и 
целинама; регулационе линије улица, површина 
јавне намене и грађевинске линије са елементима за 
обележавање на геодетској подлози за зоне за које 
није предвиђена израда плана детаљне регулације; 
нивелационе коте раскрсница улица и површина 
јавне намене (нивелациони план) за зоне за које 
није предвиђена израда плана детаљне регулације; 
трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну, 
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енергетску, комуналну и другу инфраструктуру; 
вертикалну регулацију; правила уређења и 
правила грађења по зонама и целинама, зоне за 
које се обавезно доноси план детаљне регулације; 
локације за које се ради урбанистички пројекат; 
рокове за израду плана детаљне регулације са 
обавезно прописаном забраном градње нових 
објеката и реконструкције постојећих објеката 
(изградња објеката или извођење радова којима 
се мења стање у простору) до усвајања плана; 
мере заштите културно историјских споменика 
и заштићених природних целина; инжењерско-
геолошке услове; мере енергетске ефикасности 
изградње и графички део.
 Графички део Плана садржи: план 
намене; план регулације и нивелације; план 
инфраструктурних система и план заштите животне 
средине и природних и културних добара.

Члан 5.
Рок за израду Плана је годину дана од дана 

ступања на снагу ове Одлуке.

Члан 6.
Средства за израду Плана обезбедиће се из 

буџета Града Пожаревца.

Члан 7.
Израђивач Плана дужан је да у току 

израде концепта плана прибави решење надлежне 
службе Градске управе града Пожаревац о потреби 
приступања или неприступања изради стратешке 
процене утицаја на животну средину.

Члан 8.
Излагање планског документа на јавни 

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

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

Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Пожаревца “.
 
У Пожаревцу, 17.12.2009. године Број: 01-06-144/11

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

11

На основу члана 46. Закона о планирању и 
изградњи ( „Службени гласник РС“, бр. 72/09 ) и 
члана 27. став 1. тачка 5. Статута града Пожаревца 
( „Службени гласник града Пожаревца“, бр. 2/08 
и 6/09), Скупштина града Пожаревца на седници 
одржаној 17.12.2009. године, донела је 

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ КОСТОЛЦА

Члан 1.
Овом одлуком приступа се изради Плана 

генералне регулације Костолца (у даљем тексту 
План).

Члан 2.
 Циљ израде Плана je утврђивање 
просторног уређења и изградње у грађевинском 
подручју Костолца, а којим се обезбеђује 
квалитетнији животни услови, очување природних 
и створених вредности града, очување животне 
средине, усклађивање инфраструктурних 
водова, саобраћајних токова и уопште уређење 
грађевинског земљишта.

Члан 3.
 Граница планског подручја обухвата 
грађевинско подручје Костолца.

Члан 4.
 План генералне регулације садржи 
нарочито: границу плана и обухват грађевинског 
подручја; поделу простора на посебне целине и 
зоне; претежну намену земљишта по зонама и 
целинама; регулационе линије улица, површина 
јавне намене и грађевинске линије са елементима за 
обележавање на геодетској подлози за зоне за које 
није предвиђена израда плана детаљне регулације; 
нивелационе коте раскрсница улица и површина 
јавне намене (нивелациони план) за зоне за које 
није предвиђена израда плана детаљне регулације; 
трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну, 
енергетску, комуналну и другу инфраструктуру; 
вертикалну регулацију; правила уређења и правила 
грађења по зонама и целинама, зоне за које се 
обавезно доноси план детаљне регулације; локације 
за које се ради урбанистички пројекат; рокове за 
израду плана детаљне регулације са обавезно 
прописаном забраном градње нових објеката и 
реконструкције постојећих објеката (изградња 
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објеката или извођење радова којима се мења 
стање у простору) до усвајања плана; мере заштите 
културно историјских споменика и заштићених 
природних целина; инжењерско-геолошке услове; 
мере енергетске ефикасности изградње и графички 
део.

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

Члан 5.
 Рок за израду Плана је десет месеци од 

дана ступања на снагу ове Одлуке.

Члан 6.
Средства за израду Плана обезбедиће се из 

буџета Града Пожаревца.

Члан 7.
За план генералне регулације обавезна 

је израда стратешке процене утицаја на животну 
средину.

Члан 8.
Излагање планског документа на јавни 

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

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

Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Пожаревца “.

У Пожаревцу, 17.12.2009. године Број: 01-06-144/12

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

12

На основу члана 216. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09) и 
члана 27. став 1. тачка 5. Статута града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 2/08), 
Скупштина града Пожаревца на седници одржаној 
17.12.2009. године, донела је 

ОДЛУКУ
О УСКЛАЂИВАЊУ ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА 

ПОЖАРЕВЦА СА ЗАКОНОМ О ПЛАНИРАЊУ 
И ИЗГРАДЊИ

Члан 1.
Овом одлуком приступа се усклађивању 

Генералног плана Пожаревца („Службени гласник 
општине Пожаревац“, бр. 2/07 ), са одредбама 
Закона о планирању и изградњи („Службени 
гласник РС“, бр. 72/09 ).

Члан 2.
Циљ усклађивања Генералног плана 

Пожаревца са одредбама Закона о планирању и 
изградњи је дефинисање границе обухвата планова 
генералне регулације за цело грађевинско подручје, 
одређивање генералне намене површина које су 
претежно планиране у грађевинском подручју, на 
нивоу урбанистичких зона.

Члан 3.
Средства за усклађивању Генералног плана 

Пожаревца са одредбама Закона о планирању 
и изградњи, обезбедиће се у буџету Града 
Пожаревца.

 
Члан 4.

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

У Пожаревцу, 17.12.2009. године Број: 01-06-144/13

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

13

На основу члана 30. Закона о водама (“Сл.
гласник Р.Србије” ,бр. 46/91, 53/93, 67/93, 48/94, 54/96 
и 101/2005) и члана 27. става 1. тачке 6. Статута 
града Пожаревца (“Сл. гласник града Пожаревца” 
бр. 2/08), Скупштина града Пожаревца на седници 
од 17.12.2009. године, донела је 

О Д Л У К У 

о усвајању Оперативног плана заштите од 
поплава и бујица 
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Члан 1
 Овом Одлуком усваја се Оперативни план 
заштите од поплава и бујица. 

Члан 2
 Овлашћује се Градско веће града Пожа-
ревца да по указаној потреби може именовати и 
разрешити одговорности руководиоца одбране од 
поплава и помоћнике одбране од поплава у месним 
заједницама.

Члан 3
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у “Службеном гласнику града 
Пожаревца”.

У Пожаревцу 17.12.2009.године Број:01-06-144/14

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

14

О П Е Р А Т И В Н И   П Л А Н
заштите од поплава, бујица и атмосферских 

непогода на подручју града Пожаревца

 Оперативним планом заштите од поплава, 
бујица, атмосферских непогода, обухватају се 
бујични потоци и старо корито реке Млаве, имајући  
виду да су све остале површине заштићене од 
поплава насипима.

 I  П о п л а в е
1. Процена могућности угрожености од 

поплаве и бујица
Подручје града Пожаревца и поред обимних 

радова регулације још увек је делом угрожено 
од поплава где сувишне плавне и подземне воде 
изазивају штете на пољопривредним културама, 
пољопривредним објектима, стамбеним објектима 
и врло често угрожавају и здравље становништва 
погоршавањем квалитета воде за пиће.
 Приобаље реке Млаве је угрожено плавним 
таласом нерегулисаног тока реке на 3.000 ха. 
 То се нарочито односи на подручја села 
Бубушинац, Маљуревац и Брадарац. 

Бујични потоци у КО Речица, Кличевац, 
Баре, Касидол и Пољана, често су наносили штете на 
пољопривредним културама, а не ретко угрожен је 
и мањи број стамбених и пољопривредних објеката 

са посебним освртом на погоршање квалитета воде 
за пиће (Кличевац и Речица).

На подручју села Стари Костолац због 
неизграђеног дела насипа, односно недовршеног 
система одбране од поплава долази до плављења 
пољопривредних површина и стамбених објеката. 
 По подацима добијеним од месних 
заједница и секторских руководиоца одбрана од 
поплава на рекама Млава и Морава, угрожена 
подручја од поплава изазваних бујичним, плавним 
и подземним водама су следећа:

К.О. Пожаревац – град Пожаревац

ПРЕДЛОГ ЕВАКУАЦИЈЕ ПОВРШИНСКИХ 
ВОДА СА ВИШИХ ТЕРЕНА ГРАДА 

ПОЖАРЕВЦА
 

Ради заштите насеља дуж канала који одводе 
површинске воде са више зоне града а које угрожавају 
коловозе и фекалну канализацију потребно је 
хитно исте уредити односно реконструисати ради 
бољег регулисања одвода истих. У том циљу ЈП 
Дирекција за изградњу града Пожаревца, урадила 
је генерални пројекат евакуације површинских вода 
са виших зоран града. Пројекат је урадио Институт 
за водопривреду „Јарослав Черни“ виша зона града 
не поседује изграђену кишну канализацију већ се 
површинске воде прикупљају у отворене канале 
који спроводе воду у градску кишну канализацију 
приоритет санације и одржавање одводних канала 
имају следеће улице, канали:

1. Ул. Боже Димитријевића
2. Ул. Милоша Поцерца
3. Поток Тулба
4. Ул. Хајдук Вељкова
5. Поток поред „Гема“
6. Железнички канал од Табане до 

Аутобуске станице
7. Ул. Југовићева
8. Поток Забелски виногради – Поречка
9. Ул. Шеста
10. Ул. Бане Станковића – сестрољинска
11. Поток Чачалица
12. Канали у ул. П.П. Одред
13. Канал ул. Шесте личке дивизије
14. Канал поред Зопа 
15. Извођење радова на изради кишне 

канализације у ул. Карађорђевој 
(прикључење на Прилепску) и 
постављање пумпе за препумпавање.

16. Извођење радова на изради кишног 



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА17.12.2009. Број 10 - Страна 35

колектора у ул. Кнез Милошев венац до 
Брежанског канала.

17. Израда кишне канализације у улици 
Сувоборској.

