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На основу Закона о планирању и изградњи 
(„Служ бени гласник РС“, бр. 47/2003 и 34/2006) и 
члана 44. Статута општине Пожаревац („Службени 
глас ник општине Пожаревац“, бр. 2/05), Скупштина 
оп шти не Пожаревац, на седници од 14.03.2008. 
годи не, донела је

ОДЛУКУ 
о доношењу Генералног развојног плана 

водоснабдевања општине Пожаревац

Члан 1.
Овом Одлуком доноси се Генерални развојни 

план водоснабдевања општине Пожаревац.

Члан 2.
Саставни делови Одлуке су:
1. Четири свеске елабората плана, урађене од 

стране ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаре-
вац, Институт за водопривреду „Јарослав Черни“  
Београд, који садрже:
Текстуални део

-  предрачун инвестиција за реализацију решења, 
генералне закључке, препоруке и динамику 
реализације, услове за пројектовање;

Графички прилози
-  неопходна годишња улагања у изградњу јавног 

регионалног водоводног система општине По-
жаревац, водоводно-дистрибутивни систем 
града Пожаревца – 2030. година R 1:5000, 
водоводно-дистрибутивни систем града Пожа-
ревца- 2030. година R 1:25000.

2. Документација
-  Генерални план водоснабдевања општине По-

жаревац до 2030. године Института „Јарослав 
Черни“ Београд.

-  План оперативних активности у вези решавања 
водоснабдевања;

-  Одлуку Управног одбора ЈКП „ВиК“ бр. 
01-353/1 од 30.01.2008. године.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објав

љивања у „Службеном гласнику општине По жа ревац“.

У Пожаревцу 14.03.2008. год. Број: 01-06-7/1 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Иван Грубетић, дипл. инж. машинства, с.р. 
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На основу члана 24. и 25. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС“, бр. 47/2003) и 
члана 44. Статута општине Пожаревац („Службени 
гласник општине Пожаревац“, бр. 2/05),

Скупштина општине Пожаревац, на седници од 
14.03.2008. године, донела је

О Д Л У К У 
о приступању-изради Генералног 

развојног плана сакупљања, одвођења 
и пречишћавања отпадних вода 

општине Пожаревац

Члан 1.
Овом Одлуком приступа се изради Генералног 

раз вој ног плана сакупљања, одвођења и пре чиш ћа
ва ња отпадних вода општине Пожаревац.

Члан 2.
Генерални развојни план сакупљања, одвођења и 

пречишћавања отпадних вода општине Пожаревац 
доноси се за територију општине Пожаревац.

У Генералном развојном плану сакупљања, од
во ђе  ња и пречишћавања отпадних вода општине 
Пожаревац дугорочно би се определили правци раз
воја и приоритети везани за континуирано са куп ља
ње, одвођење и пречишћавање отпадних вода.

Члан 3.
Циљ израде Генералног развојног плана са куп

ља ња, одвођења и пречишћавања отпадних вода 
општине По жа ревац је смањење загађења и зашти
та животне средине.

Члан 4.
За носиоца израде Генералног развојног плана 

сакупљања, одвођења и пречишћавања отпадних 
вода општине Пожаревац одређује се Јавно ко му
нал но предузеће „Водовод и канализација“ у По жа
рев цу.

Члан 5.
Рок за израду Генералног развојног плана са куп

ља ња, одвођења и пречишћавања отпадних вода је 
12 месеци.

Члан 6.
Саставни део ове Одлуке је програм за израду 

Генералног развојног плана сакупљања, одвођења и 

ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
Година XL    Број 1  ПОЖАРЕВАЦ    14.03.2008.



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦСтрана 2 - Број 1 14.03.2008.

пречишћавања отпадних вода општине Пожаревац, 
из ра ђен од стране Јавног комуналног предузећа 
„Во до вод и канализација“ у Пожаревцу.

Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине По
жа ре вац“.

У Пожаревцу 14.03.2008. год. Број: 01-06-7/2

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Иван Грубетић, дипл. инж. машинства, с.р. 
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На основу члана 44. става 1. тачке 5. Статута 
оп шти не Пожаревац („Службени гласник опш
ти не Пожаревац“ број 2/05) и Закључка број 
010662/20074 од 10.12.2008. године Општинског 
ве ћа општине Пожаревац, Скупштина општине По
жа ре вац, на седници од 14.03.2008. године, донела је

ОДЛУКУ 
о изменама и допунама Одлуке о 

комуналном уређењу

Члан 1.
У Одлуци о комуналном уређењу („Службени 

гласник општине Пожаревац“ број 1/06 и 4/2007), 
члан 35. мења се и гласи:

„Општина Пожаревац послове уређења, одр
жа ва ња и заштиту зеленила из члана 34. става 1. 
али неје 16 ове одлуке (зелене површине опште на
мене) поверава Јавном комуналном предузећу „Ко
му нал не службе“ Пожаревац, које је и основано за 
обављање ове врсте комуналне делатности.“

Члан 2.
Члан 40. мења се и гласи:
„Јавно комунално предузеће „Комуналне служ

бе“ припрема годишњи програм уређивања јавних 
зелених површина из члана 34. ове одлуке, који 
усваја Скупштина општине Пожаревац, уз саглас
ност надлежног одељења Општинске управе оп
штине Пожаревац.

Послове надзора у извршавању поверених по
слова на уређењу, одржавању и заштити јавних 
зе ле них површина од стране Јавног комуналног 
пре ду зећа „Комуналне службе „Пожаревац обавља 
Јав но предузеће Дирекција за изградњу општине 
По жа ревац.“

Члан 4.
Члан 45. мења се и гласи:
„Јавно комунално предузеће „Комуналне служ

бе“ По жаревац дужно је да са јавне зелене повр
шине уклања стабла или делове стабала, ко ја су 
ош те ћена од елементарних непогода или сао браћај
них удеса, оштећених сувих и дотрајалих, ако угро
жавају: живот људи, индивидуалне стамбене и 
пословне објекте, нормално одвијање саобраћаја 
или друга здрава стабла, по налогу надлежног ор
гана.“

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине По
жа ревац“.

У Пожаревцу, 14.03.2008. год. Број: 01-06-7/10

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Иван Грубетић, дипл. инж. машинства, с.р. 
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На основу члана 5. и члана 8. Закона о средстви
ма у својини Републике Србије („Службени глас
ник Републике Србије“ број 53/95, 3/96,54/96 и 
32/96), члана 16. става 1. тачке 4. и 9. Статута оп
штине Пожаревац („Службени гласник општине 
Пожаревац“ број 2/2005),

Скупштина општине Пожаревац. на седници од 
14.03.2008. године, доноси

ОДЛУКУ 
о привременом уступању на управљање и 

коришћење комплекса Чачалица и објекта 
Еколошког дома у пожаревцу Фонду 
за заштиту животне средине општине 

Пожаревац

Члан 1.
Уступа се Фонду за заштиту животне среди

не оп штине Пожаревац на период од 2 године на 
управ ља ње и коришћење комплекс Чачалица и об
је кат Еколошког дома у оквиру овог рекреативног 
ком плек са.

Члан 2.
Фонд за заштиту животне средине општи

не Пожаревац, као будући корисник комплекса 
Чачалица и Еколошког дома и Јавно предузеће Ди
рек ци ја за изградњу општине Пожаревац, као носи
лац одобрења за градњу Еколошког дома, дужни су 
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да предузму све неопходне мере и активности ради 
завршетка радова на овом објекту све до добијања 
употребне дозволе и предаје објекта на употре
бу Фонду за заштиту животне средине општине 
Пожаревац.

Члан 3.
По завршетку радова на објекту Еколошког до

ма, Фонд за заштиту животне средине општине 
По жаревац дужан је да обезбеди да се просторије 
Еко лош ког дома користе од одговарајућих инс
ти ту ција и организација за намене, окупљања и 
дешавања свих активности које су у функцији и 
суштини пос то ја ња ове врсте објекта у оквиру ре
креативног ком плек са Ча ча ли ца.

Члан 4.
За све време управљања и коришћења комплек са 

Чачалица и објекта Еколошког дома. Фонд за заш
титу животне средине општине Пожаревац је у оба
вези да поступа по принципу „доброг домаћина“, 
као и да обезбеди организацију послова на чу ва њу 
и одржавању истих, у складу са одлуком о по вера
ва њу послова на одржавању јавних зелених повр
шина ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац. 

Члан 5.
У периоду привременог располагања Фонд за 

заштиту животне средине општине Пожаревац, као 
носилац права управљања и коришћења комплекса 
Чачалица и Еколошког дома припремиће коначну 
концепцију начина функционисања и коришћења 
овог комплекса у наредном периоду.

У том циљу Фонд за заштиту животне сре
дине општине Пожаревац оствариће сарадњу са 
одговарајућим институцијама локалне самоуправе и 
обезбедити да функционисање комплекса Чачалица 
са потезом Тулба, Минине воде, Пожаревачки мир 
1718 и Еколошки дом, са предвиђеним садржајима 
и активностима учини да живот грађана општи
не Пожаревац у домену очувања и заштите живот
не средине, рекреације и културних и туристичких 
догађања буде квалитетнији.

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од да

на објављивања у „Службеном гласнику општине 
Пожаревац“.

У Пожаревцу, 14.03.2008. год. Број:01-06-7/11

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Иван Грубетић, дипл. инж. машинства, с.р. 
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На основу члана 83. 96. 99. и 100. Закона о заш
ти ти животне средине („Службени гласник Ре
публи ке Србије“ број 135/04) и члана 44. става 
1. тачке 5. Статута општине Пожаревац („Служ
бени гласник општине Пожаревац“ број 2/05), 
Скупштина општине Пожаревац на седници 
14.03.2008. године, донела је

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 
О ОСНИВАЊУ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ 
ПОЖАРЕВАЦ

Члан 1.
У Одлуци о оснивању Фонда за заштиту живот

не средине општине Пожаревац („Службени глас
ник општине Пожаревац“ број 8/05), члан 7. мења 
се и гласи:

Органи Фонда су:
Управни одбор, као орган управљања;1. 
директор, као орган пословођења и2. 
Надзорни одбор, као орган надзора.3. 

Члан 2. 
После члана 7. додаје се нови члан који гласи:
„Члан 7а 
Управни одбор има председника и осам члано

ва.
Надзорни одбор има председника и четири чла

на.
Чланове Управног одбора, Надзорног одбор и 

директора именује и разрешава Скупштина општи
не Пожаревац.

Мандат чланова Управног одбора, Надзорног од
бор и директора траје четири године.“

Члан 3. 
Члан 8. мења се и гласи:
„Фонд представља и заступа директор Фонда. 

Наредбодавац за извршење финансијског плана 
Фонда је директор Фонда.“

Члан 4. 
После члана 8. додаје се нови члан који гласи:
„Члан 8а
Стручне, оперативне и административно тех

ничке послове обављају запослени у Фонду.
Фонд је дужан да за обављање послова из става 

1. овог члана, најмање 70% потребних радних ме
ста попуни преузимањем запослених из локалне са
моуправе, док за 30% радних места може извршити 
упошљавање нових радника.

Запослени у Фонду имају права и обавезе у 
складу са законом којим се уређују радни односи у 
државним органима.“
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Члан 5.
Обавезује се Фонд да у року до 30 дана од дана 

ступања на снагу ове одлуке усклади Статут и оста
ла акта Фонда.

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од да

на објављивања у „Службеном гласнику општине 
Пожаревац“.

У Пожаревцу, 14.03.2008. год. Број: 01-06-7/12

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Иван Грубетић, дипл. инж. машинства, с.р. 
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На основу члана 44. става 1. тачке 5. Статута 
оп штине Пожаревац („Службени гласник оп
штине Пожаревац“ број 2/2005 и Закључка број 
01065/20085 од 11.02.2008. године Општинског 
већа општине Пожаревац, Скупштина општине 
Пожаревац, на седници од 14.03.2008. године, до
нела је

ОДЛУКУ 
о изменама и допунама 

Одлуке о водоводу и канализацији

Члан 1.
У Одлуци о водоводу и канализацији („Служ

бе ни гласник општине Пожаревац“ 4/2000, 2/2002, 
2/2003 и 10/2005), у члану 14. после става 2 додају 
се став 3. и став 4. који гласе:

„Склоништешахт за водомер мора бити лоциран 
у плацу власника или корисника непосредно иза ре
гулационе линије, или на јавној површини, уколико 
се грађевинска и регулациона линија поклапају.

Водомери уграђени супротно прописаним тех
ничким условима из претходног става подлежу оба
вези измештања.

Члан 2.
У члану 14. став 3. постаје став 5. у коме се по

сле речи „Уградњу“ додају речи „и измештање“.

Члан 3.
У члану 43. став 1. мења се и гласи:
„Послове одржавања и чишћења кишне 

канализације у Пожаревцу и Костолцу, фекал
них колектора, чишћење таложника на каналима 
у улицама у Пожаревцу и Костолцу и чишћење 
Брежанског канала у Пожаревцу обавља ЈКП 
„Водовод и канализација“ Пожаревац, уз накнаду 
из средстава буцета општине Пожаревац.“

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине По
жа ревац“

У Пожаревцу, 14.03.2008. год. Број : 01-03-7/13

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Иван Грубетић, дипл. инж. машинства, с.р. 
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На основу члана 57. става 1. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Ср
бије“, број 9/02, 33/04 и 135/04) и на основу члана 
44. става 1. тачке 5. и 7. Статута општине Пожаревац 
(„Службени гласник општине Пожаревац“, бр. 2/05), 
Скупштина општине Пожаревац, на седници од 
14.03.2008. године, донела је

ОДЛУКУ 
о измени и допуни Одлуке о  

Општинској управи општине Пожаревац

Члан 1.
У Одлуци о Општинској управи општине По жа

ре вац („Службени гласник општине По жа ревац“, 
бр. 5/04, 10/06, 1/07 и 2/07) у члану 7. ставу 1. тачка 
3. мења се и гласи: „3 Одељење за ин спек цијске по
слове и заштиту животне средине“.

Члан 2. 
У члану 9. бришу се речи: „заштиту и уна пре ђе

ње животне средине“.

Члан 3.
У члану 10. после речи: „Одељење за ин спек

цијс ке послове“ додају се речи: „и заштиту живот не 
сре дине“, после речи: „екологије“ брише се зарез и 
додаје слово „и“ и после речи: „комуналних делат
ности“ ставља се зарез и додају се речи: „заштиту 
жи вотне средине“.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од да

на објављивања у „Службеном гласнику општине 
Пожаревац“.

У Пожаревцу, 14.03.2008. год. Број: 01-06-7/14

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Иван Грубетић, дипл. инж. машинства, с.р. 
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На основу члана 44. става 1. тачке 5. Статута 
оп штине Пожаревац („Службени гласник општи
не Пожаревац“ број 2/2005) Скупштина општине 
Пожаревац, на седници од 14.03. 2008. године, до
нела је

ОДЛУКУ 
О УСВАЈАЊУ МАСТЕР ПЛАНА 
КУЛТУРНОИСТОРИЈСКЕ РУТЕ  

„ПУТ РИМСКИХ ЦАРЕВА“  
(„Felix Romuliana“)

Усваја се Мастер план културноисторијске ру те 
„Пут римских царева“, израђен од стране Еко номс
ког факултета из Београда.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Министарство трговине, туризма и услуга Репу
бли ке Србије у 2007. години, спровело је јав ни тен
дер за израду Пословног (мастер) плана за по друч је 
у источној Србији, који подразумева развој култур но
историјске руте везане за староримско наслеђе, као 
једног од приоритета туристичког развоја у Србији. 
Право на израду Мастер плана на јавном тендеру до
био је Економски факултет из Београда.

Мастер план културноисторијске руте „Пут рим
ских царева“ обухвата археолошке локалитете на 
подручју који се пружа правцем: Ниш–Сврљиг–
Зајечар–Неготин–Кладово–Доњи Милановац, Го
лу бац–Велико Градиште–Пожаревац (Костолац) и 
у адми ни стра тивном смислу обухвата делове оп
штина Ниш, Сврљиг, Књажевац, Зајечар, Неготин, 
Кладово, Мајданпек, Голубац, Велико Градиште 
и Пожаревац. На рути се налази велики број кул
турно историјских споменика који датирају из доба 
неолита, римског периода и српског средњег века: 
Mediana, Timacum Minus, Vrelo Šarkamen, Trajanova 
tabla, Trajanov most, Diana, Viminacium. На рути, по
ред споменика из римског периода значајни су још и 
следећи локалитети: Лепенски вир, Ниш ка твр ђа ва, 
тврђава Голубачки град, Ћеле кула, Фетислам Кла
довска тврђава, Рамска тврђава, музеји и друго.