У КО Речица:
- Дејством бујичних вода са брда угрожене 

су Балканска улица целом дужином 
до Школске улице и део Изворске 
улице. Бујичне воде угрожавају 
10 домаћинстава, са стамбеним и 
економским зградама и погоршавају и 
квалитет воде за пиће.

- У 2007.г. извршена је реконструкција и 
чишћење каскадне уставе од Школе до 
пута Кличевац – Рам. 

- Бујичне воде угрожавају пут Речица - 
Рам, тако што се ствара поплавни талас 
и до  1 м. висине са наношењем муља 
и земље на пут и до висине од 50 цм. 
Власници земљишта са десне стране 
пута затрпали су одводне канале, а 
власници земље са леве стране подижу 
насипе како вода не би прелазила у 
њихове њиве, тако да се вода акумулира 
у великој дужини пута угрожавајући 
саобраћај и оштећујући пут.

 У КО Кличевац:
- Изградњом ХЕ “Ђердап” и подизањем 

нивоа подземних вода нижи терени 
села Кличевац, угрожени су дејством 
подземних вода.

- Три бујична потока услед нерегулисаног 
корита угрожавају већи број домаћин-
става у селу Кличевац.

- Потребно је да се прочисте канали 
који одводе воду од брдских до 
канала на пољу Храстовача зашта је 
задужена Дирекција за изградњу града 
Пожаревца. Изградња и чишћење 
канала у Карађорђевој у Кличевцу.

У КО Берање:
- Дејством бујичних вода угрожени су 

објекти Основне школе, објекти Дома 
културе, објекти Месне канцеларије.

 - Потребно је да се очисте сви канали и 
регулише њихов ток.

 У КО Баре:
- Потребно је да се регулише одвод 

воде са виших терена и стабилизује 
клизиште на путу Баре-Касидол.

У КО Трњане:
- Регулисањем реке Млаве од поплава ове 

реке, заштићено је читаво приобаље. 
Међутим, старо корито реке Млаве 
представља потенцијалну опасност од 
поплава, што се десило 1995., 1999. и 
2006. године.

- Могуће штете од поплава могу се 
очекивати и од плавног таласа сувишних 
вода из акумулације Смољинац, па је 
неопходно предузимање мере да се 
пројектовани канал и изведе.

- Потребно је да се приступи  изградњи 
пројектованог канала за одвод воде и 
спрече поплаве.

У КО Набрђе:
- Старо корито Млаве и у КО Набрђу 

представља потенцијалну опасност од 
плављења, тим пре ако би дошло до 
чишћења корита у КО Трњане и Набрђу, 
па овај проблем треба јединствено 
решавати.

-  Приступити чишћењу старог корита 
реке Млаве које би служило као  
реципијент.

У КО Маљуревац:
- Ради одвођења  површинских вода 

из корита Старе Млаве у току су 
радови на изградњи водоиспуста - 
канала у Летњиковцу по програму  
ЈВП „Србијаводе“. Изграђен је канал 
у дужини цца 3,5 км, као и његово 
повезивање са регулисаним током реке 
Млаве.

У КО Брадарац:
- Подземне воде приликом високог 

водостаја реке Млаве угрожавају 
домаћинства у близини корита реке 
Млаве до пута Пожаревац – Дрмно. ПД 
ТЕ Копови „Костолац“ врше чишћење 
постојеће мреже канала и цевовода 
чиме ће се на ефикасан начин одводити 
подземне воде до црпне станице која ће 
исту препумпавати у регулисани ток 
Млаве. Приоритетно извршити радове 
и ставити у функцију бараже бунара 
(ревитализацијом, реконструкцијом 
или изградњом нових дренажних 
бунара и нових цевовода).
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 У КО Пољана:
У КО Пољана 6 бујичних потока угрожавају 

стамбене објекте и путну мрежу и то:

- бујични поток “Стрнова”, између 
домаћинства Пајић Радомчета и Јовић 
Богољуба;

- бујични поток “Голи брег”, између 
домаћинства Јовић Животе и 
Недељковић Љубомира;

- бујични поток “Голи брег”, између 
домаћинства Јовановић Радише и 
Милојковић Тихомира;

- бујични поток “Голи брег”, између 
домаћинства Јовановић Босиље и 
Марјановић Радише;

- бујични поток “Стрнове”, између 
домаћинства Радовановић Радише и 
Марјановић Драгише; и

- бујични поток “Стрнове”, између 
домаћинства Андрејић Милована и 
Стојићевић Миодрага.

Регулисан је део потока који пролази поред 
Спортског центра код манастира Сестрољин у 
дужини од око 100 м

У КО Кленовник:
- Бујични поток “Жуте рупе”, пролази 

улицом Милоша Обреновића и 
деградира улицу, прелази преко пута 
Пожаревац - Костолац, где оставља 
доста наноса, прелази у ул. Л. Рибара 
где угрожава стамбене, економске 
објекте 17 домаћинстава и излива се на 
Спортско игралиште.

- Бујични поток који иде улицом Цара 
Душана и улицом В. Дугошевића, 
долази до пута Пожаревац - Костолац и 
вода иде даље поред пута угрожавајући 
Основну школу и 4 домаћинства.

- Бујични поток који иде Косовском 
улицом угрожава 6 домаћинства.

Урађена је сливна решетка ради одбране 
Дома културе, која треба да се периодично чисти. 

Напомена: приликом изградње водовода за 
Костолац канали поред пута Пожаревац-Костолац 
су затрпани и немају функцију што угрожава како 
домаћинства у непосредној близини тако и пут 
Пожаревац-Костолац. Потребно је периодично 
постојеће пропусте очистити као и даљи одвод 
воде од пута Пожаревац-Костолац до пруге. 

У КО Ћириковац:
- Бујични поток који почиње од јавне 

чесме и угрожава улицу Лоле Рибара у 
дужини од 500м.

- Мање бујице са виших терена 
угрожавају регионални пут Пожаревац 
- Костолац, углавном услед недостатка 
и неодржавања кишне канализације и 
пропуста испод пута.

У КО Костолац град
- У време наглог отапања снега и 

великих киша, сувишне воде са виших 
терена и копа Кленовник наношењем 
муља угрожавају саобраћај и један број 
стамбених објеката у Карађорђевој 
улици.

- Површинске воде у време високог 
водостаја реке Млаве угрожавају 
пут Костолац – Дрмно и један број 
стамбених објеката у Кобаловој улици.

 У КО Село Костолац:
- Бујични потоци који се стварају на 

копу Костолац угрожавају већи број 
улица у Селу Костолац, доношењем 
земље и материјала којим су путеви 
насути, а бујице угрожавају и један број 
стамбених и економских објеката.

- Подземне воде у нижим деловима села и 
приобаља Млаве, такође представљају 
проблем и поред чињенице да је ХЕ 
“Ђердап” предузела мере заштите 
(издизање терена насипањем, копањем 
дренажних бунара и изградњом 
одводног канала).

- Опасност постоји и од изливања муља и 
воде са таложних поља ТЕ “Костолац” 
и “Дрмно”, што се десило почетком 
1999. године.

 Потребно је да се очисте постојећи канали 
и неопходна је изградња левообалног насипа 
у дужини од  3,5 км. и то од Брадарца до ушћа 
Млаве који би трајно и ефикасно заштитио село од 
поплава. Урађена је техничка документација и то: 

- Урађен је План детаљне регулације 
објекта, као и Елаборат експропријације 
објекта;

- Достављени су подаци о локацијама 
за позајмишта материјала за изградњу 
одбрамбеног насипа и приступних 
путева и исти достављени ЈВП „Србија 
воде“;
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- Потписан је Споразум између града 
Пожаревца и ПД ТЕ „Копови“ Костолац 
о утврђивању локације за позајмишта 
земљишта за изградњу насипа;

- Прибављене су сагласности свих јавних 
предузећа за трасу одбрамбеног насипа 
и иста достављена надзорном органу;

- Поднет је захтев служби за урбанизам 
града Пожаревца за издавање 
извода из Плана детаљне регулације 
одбрамбеног насипа који замењује Акт 
о урбанистичко – техничким условима, 
а у циљу добијања грађевинске дозволе, 
што је учињено дана 03.09.2009. 
године;

- Служби за катастар непокретности 
Пожаревац поднет је захтев дана 
25.09.2009. године, ради укњижбе 
правоснажног и извршног решења о 
експропријацији за парцеле на траси 
одбрамбеног насипа; и

- Прибављене су изјаве и сагласности 
странака – власника парцела 
обухваћених експропријацијом на 
траси одбрамбеног насипа ради 
промене статуса земљишта из државине 
у својину, који ће служити РГЗ за 
спровођење промена у катастарском 
операту.

2. Материјалне и друге потребе и 
могућности за заштиту од поплава и 
бујица

Имајући у виду да се поплаве од бујичних 
потока јављају периодично и да су локалног 
карактера, могуће је одређеним мерама заштите и 
регулације ове штете у потпуности елиминисати 
или штете свести на најмању могућу меру.
 На подручјима где регулација бујица не 
буде могућа или ар не у догледно време, мерама 
заштите смањити штете на најмању меру са 
тежњом заштите у првом реду становништва, 
стоке, стамбених објеката, воде за пиће и путева.
 У КО Речица могуће је укроћивање бујице 
изградњом сливних канала у Балканској улици, 
Школској улици и Изворској улици, обезбеђење 
утврда северно од ових улица, у делу где су већ 
вршене неке мере заштите, али је исте бујица 
однела, све до пута Речица - Рам, од које је северно 
регулација завршена у поступку комасације. 
До момента извођења заштите Месне заједнице 
“Речица”, угрожена домаћинства се морају штитити 
врећама, напуњеним земљом и песком, подизањем 

грудобрана од дасака, блокова и другог материјала 
у периоду наиласка поплавног таласа.
 Бујични поток који угрожава регионални 
пут Кличевац - Рам може се са малим средствима 
регулисати, чишћењем одводног канала на десној 
страни пута до пропуста на пут од којег постоји 
одводни канал пројектован и изграђен у поступку 
комасације пољопривредног земљишта.
 У КО Кличевац подизање нивоа подземних 
вода изазване успором Дунава изградњом ХЕ 
“Ђердап” је јако тежак проблем за решавање и 
исти се мора решавати заједно са ЕПС Србије ХЕ 
“Ђердап”. Посебно је тешко питање обезбеђења 
пијаће воде за домаћинства чији су бунари 
угрожени.
 Бујичне потоке кроз село Кличевац могуће 
је регулисати, а до окончања регулације МЗ 
Кличевац, мора угрожена домаћинства у периоду 
наиласка поплавног таласа штитити врећама 
песка и земље и грудобранима изграђеним од 
одговарајућег материјала.
 У КО Берање до регулације бујичног 
потока, угрожене објекте штитити приручним 
погодним материјалом.
 У КО Трњане, као и у низводним КО Набрђе, 
Братинац, Бубушинац, Маљуревац и Брадарац, које 
су угрожене плавним водама из старог корита реке 
Млаве, потребно је да свака МЗ изврши чишћење 
корита од растиња и набацаног отпада, да се 
уклоне препреке од земље које се сада користе као 
прелаз преко корита, а у циљу стварања услова за 
несметано отицање воде коритом и уливањем у 
регулисани ток Млаве у Брадарцу.
 У случају реализације планираног пуштања 
воде из регулисаног тока Млаве у старо корито на 
подручју општине Мало Црниће, регулисању тока 
старог корита Млаве, мора се посветити знатно већа 
пажња и уложити знатно већа средства за чишћење 
корита, исправљање корита, изградњу мостова и 
др., па је неопходно овај проблем решавати заједно 
и јединствено са изградњом планиране уставе у М. 
Црнићу.
 Ово питање решаваће надлежно јавно 
водопривредно предузеће кроз програм регулације 
и ревитализације старог корита реке Млаве, 
у сарадњи са Министарством пољопривреде, 
водопривреде и шумарства Републике Србије и 
СО-е Пожаревац.
 У КО Пољана, шест бујичних потока 
угрожавају већи број домаћинстава (стамбене, 
економске објекте и бунаре), а наносе и муљ на пут 
Пожаревац - Свилајнац.
 Процена је да је могуће извршити 
регулацију свих потока, а до момента регулације 
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свих потока, неопходно је да МЗ Пољана врши 
заштиту домаћинстава приручним материјалом 
који стоји на располагању.
 У КО Кленовник, могућа је регулација 
сва три бујична потока, а за регулацију истих 
потребно је изградити канале мањих попречних 
профила и одговарајуће пропусте испод пута 
Пожаревац - Костолац. Имајући у виду да нема 
других могућности заштите изузев одвођење 
воде у одговарајуће реципијенте, то је неопходно 
приступити изради техничке документације за 
разрешење овог проблема у најкраћем могућем 
року.
 У КО Ћириковац, неопходна је изградња 
кишне канализације у улици Лоле Рибара, као и 
прикупљање бујичних вода и кроз одговарајуће 
пропусте испод пута Пожаревац - Костолац, исте 
одвести из села.
 У КО Костолац град изградњом канала 
на десној страни у Карађорђевој улици воде са 
виших терена и са копа Кленовник, одводиле би се 
у систем постојећих шахти кишне канализације у 
цевовод Ø 300 у Карађорђевој улици.  
 У Кобаловој улици би се заштита од 
површинских вода базирала на систему изградње 
заштитног насипа од Села Костолца до ушћа 
реке Млаве у Дунав, а одбрана од подземних вода 
би се ефикасно спроводила системом мобилних 
пумпи довољног капацитета које би препумпавале 
воду у корито реке Млаве и тиме снижавале ниво 
подземних вода.   
 У КО Село Костолац уз обезбеђење 
обавезног дела за финансирање од стране ЈП ЕПС 
ПО “Ћириковац” прикупити бујичне воде и исте 
кишном канализацијом довести у ободни канал на 
источној страни села.
 Неопходно је више пажње и ангажовања 
од стране ПД ТЕ КО “Костолац” и “Дрмно” да се 
у потпуности поштује пројектна документација 
приликом изградње таложних поља и у потпуности 
елиминише могућност изливања отпадних вода и 
пепела из изграђених касета за одлагање пепела.
 ХЕ “Ђердап” мора дефинисати системе 
одбране од подземних вода изазваних успором 
Дунава.
 Имајући у виду да се код бујица углавном 
ради о бујицама које се јављају у насељеним 
местима и да је најчешће ток бујица сеоским 
улицама, до момента стварања услова за регулацију 
истих, неопходно је предузимање следећих мера:

- Да се при одржавању локалних 
пољских путева, нарочито оних који 
иду преко поплављеног терена и секу 

га у попречном смеру, поред јаркова 
подигну пратећи грудобрани од 
ископаног материјала и тиме направи 
систем “зечијих” насипа који ће бранити 
угрожену површину од поплава;

- Да се утврде приоритети регулисања 
бујица и да се сваке године из 
средстава ЈВП “Србијаводе”, средства 
Дирекције за изградњу општине 
Пожаревац, средства месне заједнице 
и заинтересованих грађана, издвајају 
средства за регулацију бујица које 
причињавају највеће штете. Пре 
тога урадити стручни попис са свим 
техничким елементима и техничку 
документацију санације;

- Да се преко месних заједница предузму 
мере указивања на потребу да свако 
угрожено домаћинство изгради локалне 
грудобране око угрожених површина. 
Ова акција би била нарочито ефикасна 
ако би се суседна домаћинства 
удружила, чиме би се штитиле веће 
површине. Сви ови радови могу се 
реализовати уз одобрење општинског 
руководиоца одбране од поплава;

- Да се у месним заједницама које имају 
површине угрожене од бујица уводе 
краткорочне акције у радној снази 
на уређењу потока, чишћењу корита, 
чишћењу канала, чишћењу пропуста, 
чиме би се битно умањиле штете од 
бујица, уз обавезно консултовање 
стручњака водопривредних органи-
зација. 

 Како су водотоци (како са сталном водом, 
тако и повремени) постали на неки начин депоније 
отпадног материјала, што има за последицу 
вишеструке штете, потребно је:

- Преко општинског органа издејствовати 
забрану уз обавезне казнене мере, 
одлагања било каквог отпадног 
материјала, тако исто и испуштање 
непречишћених отпадних вода у 
водотоке;

- Преко органа МЗ праћење и реализација 
ове забране;

- Постављање табли упозорења да 
је одлагање отпадног материјала у 
водотоке најстроже забрањено;

- Да се редовно одржавају бујице и потоци, 
а на подручју Речице и Кличевца, 
пошумљавањем и затравњивањем 
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виших терена спречити засипавање 
корита и одношење земље у нише 
делове.

 II  Руковођење заштитом од поплава и 
бујица

 1. Руковођење заштитом од поплава и 
бујица, као и спровођење мера врши руководилац 
заштите града Пожаревца, са заменицима.

Стручну помоћ у руковођењу заштитом 
од поплава врши ДП “Водопривреда” Пожаревац. 
Стручну помоћ у руковођењу заштите од бујица 
врши ВХДП “Хидроградња и ерозија” Пожаревац.
 ДП “Водопривреда” из Пожаревца, дужно 
је да својим годишњим планом одбране од поплава 
одреди заменика руководиоца сектора и потребно 
стручно људство за одбрану од поплава и стави на 
располагање сву расположиву механизацију.
 ВХДП “Хидроградња и ерозија” из 
Пожаревца, дужна је да својим годишњим планом 
одбране од бујица одреди заменика руководиоца 
заштите од бујица и потребно стручно људство 
за одбрану од бујица и стави на располагање сву 
расположиву механизацију.
 У одбрани од поплава и бујица, дужни су са 
људством и расположивом техником да учествују:

- ДП “Водопривреда” Пожаревац
- ВХДП “Хидроградња и ерозија” из 

Пожаревца
- ЈКП “Пожаревац” из Пожаревца
- „Аутотранспорт“ Костолац
- Месне заједнице на подручју града 

Пожаревца
- Угрожена предузећа
- Сви пунолетни грађани за чијом се 

помоћи укаже потреба.
3. Поступање у случају процене и појаве 

плавних вода.
Приликом процене да ће доћи до појаве 

плавних вода, руководилац заштите од поплава 
одмах са стручном службом ДП “Водопривреда” 
Пожаревац и ДП “Хидроградња и ерозија” из 
Пожаревца ће сачинити оперативни план дејства 
и са истим упознати градоначелника града 
Пожаревца.
 Руководилац заштите и Штаб цивилне 
заштите града Пожаревца одмах ће ангажовати 
потребну механизацију, стручно људство и 
потребну радну снагу, као и обезбедити потребна 
материјална средства.
 Одбрана од поплава и бујица може бити:

1. Редовна одбрана и

2. Ванредна одбрана.

1. Редовна одбрана проглашава се кад 
наступе околности које показују да 
може доћи до већих штета на објекти
ма,саобраћајницама и др,а те се штете 
избегавају предузимањем одређених 
превентивних радњи за спречавање 
штета.

а) Околности због којих се проглашава 
редовна одбрана су:

- већи број кишних дана у једном 
континуираном периоду,

- пријаве са терена да је дошло до већих 
локалних падавина или топљење снега 
које могу да изазову поплаве и бујице.

2. Ванредна одбрана проглашава се кад 
наступе ванредне околности:

б) Екстремне падавине:
- када у току 24 часа на неки локалитет 

падне више од 30 мм воденог талога,
- када се појави клизиште или има 

индиција да ће оно да се активира,
- за одређивање количине падавина 

узима се кишомерна станица Великог 
Градишта.

3. Ванредну одбрану од поплава и бујица, 
проглашава  Штаб цивилне заштите 
града Пожаревца на предлог градског 
руководиоца одбране од поплава.

 III  Обим и првенство учешћа предузећа 
и установа у заштити од поплава и бујица и 
елементарних непогода

 За заштиту подручја града Пожаревца 
од поплава и других елементарних непогода, 
потребна су знатна материјална средства која се 
морају обезбедити у буџету града Пожаревца, код 
ЈБП “Србијаводе” Београд и Дирекције за изградњу 
града Пожаревца.
 У том смислу потребно је обезбедити 
средства за набавку потребне количине алата и 
опреме и изнаћи могућност њиховог чувања и 
складиштења, како би био приступачан увек кад се 
за то укаже потреба.
 