Мастер план треба да постави културно исто риј
ски интинерер везан за староримско наслеђе. Раз вој 
руте би значајно поспешио развој туризма у Ср би
ји, а посебно дестинацијама Доње Подунавље и 
СтигКучајске планине–Бељаница за које је такође 
ура ђен посебан Мастер план и где се на туризам 
гле да као на стратешку привредну грану која ће 
ути ца ти на структурни и економски преображај.

По себ но треба напоменути да Мастер план кул
тур но историјске руте „Пут римских царева“ треба да 
створи оквире за усклађен, хармоничан систем истра
живања, заштите и туристичке употребе руте и њених 
кључних атракција и локалитета, и тиме, уз остале 

мастер планове, пружи основе за активирање малог и 
средњег бизниса и перспективан развој регије и оси
гу ра ње квалитета живота њеног становништва.

Значај наведеног Мастер плана за саму општину 
Пожаревац огледа се у обухвату локалитета Vi mi na
cium у самој рути и предложеним програмима кон
ку рентности. Развој програма конкурен тнос ти који 
се односе на општину Пожаревац, пред став ља сле
де ће:

 културноисторијски значај локалитета Vi mi -
na cium, који је несумњив и поседује до вољ но 
атрактивности за археолошке туре или ис то
риј ске туре,
 унапређење постојећих атракција које мо гу  -
привући специфични сегмент архео лош ког ту
ризма, што подразумева не колико ак тив  нос ти: 
изградња центра за посетио це са интерпре
тативним центром у Vi  mi  na  ciu  mu, додавање 
нових садржаја (Хи по  дром и Амфитеатар у 
Viminaciumu), ур ба но опремање (постављање 
клупа, расвете, мобилијара), хортикултурно 
уређење и огра ђи ва ње,
 развој понуде сувенира, -
унапређење ресторатерске понуде,  -
 унапређење путне инфраструктурепа норамс -
ких путева,
 унапређење понуде смештаја изградњом  -
смештајних капацитета у близини локалитета 
Viminacium као и у самом граду.

У Пожаревцу, 14.03.2008. год. Број:01-08-7/15

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Иван Грубетић, дипл. инж. машинства, с.р. 
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На основу члана 22. Закона о финансирању ло
калне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 
62/2006) и на основу члана 29. и 44. Статута оп
штине Пожаревац („Службени гласник општине

Пожаревац“, бр. 2/2005), Скупштина општине 
Пожаревац, на седници од 14.03.2008. године, до
нела је

ОДЛУКУ 
о расписивању личног изјашњавања 
грађана о увођењу самодоприноса за 
подручје Месне заједнице Кленовник 

путем референдума на тајном гласању 
на бирачком месту у Дому културе у 

Кленовнику
Расписује се референдум за изјашњавање гра ђа1. 
на о увођењу самодоприноса за подручје Месне 
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заједнице Кленовник за период од 5 година и то 
почев од 01.06.2008 до 31.05.2013. године.
Ради законитости спровођења референдума, 2. 
Скупштина општине Пожаревац ће образовати 
посебну комисију за спровођење референдума 
о увођењу самодоприноса за подручје Месне 
заједнице Кленовник.
Комисија ће се старати о законитости референду3. 
ма и дати посебно упутство за спровођење ис тог.
Комисију чине председник, заменик и пет чла4. 
нова комисије.
Председник и чланови комисије за спровођење 5. 
референдума могу имати своје заменике.
Референдум ће се спровести дана 11.05.2008. 6. 
године на бирачком месту у Дому културе у 
Кленовнику.
На референдуму грађани ће се изјаснити о сле7. 
де ћем питању: „Да ли сте за то да се уво ђе њем 
новог самодоприноса за село Кленовник за пе
риод од наредних пет година (од 01.06.2008. 
до 31.05.2013. године), настави изградња ко
муналне инфраструктуре у селу: наставе радо
ви на топлификацији села, заврши објекат за 
децу предшколског узраста, израде канали за 
одвод бујичних вода, огради и уреди гробље и 
изгради капела, заврши изградња тротоара, от
почне асфалтирање сеоских улица, одржавају 
спортски објекти у школском дворишту и на 
фудбалском игралишту, да се одржава улична 
расвета у селу, трафо станице, као и Дом кул
туре и Школа, да се организују спортске актив
ности у оквиру ФК „Борац“, као и обнови рад 
КУДа „Кленовник“ и обележавају верски и 
други празници од значаја за село Кленовник“.
На листићу за лично изјашњавање, грађани ће се 8. 
изјашњавати заокруживањем речи „ДА“ или „НЕ“.
После референдума о увођењу самодоприно9. 
са, Комисија за спровођење референдума ће ут
врдити коначне резултате личног изјашњавања 
грађана и објавити их.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од да10. 
на објављивања у „Службеном гласнику општи
не Пожаревац“.

У Пожаревцу 14.03.2008. год. Број: 01-06-7/16a

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Иван Грубетић, дипл. инж. машинства, с.р. 
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На основу члана 22. Закона о финансирању ло
калне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 
62/2006) и на основу члана 29. и 44. Статута оп
штине Пожаревац („Службени гласник општине 

Пожаревац“, бр. 2/2005), Скупштина општине По
жа ревац, на седници од 14.03.2008. године, утврди
ла је

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 
о увођењу самодоприноса за подручје  

Месне заједнице Кленовник

Члан 1.
Уводи се самодопринос у новчаном облику за 

подручје Месне заједнице Кленовник личним из
јаш ња вањем грађана путем референдума на гласач
ком месту у Дому културе у Кленовнику. Гла са ње 
ће се одржати 11.05.2008. године.

Члан 2.
Самодопринос се уводи за раздовље од 5 (пет) го

дина и то почев од 01.06.2008 до 31.05.2013. године.

Члан 3.
Планирана средства за Месну заједницу Кле нов

ник износе 6.000.000,00 динара.
Планирани приход из става 1. овог члана чини 

део укупних средстава која ће се формирати и кроз 
друге видове учешћа у обезбеђењу средства (учешће 
Дирекције за изградњу општине Пожаревац, креди
та банака и извођача радова, учеш ће грађана, при
ватних инвеститора и друго).

Приходи из става 1. и 2. овог члана, утврдиће се 
финансијским планом за сваку годину у периоду за 
који се уводи самодопринос.

Члан 4.
Средства самодоприноса заједно са средстви

ма из члана 3. став 2. ове Одлуке, користиће се у 
складу са утврђеним ставовима Месне заједнице 
Кленовник, а на бази програма самодоприноса за 
подручје Месне заједницу Кленовник.

Члан 5.
Средства самодоприноса користиће се у наведе

ном раздобљу, а према следећем распореду: 
7 0% за комуналну инфраструктуру (ширење то

плификационе мреже у селу, завршетак зграде 
за предшколску децу, изградња канала за одвод 
бујичних вода, ограђивање и уређење гробља 
са изградњом капеле, завршетак изградње тро
тоара и почетак асфалтирања сеоских улица, 
одржавање Дома културе, школе, уличне рас
вете, трафо станица, путева, обележавање 
верских и других празника значајних за село 
Кленовник.

 10% за завршетак и одржавање спортских об -
је ка та у школском дворишту и на фудбалском 
игра лиш ту и за уређење дечјег парка.
 10% за рад ФК „Борац“ и спортске активно -
сти у селу.
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 5% за рад Културноуметничког друштва „Кле -
нов ник“,
 5% за рад МЗ Кленовник. -

Члан 6.
Самодопринос извршавају грађани на начин и на 

основице за утврђивање самодоприноса, како је то 
прописано члановима 87. до 97. Закона о локалној 
самоуправи и то по следећим стопама:

 2% од нето плата и зарада радника у радном  -
односу у земљи и иностранству, а ако није 
могуће утврдити основицу за обрачун самодо
приноса за зараде радника у иностранству, као 
основицу рачунати троструки износ просечне 
зараде у општини Пожаревац.
 2% од плата и примања који имају карактер за -
раде грађана (самостално обављање занатских 
и других делатности и сл.),
 5% на приходе грађана који друштвене обавезе  -
плаћају у годишњем паушалном износу.
 3% за грађане који обавезе плаћају према ос -
тва ре ној заради, у проценту од сваког по је ди
нач но оствареног прихода.
2% на приходе од зарада. -
2% од прихода од ауторских права. -
10% на приход од пољопривредне делатности. -

Самодопринос се не може уводити на примања и 
имовину који су законом изузети од опорезивања.

Члан 7.
Обрачун и наплату самодоприноса врше:

од плата исплатилац зарада, -
 у осталим случајевима разрезује га и наплаћује  -
порески орган у складу са Законом о локалној 
самоуправи и прописима који важе за порезе 
грађана.

Члан 8.
Новчана средства која се прикупљају на основу 

од луке о самодоприносу који се уводи за подручја 
Мес не заједнице Кленовник, уплаћују се на рачун 
Мес не заједнице Кленовник.

Члан 9.
За праћење наплате и реализације само допри

но  са, управљање и надзор над тим средствима 
и до но ше ње наредби за извршење финансијског 
плана самодоприноса, Савет Месне заједнице 
Кле  нов  ник образоваће посебну Комисију за спро
во ђе ње са мо до при носа и ближе уредити њена 
пра ва и обавезе.

Члан 10.
По спроведеном поступку личног изјашњавања 

грађана на референдуму, донеће се посебна одлука 
о самодоприносу.

Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од об

јав љи ва ња у „Службеном гласнику општине По жа
ре вац“. 

У Пожаревцу, 14.03.2008. год. Број: 01-06-7/16б

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Иван Грубетић, дипл. инж. машинства, с.р. 
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На основу члана 22. Закона о финансирању ло
калне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 
62/2006) и на основу члана 29. и 44. Статута оп
штине Пожаревац („Службени гласник општи
не Пожаревац“, бр. 2/2005), Скупштина општине 
Пожаревац, на седници од 14.03.2008. године, до
нела је

РЕШЕЊЕ 
о образовању Комисије за спровођење 

референдума о увођењу самодоприноса за 
подручје Месне заједнице Кленовник путем 
тајног гласања на бирачком месту у Дому 

културе у Кленовнику

Образује се Комисија за спровођење референ1. 
дума о увођењу самодоприноса за подручје Месне 
заједнице Кленовник.

У Комисију за спровођење референдума име2. 
ну ју се:

Марковић Радиша  за председника Комисије, -
 Мијајловић Горан  за заменика председника  -
Комисије,
Савић Вериша  за члана Комисије, -
Оливерић Стојан  за члана Комисије, -
Величковић Миливоје  за члана Комисије, -
Стојановић Снежана  за члана Комисије, -
Милановић Владана  за члана Комисије. -

Ово Решење објавити у „Службеном гласни3. 
ку општине Пожаревац“.

У Пожаревцу 14.03.2008. год. Број: 01-06-7/16в

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Иван Грубетић, дипл. инж. машинства, с.р. 
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На основу члана 23. става 1. Закона о комунал
ним де  лат ностима („Службени гласник РС“, бр. 
16/97 и 42/98) и на основу члана 44. Статута општи
не Пожаревац („Службени гласник општине 
Пожаревац“, бр. 2/05), Скупштина општине По жа ре
вац на седници од 14.03.2008. године, донела је

РЕШЕЊЕ 
о давању сагласности на Ценовник 

услуга ЈКП „Водовод и канализација“ из 
Пожаревца

I
Даје се сагласност на Ценовник услуга ЈКП 

„Водовод и канализација“ из Пожаревца, бр. 
01352/1 од 30.01.2008. године.

Цене услуга по Ценовнику ЈКП „Водовод и 
канализација“ из Пожаревца примењиваће се почев 
од 01.03.2008. године.

II
Ово решење као и Ценовник услуга ЈКП „Во

до вод и канализација“ из Пожаревца објавити у 
„Служ беном гласнику општине Пожаревац“.

У Пожаревцу, 14.03.2008. год. Број: 01-06-7/17

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Иван Грубетић, дипл. инж. машинства, с.р. 

13

ЦЕНОВНИК УСЛУГА  
ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ

УСЛУГА
Стара це

на без 
ПДВ

Стара 
цена са 

ПДВ

Нова це
на без 
ПДВ

Нова це
на са 
ПДВ

% 
повећања

Физичка лица  вода 28,38 30,65 30,08 32,49 106,0

Физичка лицавода и канализација 32,25 34,83 34,19 36,93 106,0

Правна лица (школе, предшколске и здрав
ствене установе, спортске организације) вода 36,76 39,71 38,97 42,09 106,0

Правна лица (школе, предшколске и здрав
ствене установе, спортске организације) вода 
и канализација

42,57 45,98 45,12 48,73 106,0

Правна лица (остали корисници) вода 70,95 76,63 75,21 81,23 106,0

Правна лица (остали корисници)вода и 
канализација 78,69 84,99 83,41 90,09 106,0

У Пожаревцу, 30.01.2008. год.   Број: 01-352/1
В. Д. ДИРЕКТОР 

Обрадин Селаковић, с. р.
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На основу члана 14. става 1. Закона о локалним 
изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/07) и 
на основу члана 44. Статута општине Пожаревац 
(„Службени гласник општине Пожаревац“, бр. 
2/05), Скупштина општине Пожаревац, на седници 
од 14.03.2008. године, донела је

РЕШЕЊЕ 
о разрешењу и именовању председника, 

чланова и секретара и њихових заменика 
Општинске изборне комисије за спровођење 

избора за одборнике Скупштине града 
Пожаревца

I
Разрешавају се дужности председника, члана, се

кретара и њихових заменика Општинске избор не 
ко ми сије за спровођење избора за одборнике Скуп
шти  не општине Пожаревац и председника општине у 
стал ном саставу: Којадиновић Слободан, Момировић 
Се ли мир, Ђокић Александар, Стојко вић Александар, 
Ма тић Љубомир, Мијатовић Бран ко, Пантић Новица, 
Рајић Томислав, Грубетић Ми  лан, Микић Миодраг, 
Огњановић Душан, Илкић Де јан, Па повић Душанка, 
Братић Милева, Павловић Пав ле, Илић Јасмина, 
Косановић Гордана, Ми ло шевић Саша, Унгурјановић 
Мирослав и Трајковић Небојша.

II
У Општинску изборну комисију за спровођење 

избора за одборнике Скупштине града Пожаревца, 
у сталном саставу, именују се:

-  за председника Стјеповић Бранислав, адвокат из 
Пожаревца, ул. Косанчићева бр. 36, кога је пред-
ложио Општински одбор Социјалистичке партије 
Србије у Пожаревцу, а за заменика Ћокић Алексан-
дар, дипл. правник из Пожаревца, ул. Пионирски 
трг бр. 17/2, кога је предложио Општински одбор 
Социјалистичке партије Србије у Пожаревцу;

за члана Стевић Весна, дипл. правник из По1. 
жа рев ца, ул. Љубовијска бр. 17, коју је предложио 
Општински одбор Социјалистичке пар тије Србије 
у Пожаревцу, а за заменика Стој ковић Александар, 
дипл. економиста из По жа рев ца, ул. Аћима 
Медовића бр. 9, кога је пред ло жио Општински од
бор Социјалистичке партије Србије у Пожаревцу;

за члана Микић Миодраг из Пожаревца, ул. 2. 
Драже Марковића бр. 31, кога је предложио Општински 
одбор Српске радикалне странке у Пожаревцу, а за за
меника Животић Ивана из По жа рев ца, ул. Милоша 
Обилића бр. 58, коју је предложио Општински одбор 
Српске радикалне странке у По жа рев цу;

за члана Михајловски Владимир, дипл. еко3. 
номиста из Пожаревца, ул. Кнез Милошев венац бр. 
4/15, кога је предложио Општински одбор Српске 

радикалне странке у Пожаревцу, а за заменика 
Митић Раде из Пожаревца, ул. Саве Ковачевића бр. 
18,кога је предложио Општински одбор Српске ра
дикалне странке у Пожаревцу;

за члана ГогићМитић Анка, дипл. правник из 4. 
По жа рев ца, ул. Станоја Главаша бр. 8, коју је предло жио 
Општински одбор Демократске странке у По жа ревцу, а 
за заменика Ми ло ше вић Зоран, адво кат из Пожаревца, 
ул. Че де Васовића бр. 10/7, кога је пред ло жио Оп штин
ски одбор Демократске странке у По жарев цу;

за члана Петров Томислав, дипл. економиста 5. 
из Кленовника, кога је предложио Општински од
бор Демократске странке у Пожаревцу, а за заме
ника Раду Коса, књиговођа из Костолца, ул. Николе 
Тесле бр. 18/26, коју је предложио Општински од
бор Демократске странке у Пожаревцу;

за члана Цветановић Слободан, дипл. прав6. 
ник из Пожаревца, ул. Лоле Рибара бр. 45, кога је 
предложио Градски одбор Демократске странке 
Србије у Пожаревцу, а за заменика Спасовић Бане, 
дипл. правник из Пожаревца, ул. Југовићева бр. 
35, кога је предложио Градски одбор Демократске 
странке Србије у Пожаревцу;

за члана Илић Дејан из Пожаревца, ул. Тол7. 
сто  јева бр. 2, кога је предложила Коалиција „Због 
По жа рев ца“ у Пожаревцу, а за заменика Јотић Ми
лош из Пожаревца, ул. Војске Југославије бр. 65, 
кога је предложила Коалиција „Због Пожаревца“ у 
По жаревцу; и

за члана Огњановић Душан из Пожаревца, 8. 
ул. VI Личке дивизије бр. 27, кога је предложио Оп 
штински одбор Покрета „Снага Србије  Бого љуб 
Ка рић“ у Пожаревцу, а за заменика Паповић Ду ша
на из Пожаревца, ул. Чеде Васовића бр. 45/11 ко
га је предложио Општински одбор Покрета „Снага 
СрбијеБогољуб Карић“ у Пожаревцу.