 Радна снага, материјал и опрема коју 
обезбеђују предузећа, град и месне заједнице:

1. Град Пожаревац
- руководиоца заштите од поплава и 

бујица,
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- средства у висини од 200.000,00 
динара.

2. ЈВП “Србијаводе” Београд
- средства у потребној висини (обезбеђено 

10.000 ком. јутаних врећа)

3. ДП “Водопривреда” из Пожаревца
- заменика руководиоца сектора,
- руководиоца деонице,
- булдожер ТГ - 140  1 ком.
- камион кипер  3 ком.
- багер БГХ - 600  1 ком.
- УЛТ - 160   1 ком.
- Тракторска пумпа  1 ком.
- алат и материјал по потреби (песак, 

џакови, даске и др.).

4. ВХДП “Хидроградња и ерозија” 
Пожаревац као стручна организација која би била 
носилац заштите од поплава и бујица на подручју 
града Пожаревца, може ставити на располагање 
следеће:

- заменика руководиоца сектора,
- руководиоца деонице
- булдожер ТГ - 140  1 ком.
- ровокопач “Торпедо” 1 ком.
- камион кипер Фап 19-20 3 ком.
- багер БГХ 600  1 ком.
- утоваривач   1 ком.
- трактор   1 ком.
- грађ. раднике бујичаре по потреби
- алат и материјал по потреби (песак, 

џакови, даске и др.).

5.  МЗ “Речица” 
- Трактор 3 ком.
- радна снага 15 радника

6. МЗ “Кличевац” 
- Трактор 2 ком.
-  радна снага 20 радника

7. МЗ “Кленовник” 
-  Трактор 3 ком.

8. МЗ “Ћириковац” 
- Трактор 3 ком.
- радна снага 15 радника

9. МЗ “Трњане” 
-  Трактор 6 ком.
- радна снага 10 радника

10.   МЗ “Набрђе” 
- Трактор 2 ком.
-  радна снага 10 радника

11. МЗ “Братинац” 
-  Трактор 2 ком.
- радна снага 10 радника

12. МЗ “Бубушинац” 
-  Трактор 2 ком.
- радна снага 10 радника

13. МЗ “Маљуревац” 
-  Трактор 2 ком.
- радна снага 10 радника

14. МЗ “Брадарац” 
-  Трактор 2 ком.
- радна снага 10 радника

15. МЗ “Пољана” 
-  Трактор 6 ком.
- радна снага 20 радника

IV  Спровођење мобилизације грађана 
и материјалних средстава (члан 35. Закона о 
водама)

Ако прети да настане или је настала 
елементарна непогода која може да угрози или 
је угрозила здравље и животе људи, или прети 
да уништи материјална добра у већем обиму 
на територији града Пожаревца, Штаб цивилне 
заштите града Пожаревца може на предлог 
руководиоца заштите наредити и спровести 
општу или делимичну мобилизацију радних 
људи и грађана, радних јединица предузећа, као 
и мобилизацију потребних техничких средстава 
од предузећа и грађана, ради спровођења мера и 
спасавања лица и имовине.

V  Утврђивање потреба за учешће 
јединица Војске Србије – редовног састава

 Ако је поплава угрозила здравље и животе 
људи или материјална средства у већем обиму, а 
процени се да организоване и ангажоване снаге 
неће бити довољне за извршавање потребних 
задатака, Штаб цивилне заштите града Пожаревца 
на предлог руководиоца заштите може затражити 
помоћ и учешће јединица Војске Србије.
 Саставни део плана заштите су планска 
документа и графички прилози.
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 На основу чланова 154, 155 и 156. Закона 
о планирању и изградњи (“Службени гласник 

РС“, бр. 72/09), Правилника о садржини и начину 
вршења техничког прегледа објеката и издавању 
употребне дозволе (“Службени гласник РС”, 
бр. 111/03) и члана 27. Статута града Пожаревца 
(“Службени гласник града Пожаревца”, бр. 2/08 

С П И С А К
руководилаца одбране од поплава

Р.
бр

Функција Име и презиме Адреса Телефон
на послу код куће

1 2 3 4 5 6
1. Градски руководилац

заштите
Слађан Стевић Град Пожаревац

Градско веће
064/8918-

153
587-181

2. Заменик Златан Светозаревић МУП Пожаревац 222-777 064/810-
5016

3. Помоћник Војислав Стојићевић Град Пожаревац
Градско веће

261-375
062/227-558

4. Помоћник  Љубинко Јанковић ПДТЕ „Копови“ 
Костолац

064/836-
1024

5. Помоћник Петар Мојовић „Аутотранспорт“ 
Костолац

241-840 063/21-56-56

6. Помоћник Жељко Луковић ПЗП“Пожаревац“ 522-258
7. Помоћник Александар Илић ВИК“Пожаревац“ 555-800
8. Помоћник Марко Драгићевић „Георад“ Костолац 246-096
9. Помоћник Драган Ранђеловић ВХДП „Хидроградња 

и ерозија“
221-944
221-646

063/606-700

10. Помоћник Срђан Филиповић ЈКП Комуналне 
службе

555-750
555-650

11. Помоћник Јотић Никола ДП „Водопривреда“ 223-022 063/826-
7391

12. Помоћник за Пољану Живадинка Кандић Пољана 582-161 582-170
13. Помоћник за Трњане Славиша 

Младеновић
Трњане 286-687

14. Помоћник за Кленовник Слађана Манојловић Кленовник 243-111 243-243
15. Помоћник за Речицу Живановић Драгиша Речица 565-115 565-114
16. Помоћник за Набрђе Слађан Максић Набрђе 286-207 286-015
17. Помоћник за Берање Томислав Стевић Берање 587-285 587-183

063/8329173
18. Помоћник за Кличевац Живановић Драгиша Кличевац 565-048 565-114
19. Помоћник за Село 

Костолац
Цветковић Санела Село Костолац 248-104

20. Помоћник за Ћириковац Драгана Милошевић Ћириковац 264-202 248-072
21. Помоћник за Батовац Живковић Бранислав Батовац 574-188 530-567
22. Помоћник за Драговац Новица Костић Драговац 575-063 575-499
23. Помоћник за Маљуревац Павловић Биљана Бубушинац 261-330 261-076
24. Помоћник за Братинац Марковић Божидар Братинац 286-125 286-280

060/028-62-
80

25. Помоћник за Баре Лазић Милан Касидол 587-283 587-054
26. Помоћник за Бубушинац Данијела Станковић Бубушинац 261-440 261-477
27. Помоћник за Лучицу Драгиша Новановић Лучица 566-405 566-061
28. Помоћник за Брадарац Јесић Миломир Брадарац 261-230 261-101
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и 6/09), Скупштина града Пожаревца, на седници 
одржаној, дана 17.12.2009. године, донела је 

ОДЛУКУ
о поверавању, начину организовања и 

спровођења техничког прегледа грађевинских 
објеката

Члан 1.
 Овом одлуком утврђује се начин 
организовања послова техничког прегледа 
грађевинских објеката и одређивање накнаде 
трошкова техничког прегледа. 

Технички преглед грађевинских објеката 
поверавају се Ј.П. „Дирекција за изградњу града 
Пожаревца“ (у даљем тексту Дирекција).

Члан 2.
Грађевински објекат може се користити по 

претходној прибављеној употребној дозволи.
Подобност објекта за употребу утврђује се 

техничким прегледом на начин предвиђен овом 
одлуком.

Члан 3.
Захтев за издавање употребне дозволе 

подноси инвеститор објекта Градској управи града 
Пожаревца-Одељењу за урбанизам, комуналне и 
имовинско правне послове.

Захтев из претходног става овог члана 
садржи: назив, односно име и адресу инвеститора, 
назив објеката са подацима о врсти и намени, 
ознаку локације на којој је објекат изграђен, назив 
и адресу извођача радова и податке о техничкој 
документацији.

Надлежни орган подноси Дирекцији захтев 
за извршење техничког прегледа објекта.

Дирекција је дужна да у року од 30 дана 
од дана пријема захтева за извршење техничког 
прегледа објекта, формира Комисију за технички 
преглед објекта, изврши технички преглед и 
достави Записник о извршеном техничком прегледу 
објекта, надлежном органу. 

Члан 4.
Дирекција је дужна да формира Комисију 

за технички преглед објекта. У вршењу техничког 
прегледа може да учествују лица која испуњавају 
услове из члана 156. Закона о планирању и изградњи 
(у даљем тексту Закон).

Члан 5.
Записник о извршеном техничком прегледу 

објекта садржи све елементе предвиђене чланом 

16. Правилника о садржини и начину вршења 
техничког прегледа објеката и издавању употребне 
дозволе.

Записник потписују чланови комисије.
Записник се доставља надлежном органу 

управе.

Члан 6.
Надлежни орган управе дужан је да изда 

решењем употребну дозволу, у року од седам дана 
од дана пријема Записника комисије за технички 
преглед објекта, којим је утврђено да је објекат 
подобан за употребу. 

Члан 7.
Трошкове техничког пријема сноси 

инвеститор. 
Висина трошкова техничког прегледа 

објеката утврђује се по ценовнику који доноси 
Градско веће града Пожаревца.

Накнаду трошкова инвеститор уплаћује на 
рачун Дирекције.

Члан 8.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 

важи Одлука о поверавању, начину организовања 
и спровођења техничког прегледа грађевинских 
објеката (“Службени гласник општине Пожаревац”, 
бр. 4/2004).

Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у “Службеном гласнику града 
Пожаревца”

У Пожаревцу, 17.12.2009. године Број 01-06-144/15

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл.инж.шум., с.р.
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На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник РС” 
број 129/07), члана 7. става 3. и члана 
45. Закона о комуналној полицији 
(“Службени гласник РС” број 48/09) и члана 27. става 
1. тачке 6. Статута града Пожаревца (пречишћен 
текст) (“Службени гласник града Пожаревца” број 
9/09 ), Скупштина града Пожаревца, на седници од 
17.12. 2009. године донела је
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ОДЛУКУ
О ОБЛИЦИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА 

САРАДЊЕ ОДЕЉЕЊА КОМУНАЛНЕ 
ПОЛИЦИЈЕ И ОДЕЉЕЊА ЗА 
ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Члан 1.
Одељење комуналне полиције и Одељење 

за инспекцијске послове Градске управе града 
Пожаревца дужни су да остварују међусобну 
сарадњу у обављању послова из надлежности 
комуналне полиције и инспекцијских служби, у 
складу са овом одлуком.