За секретара Комисије именује се Унгурјановић 
Мирослав, дипл. правник из Пожаревца, ул. Вар дар ска 
бр. 13/3, а за заменика Живановић Дра гана, дипл. прав
ник из Пожаревца, ул. Јована Шер ба но ви ћа бр. 13/5.

III
Стручне и административно техничке послове 

за Комисију обављаће Одељење за општу управу и 
скупштинске послове Општинске управе општине 
Пожаревац.

IV
Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Пожаревац“.

У Пожаревцу, 14.03.2008. год. Број: 01-06-7/18а

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Иван Грубетић, дипл. инж. машинства, с.р. 
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На основу члана 5. Одлуке о оснивању Фонда за 
развој општине Пожаревац („Службени гласник оп
штине Пожаревац“, бр. 8/92) и на основу члана 44. 
Статута општине Пожаревац („Службени гласник 
општине Пожаревац“, бр. 2/05), Скупштина општи
не Пожаревац, на седници од 14.03.2008. године, 
донела је

РЕШЕЊЕ 
о разрешењу и именовању једног члана 

Управног одбора Фонда за развој општине 
Пожаревац

I
Разрешава се Марјановић Живорад из Кличевца, 

дужности члана Управног одбора Фонда за развој 
општине Пожаревац.

II
Именује се Војводић Бранко, адвокат из По жа

рев ца, ул. Радомира Миленића Руса бр. 4/5 за чла на 
Управног одбора Фонда за развој општине По жа
ревац.

Ш
Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

оп шти не Пожаревац“.

У Пожаревцу, 14.03.2008. год. Број: 01-06-7/18б

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Иван Грубетић, дипл. инж. машинства, с.р. 
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На основу члана 7. Одлуке о оснивању Фонда 
за заштиту животне средине општине Пожаревац 
(„Службени гласник општине Пожаревац“, бр. 8/05) 
и на основу члана 44. Статута општине Пожаревац 
(„Службени гласник општине Пожаревац“, бр. 
2/05), Скупштина општине Пожаревац, на седници 
од 14.03.2008. године, донела је

РЕШЕЊЕ 
о разрешењу и именовању два члана 

Управног одбора Фонда за заштиту животне 
средине општине Пожаревац

I
Разрешавају се дужности члана Управног од

бора Фонда за заштиту животне средине општине 
Пожаревац:

Симић Драган из Пожаревца, ул. Приштинс1. 
ка бр. 10; и

Станковић Златибор из Пожаревца, ул. Мио2. 
дра га Марковића бр. 14.

II
У Управни одбор Фонда за заштиту животне 

средине општине Пожаревац именују се:

Петровић Периша из Пожаревца, ул. Кос мај1. 
ска бр. 8; и

Симић Данијела из Брежана.2. 

III
Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Пожаревац“.

У Пожаревцу, 14.03.2008. год. Број: 01-06-7/18в 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Иван Грубетић, дипл. инж. машинства, с.р. 
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На основу члана 7. Одлуке о оснивању Јавног 
предузећа „Топлификација“ („Службени гласник 
општине Пожаревац“, бр. 2/01) и на основу члана 
44. Статута општине Пожаревац („Службени глас
ник општине Пожаревац“, бр. 2/05), Скупштина 
општине Пожаревац, на седници од 14.03.2008. го
дине, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању два члана 

Управног одбора Јавног предузећа 
„Топлификација“ у Пожаревцу

I
Разрешавају се дужности члана Управног одбора 

Јавног предузећа „Топлификација“ у Пожаревцу:

Димић Драгослав из Пожаревца, ул. Хи лан1. 
дар ска бр. 27, и

Милошевић Мирољуб из Живице, ул. Зелен2. 
гор ска бр. 2.

II
У Управни одбора Јавног предузећа „Топли фи

ка ци ја“ у Пожаревцу за члана се именују:

Јовановић Јован из Пожаревца, ул. Сињска 1. 
бр. Б2/6, и

Стокић Владан из Трњана.2. 
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III
Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Пожаревац“.

У Пожаревцу, 14.03.2008. год. Број: 01-06-7/18г 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Иван Грубетић, дипл. инж. машинства, с.р. 
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На основу члана 8. Одлуке о оснивању Јавног 
комуналног предузећа „Водовод и канализација“ 
(„Службени гласник општине Пожаревац“, бр. 8/98, 
2/01, 2/03 и 3/05) и на основу члана 44. Статута оп
штине Пожаревац („Службени гласник општи
не Пожаревац“, бр. 2/05), Скупштина општине 
Пожаревац, на седници од 14.03.2008. године, до
нела је

РЕШЕЊЕ 
о разрешењу и именовању председника 

Управног одбора Јавног комуналног 
предузећа „Водовод и канализација“ у 

Пожаревцу

I
Разрешава се Рајић Томислав из Пожаревца, ул. 

Слободарска бр. 34 дужности председника Уп рав
ног одбора Јавног комуналног предузећа „Во до вод 
и канализација“ у Пожаревцу.

II
Именује се Димић Драгослав из Пожаревца, 

ул. Хиландарска бр. 27 за председника Управног 
од бора Јавног комуналног предузећа „Водовод и 
канализација“ у Пожаревцу.

III
Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Пожаревац“.

 У Пожаревцу, 14.03.2008. год. Број: 01–06–7/19д

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Иван Грубетић, дипл. инж. машинства, с.р. 
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На основу члана 52. става 2., 53. става 1., 2., 9., 
10. и 11. и 54. става 1. и 3. тачке 1. Закона о осно
вама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 62/03, 64/04, 58/04 и 62/04) и на 
основу члана 44. Статута општине Пожаревац 
(„Службени гласник општине Пожаревац“, бр. 
2/05), Скупштина општине Пожаревац, на седници 
од 14.03.2008. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању једног члана Школског 

одбора Техничке школе „Никола Тесла“ у 
Костолцу

I
У Школски одбор Техничке школе „Никола 

Тесла“ у Костолцу именује се:

 Трајић Снежана, из Костолца, ул. Пар ти1. 
занска бр. 44/1, представник Савета родитеља 
Школе;

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине По жа
ревац“.

 У Пожаревцу, 14.03.2008. год. Број: 01–06–7/18ђ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Иван Грубетић, дипл. инж. машинства, с.р. 
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На основу члана 2. Одлуке о установљењу на
граде и повеље општине Пожаревац („Службени 
гласник општине Пожаревац“, бр. 6/01), Одбор за 
додељивање награда и повеља општине Пожаревац, 
на седници од 16.01.2008. године, донео је

ОДЛУКУ 
о додели звања почасног грађанина 

општине Пожаревац
Додељује се звање почасног грађанина општи

не Пожаревац:
 Владимиру В. Путину, председнику Руске 1. 
Фе  дерације, због принципијелне политике у 
вези проблема Косова и Метохије и залагања 
за очување целовитости Србије у оквирима 
ме ђу народно признатих граница; и
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 Александру Н. Алексејеву, амбасадору Руске 2. 
Федерације у Београду, због доприноса ус
пос тав љању бољих економских, културних и 
других односа општине Пожаревац са од ре
ђе ним структурама Руске Федерације.

У Пожаревцу, 16.01.2008. год. Број: 01–06–1

ОДБОР ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ НАГРАДА 
И ПОВЕЉА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА
Душан Вујичић, дипл. правник, с.р. 
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На основу члана 41. став 6. и члана 48. Закона 
о буџетском систему („Службени гласник РС“ 
број 9/02, 87/02,61/05, 66/05, 101/05, 62/06, 63/06 и 
85/06), члана 88. став 1. тачка 7. и 8. Статута оп
штине Пожаревац („Службени гласник општине 
По жа ревац“ број 2/2005), Одлуке о буџету општине 
Пожаревац за 2008. годину („Службени гласник оп
штине Пожаревац“, број 5/07) и захтева О. Ш. „Вук 
Караџић“ број 197 од 10.01.2008. године,

Председник општине Пожаревац доноси

РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

 ПРИХВАТА СЕ1.  захтев О.Ш. „Вук Караџић“ 
број 197 од 10.01.2008. године и из средста
ва утврђених Одлуком о буџету општине 
Пожаревац за 2008. годину, раздео 1 – Пред
седник и Општинско веће, функција 110 – 
Извршни и законодавни органи, финансијски 
и фискални послови и спољни послови, еко
номска класификација 499, позиција 16  
Текућа буџетска резерва, одо бра вају се 
сред с тва у износу од 93.655,00 ди нара.
 Средства из тачке 1. овог Решења распоређују 2. 
се у оквиру раздела 3–Општинска управа, 
глава 3.1.–Општинска управа општине По
жа ревац, функција 912–Основно обра зо вање, 
Позиција 204, 4632–Капиталне до на ције, 
Економска класификација 5126–Опрема за 
образовање.
 Обавезује се О.Ш. „Вук Караџић“ из По жа3. 
рев  ца да у складу са тачком 1. и 2. овог Ре
ше  ња изврши измене у свом Финансијском 
плану за 2008. годину.

 О реализацији овог Решења стараће се Оде4. 
ље ње за привреду, финансије, трезор и друш
твене делатности Општинске управе општине 
Пожаревац.

 У Пожаревцу, 15.1.2008. год.Bрој:03-40-36/2007-1

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ
Душан Вујичић, дипл. правник, с.р. 
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На основу члана 41. став 6. и члана 48. Закона 
о буџетском систему („Службени гласник РС“ 
број 9/02, 87/02,61/05, 66/05, 101/05, 62/06, 63/06 и 
85/06), члана 88. став 1. тачка 7. и 8. Статута оп
штине Пожаревац („Службени гласник општине 
Пожаревац“ број 2/2005), Одлуке о буџету општи
не Пожаревац за 2008. годину („Службени глас
ник општине Пожаревац“, број 5/07), и на основу 
поднетих рачуна ГМЗ Костолац (Рачун „Топ гун“ 
бр.27/07 од 13.12.2007. године и рачун Клуба 
љубитеља књиге бр.11/2007 од 20.12.2007. године) 
Председник општине Пожаревац доноси

РЕШЕЊЕ 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

 ПРИХВАТА СЕ1.  захтев ГМЗ Костолац и из 
средстава утврђених Одлуком о буџету оп
штине Пожаревац за 2008. годину, раздео 1 
 Председник и Општинско веће, функција 110  
Извршни и законодавни органи, финансијски и 
фискални послови и спољни послови, економ
ска класификација 499, позиција 16  Текућа 
буџетска резерва, одобравају се средства у из
носу од 208.000,00 динара, за покривање трош
кова организације дочека Нове године.
 Средства из тачке 1. овог Решења распоређују 2. 
се у оквиру раздела 3 Општинска управа, 
глава 3.2.  Месне заједнице, Функција 160  
Опште јавне услуге које нису класификова
не на другом месту, Позиција 100, Економска 
класификација 423  Услуге по уговору, сред
ства у износу од 208.000,00 динара.
 Задужује се ГМЗ „Костолац“ да у складу са 3. 
тачком 1. и 2. овог Решења изврши измене у 
свом Финансијском плану за 2008. годину.
 Овим Решењем ставља се ван снаге Решење 4. 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 
бр. 03–40–1370/2007–1 од 25.12.2007. године.
 О реализацији овог Решења стараће се Оде5. 
ље ње за привреду, финансије, трезор и 
друштвене делатности Општинске управе оп
штине Пожаревац.
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Образложење

ГМЗ „Костолац“ обратила се захтевом 
бр.787/07 од 20.12.2007. године за додатна сред
ства за организацију дочека Нове године, на осно
ву чега је донето Решење о употреби средстава 
Текуће буџетске резерве бр. 03–40–1370/2007–1 од 
25.12.2007. године. На основу Потврде службе тре
зора да средства по донетом Решењу у 2007. годи
ни из техничких разлога нису реализована донето 
је Решење као у диспозитиву.

У Пожаревцу, 24.01.2008. год. Број: 
03–40–116/2007

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ
Душан Вујичић, дипл. правник, с.р. 
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На основу члана 41. став 6. и члана 48. Закона 
о буџетском систему („Службени гласник РС“ 
број 9/02, 87/02,61/05, 66/05, 101/05, 62/06, 63/06 и 
85/06), члана 88. став 1. тачка 7. и 8. Статута оп
штине Пожаревац („Службени гласник општине 
Пожаревац“ број 2/2005), Одлуке о буџету општине 
Пожаревац за 2008. годину („Службени гласник оп
штине Пожаревац“, број 5/07), и захтева ОШ „Вук 
Караџић“ бр. 206 од 16.01.2008. године

Председник општине Пожаревац доноси

РЕШЕЊЕ 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

 ПРИХВАТА СЕ1.  захтев О.Ш. „Вук Ка ра џић“ 
број 206 од 16.01.2008. године и из средс 
тава утврђених Одлуком о буџету опш тине 
Пожаревац за 2008. годину, раздео 1  Пред
сед ник и Општинско веће, функција 110 
Извр шни и законодавни органи, финансијски 
и фискални послови и спољни послови, еко
номска класификација 499, позиција 16  
Те ку ћа буџетска резерва, одобравају се 
средс тва у износу од 100.000,00 динара ра
ди обележавања јубилеја школе.
 Средства из тачке 1. овог Решења распоређују 2. 
се у оквиру раздела 3–Општинска управа, гла
ва 3.8. – Основно образовање, Функција 912 
– Основно образовање, Позиција 203, 4631 – 
Текуће донације, Економска класификација 
4237репрезентациј а.
 Средства опредељена у тачки 1. и 2. овог 3. 
Решења исплатити ОШ „Вук Караџић“ из 
Пожаревца уз обавезу да Служби трезора  

Одељење за привреду, финансије, трезор и 
друштвене делатности достави одговарајућу 
правдајућу документацију за пренос средста
ва.
 ЗАДУЖУЈЕ СЕ 4. ОШ „Вук Караџић“ из По
жа рев ца да у складу са тачком 1. и 2. овог Ре
ше ња изврши измене у свом Финансијском 
плану за 2008. годину.
 Овим Решењем ставља се ван снаге Решење о 5. 
употреби средстава текуће буџетске резерве 
бр. 01–40–1298/2007 од 26.12.2007. године.
 О реализацији овог Решења стараће се 6. 
Одељење за привреду, финансије, трезор и 
друштвене делатности Општинске управе оп
штине Пожаревац.

Образложење
Решењем бр. 01–40–1298/2007 од 26.12.2007. го

дине, ОШ „Вук Караџић“ из Пожаревца, одобрена 
су средства у висини 100.000,00 динара. Обзиром 
да из техничких разлога наведена средства нису 
пренета у буџетској 2007. години, школа је поднела 
захтев за њихову реализацију бр. 206 од 16.01.2008. 
године. Обзиром да се ради о обележавању 
значајног јубилеја школе донето је Решење као у 
диспозитиву.

У Пожаревцу, 25.1.2008. год. Број: 01-40-62/2008

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ
Душан Вујичић, дипл. правник, с.р. 
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Председник општине Пожаревац, разматрајући 
захтев ГМЗ „Костолац“ и Дома здравља Костолац 
из Костолца, који се односи на одобрење фи нан сиј
ске помоћи ради покрића трошкова организације 
стручног састанка Републичке пе дијатријске сек
ције Српског лекарског друштва, на основу члана 
88. Став 1. Тачка 7. и 8 Статута општине По жа ре
вац („Службени гласник општине По жа ре вац“, бр. 
2/2005) и члана 4. Одлуке о буџету опш тине По жа
ре ва ц („Службени гласник општине По жа ре вац“ 
број 5/2007) донео је

Р Е Ш Е Њ Е 
о употреби средстава текуће буџетске 

резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев ГМЗ „Костолац“ и Дома 

здравља Костолац, који се односи на одобрење 
финансијске помоћи ради покрића трошкова 
организације стручног састанка Републичке пе ди
ја тријске секције Српског лекарског друштва ко
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ји се одржава у Позоришној сали Дома културе у 
Костолцу дана 26.04.2008. године и одобравају 
средс тва у укупном износу од 50.000,00 динара

II

Средства из тачке 1. овог Решења исплати
ти из средстава утврђених Одлуком о буџету оп
штине Пожаревац за 2008. годину, са Раздела: 
1  „Председник и општинско веће“, Глава 1.1: 
„Председник и општинско веће“, Функција 110 
„Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови“, Позиција: 
16, Економска класификација 499 „Текућа буџетска 
резерва“ и иста распоредити у оквиру Раздела: 3 
„Општинска управа“, Глава 3.2: „Месне заједнице“, 
Функција 160 „Опште јавне услуге које нису кла
сификоване на другом месту“, Позиција: 101, 
Економска класификација 424 „Специјализоване 
услуге424211 Услуге образовања“.