О остваривању међусобне сарадње Одељења 
комуналне полиције и Одељења за инспекцијске 
послове старају се начелници Одељења комуналне 
полиције и Одељења за инспекцијске послове.

Члан 2.
Одељење комуналне полиције обавештава 

Одељење за инспекцијске послове о питањима од 
значаја за обављање послова те службе, а нарочито 
о уоченим потребама за обављањем инспекцијског 
надзора.

Одељење за инспекцијске послове 
обавештава Одељење комуналне полиције 
о питањима од значаја за обављање послова 
комуналне полиције.

Обавештења из ст. 1. и 2. овог члана 
достављају се неодложно и по правилу писменим 
путем, а у случају хитности могу се достављати 
телефоном и непосредним усменим обраћањем. 
Сва достављена обавештења се евидентирају.

Члан 3.
Одељење комуналне полиције и Одељење 

за инспекцијске послове размењују информације 
од значаја за обављање послова из свог делокруга. 

Размена информација и искустава врши 
се писмено или организовањем заједничких 
састанака.

Када је то потребно за извршавање 
послова из њихове надлежности, Одељење 
комуналне полиције може захтевати од Одељења 
за инспекцијске послове, односно Одељење за 
инспекцијске послове од Одељења комуналне 
полиције, достављање података из евиденција које 
воде у складу са законом и прописима Града.

О међусобној сарадњи Одељење комуналне 
полиције и Одељење за инспекцијске послове дужне 
су да сачињавају писмене месечне, полугодишње и 
годишње извештаје и исте достављају начелнику 
Градске управе.

Члан 4.
Ако је Одељењу за инспекцијске послове за 

обављање послова из њене надлежности потребна 
непосредна помоћ Одељења комуналне полиције, 
начелник Одељења за инспекцијске послове поднеће 
образложени захтев за пружање непосредне помоћи 
начелнику Одељења комуналне полиције.

Захтев из става 1. ове одлуке може се 
односити само на послове из надлежности Одељења 
комуналне полиције, утврђене законом и чланом 
14 Одлуке о Градској управи града Пожаревца 
(пречишћен текст).

Члан 5.
Одељење комуналне полиције и Одељење за 

инспекцијске послове могу предузимати заједничке 
мере и активности од значаја за обављање послова 
комуналне полиције и инспекцијских служби.

Заједничке мере и активности Одељења 
комуналне полиције и Одељење за инспекцијске 
послове планирају се унапред.

Приликом предузимања заједничких мера 
и активности Одељења комуналне полиције и 
Одељење за инспекцијске послове, комунални 
полицајац може, на оправдани усмени захтев 
службеног лица инспекцијске службе и под 
условима утврђеним законом, проверити идентитет 
лица, прегледати лице и предмете и привремено 
одузети предмете.

Извештаје о заједничким предузетим 
мерама и активностима поднесе се начелнику 
Градске управе. 

Члан 6.
Начелник Одељења комуналне полиције 

одредиће комуналног полицајца, а начелник 
Одељења за инспекцијске послове инспектора, које 
ће се старати о ефикасном остваривању међусобне 
сарадње Одељења комуналне полиције и Одељења 
за инспекцијске послове.

Члан 7.
 У случају одбијања или отежаног одвијања 
међусобне сарадње, начелник Одељења комуналне 
полиције, односно начелник Одељења за 
инспекцијске послове, обавестиће о томе начелника 
Градске управе.

Члан 8.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у “Службеном гласнику града 
Пожаревца”.
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У Пожаревцу, 17.12.2009. године Број: 01-06-144/16

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Миомир Илић,дипл.инг.шумарства, с.р.
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 На основу члана 100. Закона о заштити 
животне средине („Службени гласник Република 
Србије“ број 135/04 и 36/2009),  члана 64, 65, 66. и 67. 
Закона о буџетском систему  („ Службени гласник 
Републике Србије“ број 54/2009) и члана 27. става 
1. тачке 6. Статута града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца“ број 2/2008 и 6/2009), 
Скупштина града Пожаревца, на седници од 17.12. 
2009. године, донела је

О Д Л У К У
О ОБРАЗОВАЊУ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА 

ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 1. 
 Образује се буџетски фонд за заштиту 
животне средине ( у даљем тексту: буџетски фонд), 
као евиденциони рачун у оквиру главне књиге 
трезора града Пожаревца, и то као индирекни 
корисник буџетских средстава у оквиру Раздела 
3- Градска управа; Глава- 3.3.- фонд за заштиту 
животне средине; функција- 530- смањење 
загађености; Извор финансирања- приходи из 
буџета.

Члан 2.
 Буџетски фонд образује се у циљу 
финансирања програма заштите животне 
средине, као и припрема, спровођења и развоја  
акционих  планова који разрађују регулаторне 
и институционалне активности, активности 
мониторинга, студије, израда  пројектне 
документације, економских и финансијских 
инструмената, информисање, образовање и 
капиталне инвестиције из области очувања, 
коришћења, заштите и унапређења животне 
средине на територији Града Пожаревца.

Члан 3.
 Средства за рад буџетског фонда обезбеђују 
се из наменских прихода буџета Града Пожаревца 
остварених од накнаде за загађење животне средине, 
накнаде за загађење животне средине у подручјима 
од посебног државног интереса у области заштите 

животне средине по одредбама Закона о заштити 
животне средине и посебних закона и посебне 
накнаде за заштиту и унапређење животне средине 
коју прописује локална самоуправа.

Члан 4.
 Средства буџетског фонда користе се за 
финансирање активности по Програму коришћења 
средстава буџетског фонда, кога за сваку буџетску 
годину доноси Скупштина града Пожаревца, уз 
претходну прибављену сагласност надлежног 
министарства.
 Утрошак средстава буџетског фонда  
реализује се преко буџета Града Пожаревца у 
висини одобрених годишњих апропријација овог 
индиректног корисника буџетских средстава у 
одлуци о буџету Града. 

Члан 5.
 Средства буџетског фонда користе се за 
финансирање активности у складу са Програмом 
коришћења средстава а нарочито за:

1. заштиту, очување и побољшање 
квалитета ваздуха, воде, земљишта и 
шума, као и ублажавање климатских 
промена и заштиту озонског омотача;

2. санацију одлагалишта отпада, 
подстицање смањења настајања отпада, 
рециклажу и поновну употребу отпада;

3. увођење чистије производње за рад 
постројења и обављање активности, 
као и за рано прилагођавање захтевима 
заштите животне средине;

4. технологије и производе који смањују 
оптерећење и загађење животне 
средине;

5. заштиту и очување биодиверзитета и 
геодиверзитета;

6. подстицање одрживог коришћења 
заштићених природних добара и 
предела посебних природних одлика;

7. подстицање одрживог развоја руралног 
подручја;

8. подстицање коришћења обновљивих 
извора енергије;

9. подстицање чистијег транспорта;
10. подстицање одрживих привредних 

делатности, односно одрживог 
привредног развоја;

11. унапређење система информисања о 
стању животне средине, праћење и 
оцењивање стања животне средине, 
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као и увођење система управљања 
животном средином;

12. подстицање образовних, истраживачких 
и развојних студија, програма, пројеката 
и других активности, укључујући и 
демонстрационе активности;

13. суфинансирање превентивних и 
интервентних мера у ванредним 
околностима загађивања животне 
средине и оспособљавање за 
реаговање у случају удеса, укључујући 
рекултивацију и санацију загађеног 
простора до кога је дошло као последица 
акцидента, када је акцидента непознат 
или у случајевима који искључују 
одговорност загађивача;

14. суфинансирање програма, пројеката и 
других активности из области основних 
геолошких истраживања;

Члан 6.
 Буџетски фонд преузима обавезе у оквиру 
реално планираних прихода  буџетског фонда.
 Плаћање на терет буџетског фонда врши 
се до нивоа  средстава расположивих у буџетском 
фонду за финансирање активности по Програму 
коришћења средстава овог фонда.  
 На крају текуће године неискоришћена 
наменска  средства буџетског фонда остају на 
рачуну буџета Града и преносе се као средства 
буџетског фонда за коришћење у наредној години.

Члан 7.
 Послове на изради и праћењу реализације 
Програма коришћења средстава из члана 4. ове 
одлуке, обавља Комисија за израду и праћење 
реализације Програма коришћења средстава 
буџетског фонда.

Комисија у сарадњи са стручним службама 
Градске управе града Пожаревца, у припреми 
Предлога програма коришћења средстава 
има задатак да овај акт припреми у складу са 
законским одредбама и одредбама ове одлуке, тако 
да исти добије потребну сагласност надлежног 
министарства.
 Поред обавезе из става 1. и става 2. овог 
члана, Комисија учествује и у изради извештаја 
о коришћењу средстава буџетског фонда за 
потребе Скупштине Града Пожаревца и надлежног 
министарства.

Скупштина града Пожаревца посебним 
решењем образује Комисију за израду и праћење 
реализације Програма коришћења средстава, којим 
се одређује задатак, састав и накнада за рад.

Административно- техничке послове за 
потребе Комисије обавља Одељење за привреду и 
финансије  Градске управе Града Пожаревца.

Члан 8.
 Буџетски фонд преузима обавезу 
привременог управљања над комплексом Спомен 
парка „Чачалица“ у Пожаревцу и објектом 
Еколошког дома у оквиру овог комплекса.
 Послови на одржавању зеленила у 
комплексу Спомен парка „Чачалица“ поверавају 
се Јавном комуналном предузећу „Комуналне 
службе“ Пожаревац, а послови одржавања и 
завршетка радова на изградњи објекта  Еколошког 
дома поверавају се Јавном предузећу Дирекција за 
изградњу Града Пожаревца.

Члан 9.
 Ступањем на снагу ове одлуке престаје 
да важи Одлука о оснивању Фонда за заштиту 
животне средине Града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца“ број 4/2009).
 Престанком рада Фонда за заштиту 
животне средине града Пожаревца, средства која се 
на дан 31.12.2009. године налазе на рачуну  Фонда 
за заштиту животне средине преносе се на рачун 
буџета Града и представљају неутрошена средства 
буџетског фонда.
 Буџетски фонд преузима обавезу да у 
2010. години из пренетих неутрошених средстава 
изфинансира започету реализацију одобрених 
пројеката и програма  Фонда за заштиту животне 
средине из 2009. године и ранијих година.
 Престанком рада Фонда за заштиту животне 
средине Града Пожаревца, директора овог Фонда 
у радни однос преузима Градска управа града 
Пожаревца. 

Члан 10.
 Буџетским фондом управља Градска управа 
града Пожаревца, а стручне, административно- 
техничке послове за потребе истог обавља 
Одељење за привреду и финансије Градске управе 
града Пожаревца.

Члан 11.
 За реализацију ове одлуке задужује се 
Одељење за привреду и финансије Градске управе 
града Пожаревца.

Члан 12.
 Ступањем на снагу ове одлуке престаје 
да важи Одлука о привременом уступању на 
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управљање и коришћење комплекса Чачалица и 
објекта Еколошког дома у Пожаревцу Фонду за 
заштиту животне средине општине Пожаревац 
(„Службени гласник општине Пожаревац“ број 
1/2008).

Члан 13.
 Ова одлука ступа на снагу даном 
објављивања у „Службеном гласнику града 
Пожаревца“.

У Пожаревцу, 17.12.2009. године Број: 01-06-144/17

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
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 На основу члана 27. става 1. тачке 6. Статута 
града Пожаревца („Службени гласник града 
Пожаревца“ број 2/2008 и 6/2009), Скупштина града 
Пожаревца на седници одржаној дана 17.12.2009. 
године, донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОБЕЗБЕЂЕЊУ 

СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА

Члан 1.
 У Одлуци о обезбеђењу средстава за 
реализацију пројеката („Службени гласник града 
Пожаревца“ бр. 5/2009) , члан 3. мења се и гласи: 

„Град Пожаревац овом одлуком се обавезује 
да у буџету Града Пожаревца за 2010. годину на 
име учешћа Града Пожаревца обезбеди средства 
у износу од 38.640,00 динара за финансирање  
Пројекта  Изградња фискултурне сале у ОШ 
„Свети Сава“ у Пожаревцу и средства у износу 
од 8.127.660,00 динара за финансирање Пројекта 
„Спортско рекреативни објекат“ Пожаревац.“

Члан 2.
 Остале одредбе Одлуке о обезбеђењу 
средстава за реализацију пројеката („Службени 
гласник града Пожаревца“ бр. 5/2009) остају 
неизмењене.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Пожаревца.

У Пожаревцу,17.12.2009. године Број 01-06-144/18

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
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На основу члана 27. става 1. тачке 6. Статута 
града Пожаревца (пречишћен текст «Службени 
гласник града Пожаревца» бр. 9/2009), Скупштина 
града Пожаревца, на садници одржаној дана  
17.12.2009. године донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Одлуку о обезбеђењу 

средстава за реализацију пројеката
  

Члан 1.
 Даје се сагласност на Одлуку о обезбеђењу 
средстава за реализацију пројеката број 01-40-
1643/ 2009 од 4.12.2009. године, донете од стране 
Градоначелника града Пожаревца.

Члан 2.
 Саставни део овог решења је Одлука о 
обезбеђењу средстава за реализацију пројеката 
број 01-40-1643/ 2009 од 4.12.2009. године.

Члан 3.
 Ово решење објавити у «Службеном 
гласнику града Пожаревца «.

У Пожаревцу, 17.12.2009. године Број: 01-06-144/19

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
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На основу члана 84. тачке 5. Статута града 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца” 
број 2/2008 и 6/2009), и Одлуке о додатним 
правима и облицима социјалне заштите у општини 
Пожаревац бр. 01-55-4/08 („Службени гласник града 
Пожаревца” број 3/92,4/94 и 5/08), Градоначелник 
града Пожаревца доноси
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ОДЛУКУ 
О ОБЕЗБЕЂЕЊУ СРЕДСТАВА ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА

Члан 1.
 Овом одлуком се утврђује начин обезбеђења 
средстава за реализацију Пројекта „Клуб за 
младе” у Пожаревцу, за које је Град Пожаревац 
конкурисао за финансијску подршку из средстава 
Министарства рада и социјалне политике и Фонда 
за социјалне иновације Републике Србије у 2010. 
години.

Члан 2.
Град Пожаревац овом одлуком се обавезује 

да у буџету Града Пожаревца за 2010. годину на 
име учешћа Града Пожаревца обезбеди средства 
у износу од 235.120,00 за суфинансирање Пројекта 
„Клуб за младе” у Пожаревцу.

Члан 3.
Град Пожаревац средства из члана 

2. ове одлуке обезбедиће уколико се одобри 
суфинансирање наведеног пројекта из средстава 
Министарства рада и социјалне политике и Фонда 
за социјалне иновације Републике Србије у 2010. 
години.

Члан 4.
Обавезује се Одељење за привреду и 

финансије Градске управе града Пожаревца да у 
припреми буџета за 2010. годину, Града Пожаревца 
предвиди средства за намене утврђене чланом 2. 
ове одлуке.

Члан 5.
Ову одлуку доставити Скупштини Града 

Пожаревца ради усвајања

Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења.

У Пожаревцу,04.12.2009.год. Број:01-40-1643/2009

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

 Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
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На основу члана 8а Одлуке о оснивању 
Фонда за развој града (пречишћен текст) 

(“Службени гласник града Пожаревца”, бр. 3/09 и 
9/09) и на основу члана 27. Статута града Пожаревца 
(пречишћен текст) (“Службени гласник града 
Пожаревца”, бр. 9/09) Скупштина града Пожаревца, 
на седници од 17.12.2009. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању председника и чланова Надзорног 

одбора Фонда за развој Града

I
У Надзорни одбор Фонда за развој Града 

именују се:
 - за председника Петровић Владимир из 
Пожаревца, ул. Чеде Васовића, бр. 76/7;
 - за чланове: 

1. Стефановић Иван из Пожаревца, ул. 
Пожаревачки партизански одред бр. 
20; и

2. Микић Ратко из Пожаревца, ул. Бојане 
Првуловић, бр. 14.

II 
Ово решење објавити у “Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 17.12.2009. год. Број: 01-06-144/20а

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл.инж.шумарства, с.р.
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На основу члана 4. Одлуке о оснивању Савета 
за одрживи развој града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца“, бр. 9/09) и на основу 
члана 27. Статута града Пожаревца (пречишћен 
текст) („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 
9/09), Скупштина града Пожаревца, на седници од 
17.12.2009. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању председника, заменика 

председника и чланова Савета за одрживи 
развој града Пожаревца 

I
 У Савет за одрживи развој града Пожаревца 
именују се: 
 - за председника Вујичић Душан из 
Пожаревца, ул. 7. јула бр. 19, а за заменика 
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председника Ратић Ненад из Пожаревца, ЈКП 
„Водовод и канализација“ у Пожаревцу;
 - за чланове:
  1. Јацић др Љубомир из Пожаревца, ул. 
Чеде Васовића бр. 4/8;
  2. Стокић Зоран из Пожаревца, ул. Косте 
Абрашевића бр. 2;
  3. Матић Славољуб из Пожаревца, ул. 
Станоја Главаша бр. 18;
  4. Ваљаревић Саша из Пожаревца, ЈКП 
„Комуналне службе“ у Пожаревцу;
  5. Благојевић мр Звонимир из Пожаревца, 
ЈП „Топлификација“ у Пожаревцу;
  6. Ђорђевић-Милорадовић др Јасминка из 
Костолца, ул. 8. марта бр. 40; и
  7. Миладиновић Петар из Костолца, ул. 
Партизанска бр. 61.

II 
Ово решење објавити у “Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 17.12.2009. год. Број: 01-06-144/20б

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
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На основу члана 60. Закона о 
пољопривредном земљишту („Службени гласник 
РС“, бр. 62/06 и 41/09) и на основу члана 27. и 
57. Статута града Пожаревца (пречишћен текст) 
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 9/09), 
Скупштина града Пожаревца на седници од 
17.12.2009. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о образовању Комисије за израду Годишњег 
програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта на територији 

града Пожаревца у државној својини за 2010. 
годину 

I
 Образује се Комисија за израду Годишњег 
програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта у државној својини 
на територији града Пожаревца за 2010. годину (у 
даљем тексту: Комисија)и у исту се именују:

- за председника: Биљана Кочи, дипл. 

правник Одељења за привреду и финансије Градске 
управе града Пожаревца а за заменика Боривоје 
Стевановић, инжењер геодезије из Пожаревца, ул. 
Нушићева бр. 10;

- за чланове: 
1. Снежана Милосављевић, др. вет. 

мед. Пољопривредне школе са 
домом ученика „Соња Маринковић“ 
у Пожаревцу;

2. Оливера Најдановић, дипл. 
инж. пољопривреде Одељења за 
инспекцијске послове Градске 
управе града Пожаревца;

3. Зоран Марјановић, дипл. правник 
Одељења за урбанизам, комуналне и 
имовинско-правне послове Градске 
управе града Пожаревца; 

4. Бошко Перић, дипл. инж. 
пољопривреде Одељења за привреду 
и финансије Градске управе града 
Пожаревца; и

5. Гордана Миљковић, геодетски 
техничар Службе за катастар 
непокретности у Пожаревцу

- за секретара се именује Сузана 
Филиповић, Одељење за привреду 
и финансије Градске управе града 
Пожаревца.

 Заменик председника учествује у раду и 
одлучивању Комисије, а замењује председника 
у случају његове одсутности и спречености да 
обавља своју дужност. 