III

Средства из тачке 1. овог Решења исплати
ти из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Пожаревац за 2008. годину, са Раздела: 3  
„Општинска управа“, Глава 3.2: „Месне заједнице“, 
Функција 160 „Опште јавне услуге које нису кла
сификоване на другом месту“, Позиција: 101, 
Економска класификација 424 „Специјализоване 
услуге424211Услуге образовања“, а на текући ра
чун ГМЗ „Костолац“ из Костолца.

IV

За реализацију овог Решења задужује се Оде ље
ње за привреду, финансије, трезор и друштвене де
латности.

У Пожаревцу, 05.02.2008. год. Број:01-40-135/2008

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

Доставити:
Шефу Одсека за трезор -
Шефу Одсека за буџет -
 Председнику Савета ГМЗ Костолац из Костол ца, -
 Др Мирјана Благојевић, педијатар  Дом Здрав -
ља, 12208 Костолац

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ПРЕДСЕДНИКА И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Весна Стевић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ
Душан Вујичић, дипл. правник, с.р.
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Председник општине Пожаревац, разматрајући 
захтев Месне заједнице Кличевац за финансијска 
средства, ради измирења дуга за утрошену елек
тричну енергију, који је настао током 2007. године 
због радова на Дому културе, на основу члана 88. 
Став 1. Тачка 7. и 8. Статута општине Пожаревац 
(„Службени гласник општине По жа ре вац“, бр. 
2/2005) и члана 4. Одлуке о буџету општине По жа
ре вац („Службени гласник општине По жа ре вац“ 
број 5/2007) донео је

РЕШЕЊЕ 
о употреби средстава текуће буџетске 

резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Месне заједнице Кли

че вац за финансијска средства, ради измирења ду
га за утрошену електричну енергију, који је настао 
током 2007. године због радова на Дому култу
ре, и одобравају средства у укупном износу од 
40.000,000 динара.

II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбеди-

ти из средстава утврђених Одлуком о буџету оп
штине Пожаревац за 2008. годину, са Раздела: 1 
 Председник и општинско веће, Функција 110  
Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови; Економска 
класификација 499; Позиција: 16  Текућа бу џет
ска резерва, и иста се распоредити у оквиру 
Раздела 3  Општинска управа, глава 3.2. Мес
не заједнице, Функција 160  Опште јавне услуге 
које нису класификоване на другом месту, По зи
ци ја  98, Економска класификација 421  стални 
трошкови.

III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити 

из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Пожаревац за 2008. годину, са Раздела 3  Општинска 
управа, глава 3.2.  Месне заједнице, Функција 160  
Опште јавне услуге које нису класификоване на дру
гом месту, Позиција  98, Економска класификација 
421  стални трошкови, а на текући рачун Месне 
заједнице „Кличевац“ из Кличевца, уз обавезу до
ставе правдајуће документације подобне за пренос 
средстава Одсеку за трезор Одељења за привреду, 
финансије, трезор и друштвене делатности.

IV
За реализацију овог Решења задужује се 

Одељење за привреду, финансије, трезор и друшт
вене делатности.



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ Број 1- Страна 15 14.03.2008.

У Пожаревцу, 07.02.2008. год. Број: 01–40–91/2008

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

Доставити:
Шефу Одсека за буџет  -
Шефу Одсека за трезор  -
Шефу финансијске оперативе  -
Председник савета МЗ Кличевац, Кличевац -

 -

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ПРЕДСЕДНИКА 
И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Весна Стевић, дипл. правник, с.р.

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

Душан Вујичић, дипл. правник, с.р. 
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Општинско веће општине Пожаревац на седници 
одржаној 11. фебруара 2008. године, разматрало је 
захтев ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац за 
посредовање и помоћ у решавању проблема напла
те потраживања од ЈП Дирекција за изградњу оп
штине Пожаревац за изведене радове на прикључку 
на фекалну канализацију објекта Еколошког до
ма на Чачалици и изградњи водоводне мреже у ул. 
Лесковачкој у Пожаревцу, са Изјашњењем Одељења 
за привреду, финансије, трезор и друштвене делат
ности, те је на основу члана 16. и 92. Статута оп
штине Пожаревац („Службени гласник општине 
Пожаревац“, бр. 2/2005), члана 3. и 35. Одлуке о 
Општинском већу општине Пожаревац („Службени 
гласник општине Пожаревац“, бр. 2/2004) и чла
на 4. Одлуке о буџету општине Пожаревац за 2008 
годину („Службени гласник општине Пожаревац“ 
број 5/2007) донело је

РЕШЕЊЕ 
о употреби средстава текуће буџетске 

резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев ЈКП „Водовод и кана

ли за ција“ Пожаревац за посредовање и помоћ 
у решавању проблема наплате потраживања од 
ЈП Дирекција за изградњу општине Пожаревац 
за изведене радове на прикључку на фекалну 
канализацију објекта Еколошког дома на Чачалици 
и изградњи водоводне мреже у ул. Лесковачкој у 
Пожаревцу и одобравају средства у укупном изно
су од 1.184.822,66 динара.

ОДОБРАВА СЕ исплата средства у износу 
од 534.636,76 динара по рачуну ЈКП „Водовод и 
канализација“ Пожаревац бр. 419/06 од 29.11.2006. 
године, на име изведених радова на изградњи при
кључка на фекалну канализацију објекта „Еко лош
ки дом“ на Чачалици у Пожаревцу, и

ОДОБРАВА СЕ исплата средства у износу од 
650.185,90 динара по рачуну ЈКП „Водовод и ка
на ли зација“ Пожаревац бр. 420/06 од 30.11.2006. 
године, на име изведених радова на изградњиза
мени секундарне мреже јавног водовода у ул. Лес
ковачкој у Пожаревцу.

II
Средства у износу од 1.184.822,66 динара оп

ре де ље на у тачки 1. овог Решења обезбеди ти из 
средстава утврђених Одлуком о буџету општи
не Пожаревац за 2008. годину, са Раздела 1 
„Председник и Општинско веће“, Функција 110: 
„Изврш ни и законодавни органи, финансирање и 
фис кал ни послови и спољни послови“, Позиција 16 
„Текућа буџетска резерва“, Економска кла си фи ка
ција 499, и иста распоредити у оквиру Раздела 3 
„Општинска управа“, Глава 3.7. „ЈП Дирекција за 
изградњу општине Пожаревац“, Функција 620 „Раз
вој заједнице“, Позиција: 198; Економска кла си фи
кација 511 „Зграде и грађевински објекти“.

III
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења ис

платити из средстава утврђених Одлуком о буџету 
оп шти не Пожаревац за 2008. годину, са Раздела 3 
„Општинска управа“, Глава 3.7. „ЈП Дирекција за 
изградњу општине Пожаревац“, Функција 620 „Раз
вој заједнице“, Позиција: 198; Економска кла си
фи  ка ција 511 „Зграде и грађевински објекти““ (у 
Фи нансијском плану ЈП Дирекција за изградњу По жа
ревац Економска класификација 511424  „Еколошки 
дом), а на рачун ЈКП „Водовод и ка на ли за ција“ По
жа ре вац по испостављеним рачунима број: 419/06 од 
29.11.2006. године и 420/06 од 30.11.2006. године на 
име изведених радова.

IV
За реализацију овог Решења стараће се Оде

ље  ње за привреду, финансије, трезор и друштвене 
делатности и ЈП Дирекција за изградњу општи
не Пожаревац, која је у обавези да за износ од 
1.184.822,66 динара увећа Финансијски план за 
2008. годину на економској класификацији 511424 
– „Еколошки дом“.

У Пожаревцу, 11.02.2008. год. Број: 01-06-5/2008-6

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ПОЖАРЕВАЦ



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦСтрана 16 - Број 1 14.03.2008.