II
 Задатак Комисије је да изради Годишњи 
програм заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта у државној својини за 
2010. годину, којим ће утврдити врсту и обим радова 
које треба извршити у 2010. години, динамику 
извођења радова и улагања средстава, податке који 
се односе на пољопривредно земљиште у својини 
Републике Србије (у даљем тексту: у државној 
својини), и то податке о: 

1) укупној површини и површини 
по катастарским општинама 
пољопривредног земљишта у 
државној својини на територији града 
Пожаревца; 

2) корисницима пољопривредног 
земљишта у државној својини;

3) закупцима пољопривредног земљишта 
у државној својини;

4) површини пољопривредног земљишта 
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у државној својини која није дата на 
коришћење;

5) укупној површини пољопривредног 
земљишта у државној својини која 
је планирана за давање у закуп, као 
и површине делова пољопривредног 
земљишта у државној својини које су 
планиране за давање у закуп (једна или 
више катастарских парцела) са бројем 
катастарске парцеле, површином, 
класом, културом; и

6) стању заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта у државној 
својини. 

III
 Орган надлежан за послове вођења јавне 
евиденције о непокретностима дужан је да достави 
потребне податке Комисији, без накнаде. 

IV
 Комисија је дужна да предлог Годишњег 
програма из тачке II овог решења изради и достави 
Скупштини града Пожаревца на усвајање најкасније 
у року од 45 дана од дана именовања.

 
V

 Градско веће града Пожаревца донеће 
решење о накнади председнику, заменику 
председника и члановима Комисије за рад у истој. 

У Пожаревцу, 17.12.2009. год. Број: 01-06-144/20в

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
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На основу члана 7. става 4. Одлуке о 
образовању Буџетског фонда за заштиту животне 
средине, бр. 01-06-144/17 од 17.12.2009. године 
и на основу члана 34. Статута града Пожаревца 
(пречишћен текст) („Службени гласник града 
Пожаревца“, бр. 9/09), Скупштина града Пожаревца, 
на седници од 17.12.2009. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о образовању Комисије за израду и праћење 

реализације Програма коришћења средстава 
Буџетског фонда за заштиту животне средине 

I
 Образује се Комисија за израду и праћење 
реализације Програма коришћења средстава 
Буџетског фонда за заштиту животне средине (у 
даљем тексту: Комисија) и у исту се именују: 

- за председника Пивац Жарко из 
Пожаревца, ул. Моше Пијаде бр. 29/9, 
а за заменика председника Ђукић 
Слободан из Пожаревца, ул. Моравска 
бр. 7;

-  за чланове:
1. Савић Драган из Пожаревца, ул. 

Омладинска бр. 16;
2.  Гојковић Драшко из Брадарца;
3.  Шутановац Душан из Забеле бб;
4. Перић Драган из Костолца, ул. 

Карађорђева бр. 11;
5. Савић Дејан из Пожаревца, ул. 

Немањина бр. 7/12;
6. Живојиновић Мирослав из Маљуревца; 

и
7.  Грујић Смиљан из Дрмна.

II 
 Градско веће града Пожаревца посебним 
решењем одредиће накнаду за рад председнику, 
заменику председника и члановима Комисије. 

III 
 Ступањем на снагу овог решења престаје 
да важи Решење о разрешењу и именовању 
председника и чланова Управног одбора и 
Надзорног одбора Фонда за заштиту животне 
средине града Пожаревца („Службени гласник 
града Пожаревца“, бр. 5/08, 1/09, 3/09, 4/09 и 6/09). 

IV
Ово решење ступа на снагу даном 

доношења, а објавити у “Службеном гласнику 
града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 17.12.2009. год. Број: 01-06-144/20г

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
      

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Миомир Илић, дипл.инж.шумарства, с.р.
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 На основу члана 61. став 6. Закона о 
буџетском систему („Службени гласник Републике 
Србије”, бр. 54/09), члана 20. став 2. Одлуке о буџету 
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града Пожаревца за 2009. годину („Службени 
гласник града Пожаревца” бр. 5/08, 01/09 и 
6/09) и захтева директног буџетског корисника 
Скупштина града Пожаревца, број 01-40-1620/2009 
од 03.12.2009. године, председник Скупштине 
града Пожаревца доноси

РЕШЕЊЕ 
О ИЗМЕНАМА У ФИНАНСИЈСКОМ ПЛАНУ ЗА 

2009. ГОДИНУ

1. У Финансијском плану директног 
буџетског корисника Скупштина града Пожаревца 
за 2009. годину, врши се промена следећих 
економских класификација:

- умањује се економске класификација 
423599 - остале стручне услуге у износу 
од 200.000,00 динара у корист економске 
класификације 423911 - остале опште 
услуге.

2. Задужује се директни корисник 
Скупштина града Пожаревца, да на основу 
тачке 1. овог Решења, изврши измене у свом 
Финансијском плану за 2009. годину.

3. О реализацији овог Решења стараће 
се Одељење за привреду и финансије 
Градске управе града Пожаревца.

У Пожаревцу, 8.12.2009.год. 
Број:01-40-1620/2009-1

ПРЕДСЕДНИК СКУРШТШЕ ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА

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

Доставити
- Одсеку за скупштинске послове
- Одсеку за трезор
- Одсеку за буџет и финансије
- архиви
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној 07. децембра 2009. године, разматрало 
је захтев ЈП „Љубичево” Пожаревац за одобрење 
средства ради набавке два компјутера, те је на 
основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. 
гласник Републике Србије” бр. 129/2007), члана 
86. Статута града Пожаревца (“Службени гласник 
града Пожаревца”, бр. 2/2008 и 6/2009) и члана 4. 

и 10. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2009. 
годину („Службени гласник града Пожаревца” бр. 
5/08, бр. 1/09 и 6/2009), донело следеће

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев ЈП „Љубичево” 

Пожаревац број: 01-40-1625/09 од 03.12.2009. 
године, за одобрење средства ради набавке два 
компјутера и одобравају средства у износу од 
50.000,00 динара.

II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити 

из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2009. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” бр. 5/08, бр. 1/09 и 6/09), са 
Раздела: 1 - „Градоначелник и Градско веће”, Глава 
1.1: - „Градоначелник и Градско веће”, Функција 110 
- „ Извршни и законодавни органи, финансирање 
и фискални послови и спољни послови”, Позиција 
15, Економска класификација 499 - „Текућа 
буџетска резерва”, и иста распоредити у оквиру 
Раздела: 2 „Скупштина града Пожаревца”, Глава 
2.3. „Субвенције градским јавним предузећима 
и градским манифестацијама”, Функција 470 
„Остале делатности”-ЈП „Љубичево”, Позиција: 
58, Економска класификација 451 -4511 Текуће 
субвенције јавним нефинансијским предузећима.

III
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења 

исплатити из средстава утврђених Одлуком о 
буџету града Пожаревца за 2009. годину („Службени 
гласник града Пожаревца” бр. 5/08, бр. 1/09 и 6/09), 
са Раздела: 2 „Скупштина града Пожаревца”, Глава 
2.3. „Субвенције градским јавним предузећима 
и градским манифестацијама”, Функција 470 
„Остале делатности”-ЈП „Љубичево”, Позиција: 
58, Економска класификација 451 -4511 Текуће 
субвенције јавним нефинансијским предузећима, а 
на текући рачун Удружења за коњарство и коњички 
спорт „Књегиња Љубица”, број: 105-5205728-
39, који се води код АИК Банке, са назнаком : за 
набавку два компјутера за ЈП „Љубичево”, уз 
обавезу доставе правдајуће документације Одсеку 
за трезор, подобне за пренос средства.

IV
За реализацију овог решења задужује се 

Одељење за привреду и финансије и ЈП „Љубичево” 
Пожаревац.
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V
Ово решење објавити у “Службеном гласнику 

града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 07.12.2009. год. 
Број: 01-06-143/2009-12

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Доставити:
- Шефу Одсека за трезор
- Шефу Одсека за буџет
- Шефу Одсека за скупштинске послове
- Оливери Гроздановић, Одељење за 

привреду и финансије
- Директору ЈП „Љубичево”Пожаревац

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној 09. децембра 2009. године, разматрало је 
захтев Мушког рукометног клуба „Пожаревац” за 
одобрење додатних финансијских средстава ради 
несметаног рада у децембру месецу, са изјашњењем 
Одељења за друштвене делатности, те је на основу 
члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. 
гласник Републике Србије” бр. 129/2007), члана 
86. Статута града Пожаревца (“Службени гласник 
града Пожаревца”, бр. 2/2008 и 6/2009) и члана 4. 
и 10. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2009. 
годину („Службени гласник града Пожаревца” бр. 
5/08, бр. 1/09 и 6/2009), донело следеће

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Мушког 

рукометног клуба „Пожаревац” за одобрење 
додатних финансијских средстава ради несметаног 
рада у децембру месецу, са изјашњењем Одељења 
за друштвене делатности и одобравају средства у 
износу од 800.000,00 динара.

II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити 

из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2009. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” бр. 5/08, бр. 1/09 и 6/09), са 

Раздела: 1 - „Градоначелник и Градско веће”, Глава 
1.1: - „Градоначелник и Градско веће”, Функција 110 
- „ Извршни и законодавни органи, финансирање 
и фискални послови и спољни послови”, Позиција 
15, Економска класификација 499 - „Текућа 
буџетска резерва”, и иста распоредити у оквиру 
Раздела: 1 „Градоначелник и градско веће”, Глава 
1.2. „Дотације невладиним организацијама, 
удружењима и пројектима”, Функција 810 „Услуге 
рекреације и спорта”, Позиција: 38, Економска 
класификација 481- Дотације спортским 
омладинским организацијама.

III
Средства опредељена у тачки 1. овог 

Решења исплатити из средстава утврђених 
Одлуком о буџету града Пожаревца за 2009. 
годину („Службени гласник града Пожаревца” бр. 
5/08, бр. 1/09 и 6/09), са Раздела: 1 „Градоначелник 
и градско веће”, Глава 1.2. „Дотације невладиним 
организацијама, удружењима и пројектима”, 
Функција 810 „Услуге рекреације и спорта”, 
Позиција: 38, Економска класификација 481- 
Дотације спортским омладинским организацијама, 
а на текући рачун МРК „Пожаревац” број: 160-
18178-56, који се води код Вапса 1п1еза, уз обавезу 
доставе правдајуће документације Одсеку за 
трезор, подобне за пренос средства.

IV
За реализацију овог решења задужује 

се Одељење за привреду и финансије и МРК 
„Пожаревац”.

V
 Ово решење објавити у “Службеном 
гласнику града Пожаревца”

У Пожаревцу, 09. децембра 2009. године 
Број: 01-06-143/2009-20

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Доставити:
- Шефу Одсека за трезор
- Шефу Одсека за буџет
- Шефу Одсека за скупштинске послове
- Ивани Шајатовић, Одељење за друштвене 

делатности
- МРК „Пожаревац”, ул. Воје Дулића бр. 35, 

12 000 Пожаревац
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ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној 17. децембра 2009. године, разматрало 
је захтев ФК „Млади радник” Пожаревац број: 
01-40-1694 од 16.10.2009. године, са изјашњењем 
Одељења за привреду и финансије, те је на основу 
члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. 
гласник Републике Србије” бр. 129/2007) члана 
86. Статута града Пожаревца (“Службени гласник 
града Пожаревца”, бр. 2/2008 и 6/2009) и члана 4. 
и 10. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2009. 
годину („Службени гласник града Пожаревца” бр. 
5/08, бр. 1/09 и 6/2009), донело следеће

РЕШЕЊЕ 
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев ФК „Млади радник” 

Пожаревац, број: 01-40-1694 од 16.10.2009. године, 
за рефундацију уложених средстава у опремање 
и стварање минималних услова за одигравање 
првенствених фудбалских утакмица Супер лиге 
Србије на градском стадиону а по захтеву Комисије 
за лиценцирање стадиона ФСС, са изјашњењем 
Одељења за привреду и финансије и одобравају 
средства у износу од 2.020.011,86 динара.

II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити 

из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2009. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” бр. 5/08, бр. 1/09 и 6/09), са 
Раздела: 1 - „Градоначелник и Градско веће”, Глава 
1.1:- „Градоначелник и Градско веће”, Функција 110 
- „ Извршни и законодавни органи, финансирање 
и фискални послови и спољни послови”, Позиција 
15, Економска класификација 499 - „Текућа 
буџетска резерва”, и иста распоредити у оквиру 
Раздела: 1 „Градоначелник и градско веће”, Глава 
1.2. „Дотације невладиним организацијама, 
удружењима и пројектима”, Функција 810 „Услуте 
рекреације и спорта”, Позиција: 38, Економска 
класификација 481911- Дотације спортским 
омладинским организацијама.

III
Средства опредељена у тачки 1. овог 

Решења исплатити из средстава утврђених 

Одлуком о буџету града Пожаревца за 2009. 
годину („Службени гласник града Пожаревца” бр. 
5/08, бр. 1/09 и 6/09), са Раздела: 1 „Градоначелник 
и градско веће”, Глава 1.2. „Дотације невладиним 
организацијама, удружењима и пројектима”, 
Функција 810 „Услуге рекреације и спорта”, 
Позиција: 38, Економска класификација 481911- 
Дотације спортским омладинским организацијама, 
а на текући рачун ФК „Млади радник” Пожаревац, 
број: 105-52260-98, који се води код АИК Банке, уз 
обавезу доставе правдајуће документације Одсеку 
за трезор, подобне за пренос средства.

IV
За реализацију овог решења задужује се 

Одељење за привреду и финансије и ФК „Млади 
радник” Пожаревац.

V 
Ово решење објавити у “Службеном гласнику 

града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 17. децембра 2009. године 
Број: 01-06-145/2009-10

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Доставити:
- Шефу Одсека за трезор
- Шефу Одсека за буџет
- Шефу Одсека за скупштинске послове
- Ивани Шајатовић, Одељење за друштвене 

делатности
- Даници Динић, Градска управа
- ФК”Млади радник” Пожаревац, ул. Ијије 

Горковића бр. 1, 12 000 Пожаревац

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
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 Образац ОСГОК-22/2009

На основу члана 39. става 1. и члана 40. 
става 1. Закона о локалним изборима („Службени 
гласник РС“, бр. 129/2007), Градска изборна 
комисија у Пожаревцу (у даљем тексту: Комисија) 
на седници од 6.12.2009. године, сачинила је

З А П И С Н И К
о раду Градске изборне комисије у Пожаревцу 
на утврђивању резултата избора за одборнике 
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Скупштине Градске општине Костолац 
одржаних 6. децембра 2009. године

1. Седница Комисије је почела у 23,37 
часова, 6.12.2009. године, у сали 11 Града 
Пожаревца.

2. Седници Комисије присуствују:  Бранислав 
Стјеповић, председник Комисије, Мирослав 
Унгурјановић, секретар Комисије, чланови 
Комисије у сталном саставу: Момир 
Рогожарски, Јасмина Илић, Миодраг 
Микић, Новица Пантић, Бранислав Вујисић, 
Мирослав Бундало, Младен Станимировић, 
чланови Комисије у проширеном саставу: 
Димче Димовски, Иван Савић, Биљана Ухан-
Швиковић, Славко Живковић, Урош Стевић, 
Зоран Гроздановић, Иван Пацула, Драгиша 
Благојевић, Лајко Лазар, Милосав Андрејић, 
Гојко Илијевски, Жарко Дебељачки, Рамиз 
Алијевић и Милан Петрушић, од укупно 23 
члана, па Комисија може да ради и пуноважно 
одлучује. 

 Седници оправдано не присуствује: Анка 
Гогић-Митић, члан Комисије у сталном 
саставу.

3. Комисија је утврдила да је, од укупно 
11 бирачких одбора у Градској општини 
Костолац примила изборни материјал од 11 
бирачких одбора.

4. Комисија је утврдила је да није било битних 
повреда одредаба Закона о локалним изборима 
и Закона о избору народних посланика и није 
поништила гласање ни на једном бирачком 
месту.

5. На основу изборног материјала примљеног 
од бирачких одбора за избор одборника 
Скупштине Градске општине Костолац, 
утврђено је:

- према изводима из бирачког списка има 
уписаних бирача ……................................ 11.175;

- да је, према изводима из бирачких спискова 
на бирачким местима гласало бирача ....... 6.900;

- да је ван бирачког места гласало бирача…80;
- да је примљено укупно гласачких листића 

.......................................................................... 11.173;
- да је било укупно неважећих гласачких 

листића .............................................................. 183;
- да је било важећих гласачких листића ... 6.717;
- да су поједине изборне листе добиле следећи 

број гласова:

Ред.бр. НАЗИВ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ

БРОЈ 
ГЛАСОВА 
КОЈЕ ЈЕ 
ДОБИЛА 
ИЗБОРНА 

ЛИСТА

1. ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА-
БОРИС ТАДИЋ 851

2. Г 17 ПЛУС-РАДИША ИЛИЋ 604

3.

ГРУПА ГРАЂАНА „ЗА БОЉУ 
БУДУЋНОСТ“-
ДРАГОЉУБ ИВАНОВИЋ, ДР 
ВЕТЕРИНЕ

446

4.
СРПСКА НАПРЕДНА 
СТРАНКА-ТОМИСЛАВ 
НИКОЛИЋ

838

5.
ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА 
СРБИЈЕ-НОВА СРБИЈА-
САША ЛАЗИЋ

452

6. СРПСКИ ПОКРЕТ ОБНОВЕ-
ВУК ДРАШКОВИЋ 353

7.
СРПСКА РАДИКАЛНА 
СТРАНКА-ДР ВОЈИСЛАВ 
ШЕШЕЉ

236

8. ГРУПА ГРАЂАНА 
„ВИОЛЕТА ОЦОКОЉИЋ“ 50

9. ГРУПА ГРАЂАНА „КУД има 
куд“ 186

10.
ЛИБЕРАЛНО 
ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА-
ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ

533

11. ГРУПА ГРАЂАНА „ОБРАТИ 
ПАЖЊУ“ 155

12. БРАНИЧЕВСКА ЗЕЛЕНА 
СТРАНКА 188

13.

СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС)-
ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ 
ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ 
(ПУПС)-ЈЕДИНСТВЕНА 
СРБИЈА (ЈС)-ИВИЦА ДАЧИЋ

1.219

14. РОМСКА ПАРТИЈА 
УЈЕДИЊЕЊА 281

15.
ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА 
МАКЕДОНАЦА-
ВЛАДИСЛАВ НАЈДОВСКИ

74

16.

ГРУПА ГРАЂАНА „ЗА 
САМОСТАЛНУ ОПШТИНУ 
КОСТОЛАЦ“-СТЕВАН 
ЦРНЧЕВИЋ

88

17. ПОКРЕТ СОЦИЈАЛИСТА-
ПЕТАР ЧАБОВИЋ 163

6. Чланови Комисије нису имали примедбе на 
утврђивање резултата избора.
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7. Закључено је да се резултати избора наведени 
у овом Записнику одмах саопште јавности 
и објаве у „Службеном гласнику града 
Пожаревца“.

8. Комисија је завршила рад 7.12.2009. године у 
00,14 часова.

У Пожаревцу, 6.12.2009. године Број: 01-013-191/1

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

СЕКРЕТАР КОМИСИЈЕ,
Мирослав Унгурјановић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,
Бранислав Стјеповић, дипл. правник, с.р.

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ:
1. Момир Рогожарски, с.р.
2. Јасмина Илић, с.р.
3. Миодраг Микић, с.р.
4. Новица Пантић, с.р.
5. Бранислав Вујисић, с.р.
6. Анка Гогић-Митић, с.р.
7. Мирослав Бундало, с.р.
8. Младен Станимировић, с.р.
9. Димче Димовски, с.р.
10. Иван Савић, с.р.
11. Биљана Ухан-Швиковић, с.р.
12. Славко Живковић, с.р.
13. Урош Стевић, с.р.
14. Зоран Гроздановић, с.р.
15. Иван Пацула, с.р.
16. Драгиша Благојевић, с.р.
17. Лазар Лајко, с.р.
18. Милосав Андрејић, с.р.
19. Гојко Илијевски, с.р.
20. Жарко Дебељачки, с.р.
21. Рамиз Алијевић, с.р.
22. Милан Петрушић, с.р.
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