Доставити:
Шефу Одсека за трезор -
Шефу Одсека за буџет -
 Драгани Живановић, Одељење за привреду,  -
финансије, трезор и друштвене делатности
 Директору ЈКП „Водовод и канализација“  -
Пожаревац
 Директору ЈП Дирекција за изградњу општи -
не Пожаревац

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ, 
ФИНАНСИЈЕ, ТРЕЗОР И ДРУШТВЕНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ
Петар Рајић, дипл. ецц., с.р.

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

Душан Вујичић, дипл. правник, с.р. 
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Општинско веће општине Пожаревац на сед
ници одржаној 11.02.2008. године, разматра
ло је захтев Здравственог центра Пожаревац за 
одобрење финансијских средстава ради куповине 
Кардиотокографаапарата за праћење срчаног ра
да (ЕКГ) плода у мајчиној утроби, са Изјашњењем 
Одељења за привреду, финансије, трезор и друшт
вене делатности, те је на основу члана 16 и 92. 
Статута општине Пожаревац („Службени глас
ник општине Пожаревац“, бр. 2/2005) члана 3 и 35. 
Одлуке о Општинском већу општине Пожаревац 
(„Службени гласник општине Пожаревац“, бр. 
2/2004) и члана 4. Одлуке о буџету општине 
Пожаревац за 2008 годину („Службени гласник оп
штине Пожаревац“ број 5/2007) донело

РЕШЕЊЕ 
о употреби средстава текуће буџетске 

резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Здравственог центра По

жа ре вац за одобрење финансијских средста ва ради 
куповине Кардиотокографаапарата за пра ће ње срча
ног рада (ЕКГ) плода у мајчиној утроби и одобравају 
средства у износу од 188.050,00 динара.

II
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења 

обез бе дити из средстава утврђених Одлуком 
о бу џе ту општине Пожаревац за 2008. годину, 
са Раз дела 1 „Председник и Општинско веће“, 
Фун кција 110: „Извршни и законодавни орга
ни, финансирање и фискални послови и спољни 
послови“, Позиција 16 „Текућа буџетска ре-
зерва“, Економска класификација 499, и иста 

распоредити у оквиру Раздела: 1 „Председник и 
Општинско веће“, Глава 1.2. „Дотације невлади
ним организацијама удружењима и пројектима“, 
Функција 710 „Медицински производи, уређаји и 
опрема“, Позиција: 42; Економска класификација 
481 „Помоћ у опремању здравства“.

III
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења ис-

платити из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Пожаревац за 2008. годину, са Раздела: 
1 „Председник и Општинско веће“, Глава 1.2. 
„Дотације невладиним организацијама удружењима 
и пројектима“, Функција 710 „Медицински произ
води, уређаји и опрема“, Позиција: 42; Економска 
класификација 481 „Помоћ у опремању здравства“ 
на текући рачун Здравственог центра Пожаревац уз 
обавезну доставу правдајуће документације подоб
не за пренос средстава Одсеку за трезор  Одељења 
за привреду, финансије, трезор и друштвене делат
ности.

IV
За реализацију овог Решења задужује се Оде ље

ње за привреду, финансије, трезор и друштвене де
латности.

Са Здравственим центром Пожаревац закључити 
Уговор о дотацији за 2008. годину у складу са овим 
Решењем.

У Пожаревцу, 11.02.2008.год.  Број:01-06-5/2007-16

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ПОЖАРЕВАЦ

Доставити:
 Драгани Живановић, Одељење за привреду,  -
финансије, трезор и друштвене делатности
Шефу Одсека за буџет -
Шефу Одсека за трезор -
Директору Здравственог центра Пожаревац -

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ, 
ФИНАНСИЈЕ, ТРЕЗОР И ДРУШТВЕНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ
Петар Рајић, дипл. ецц., с.р.

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

Душан Вујичић, дипл. правник, с.р. 
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Општинско веће општине Пожаревац на сед
ници одржаној 11. фебруара 2008. године, раз
матрало је захтев ЈКП „Водовод и канализација“ 
Пожаревац за одобрење додатних финансијских 



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ Број 1- Страна 17 14.03.2008.

средстава на име накнаде трошкова контроле воде, 
са Изјашњењем Одељења за привреду, финансије, 
трезор и друштвене делатности, те је на осно
ву члана 16. и 92. Статута општине Пожаревац 
(„Службени гласник општине Пожаревац“, бр. 
2/2005), члана 3. и 35. Одлуке о Општинском већу 
општине Пожаревац („Службени гласник општи
не Пожаревац“, бр. 2/2004) и члана 4. Одлуке 
о буџету општине Пожаревац за 2008 годину 
(„Службени гласник општине Пожаревац“ број 
5/2007) донело

 
РЕШЕЊЕ 

о употреби средстава текуће буџетске 
резерве

I
ДЕЛИМИЧНО СЕ ПРИХВАТА захтев ЈКП 

„Водовод и канализација“ Пожаревац за одо
брење додатних финансијских средстава на име 
накнаде трошкова контроле воде за пиће са изво
ришта „Кључ“ у Пожаревцу и одобравају сред
ства у укупном износу од 333.953,00 динара.

II
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења 

обезбедити из средстава утврђених Одлуком 
о бу џе ту општине Пожаревац за 2008. годину, 
са Раздела 1 „Председник и Општинско веће“, 
Функција 110: „Извршни и законодавни орга
ни, финансирање и фискални послови и спољни 
послови“, Позиција 16 „Текућа буџетска ре
зерва“, Економска кла си фи ка ција 499, и иста 
распоредити у оквиру Раз де ла 2 „Скупштина оп
штине Пожаревац“, Глава 2.1. „Скупштина општи
не Пожаревац“, Функција 630 „Водоснабдевање“, 
Позиција: 68; Економска кла си фикација 4511 
„Текуће субвенције јавним не фи нан сијским 
предузећима“.

III
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења 

исплатити из средстава утврђених Одлуком о бу џе
ту општине Пожаревац за 2008. годину, са Раздела 
2 „Скупштина општине Пожаревац“, Глава 2.1. 
„Ску пшти на општине Пожаревац“, Функција 630 
„Водоснабдевање“, Позиција: 68; Економска кла си
фи кација 4511 „Текуће субвенције јавним не фи нан
сиј ским предузећима“.

IV
О реализацији овог Решења стараће се Одељење 

за привреду, финансије, трезор и друштвене делат

ности, које ће реализацију средстава извршити уз 
доставу одговарајуће документације.

 У Пожаревцу, 11.02.2008. год. Број: 01–06–5/2008–7

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ПОЖАРЕВАЦ

 Доставити:
Шефу Одсека за трезор -
Шефу Одсека за буџет -
 Директору ЈКП „Водовод и канализација“  -
Пожаревац

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ, 
ФИНАНСИЈЕ, ТРЕЗОР И ДРУШТВЕНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ
Петар Рајић, дипл. ецц., с.р.

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

Душан Вујичић, дипл. правник, с.р. 

29

Председник општине Пожаревац, разматрајући 
захтев Пожаревачке гимназије за одобрење додат
них финансијских средства на име измирења 
тро шко ва учествовања ученика Пожаревачке гим
на  зије у образовноистраживачким програми
ма Истраживачке станице Петница у Петници, на 
ос   но   ву члана 88. Став 1. Тачка 7. и 8. Статута оп
штине Пожаревац („Службени гласник општине 
По  жа ревац“, бр. 2/2005) и члана 4. Одлуке о буџету 
оп  штине Пожаревац („Службени гласник општине 
По  жаревац“ број 11/06) донео је

РЕШЕЊЕ 
о употреби средстава текуће буџетске 

резерве

I
ДЕЛИМИЧНО СЕ ПРИХВАТА захтев По

жа ре вач ке гимназије за одобрење додатних фи
нан сиј ских средства на име измирења трош ко ва 
учес твовања ученика Пожаревачке ги мна зије у 
обра зов ноистраживачким програмима Ис тра жи
вач  ке станице Петница у Петници и одобравају 
средства у укупном износу од 50.000,00 динара.

II
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења, 

обезбедити из средстава утврђених Одлуком о 
буцету општине Пожаревац за 2008 годину са 
Раздела: 1 „Председник и Општинско веће“, 
Функција 110: „Извршни и законодавни органи, 
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финансирање и фискални послови и спољни по
слови“, Позиција 16 „Текућа буџетска резерва“, 
Економска класификација 499, и иста распореди-
ти у оквиру Раздела: 3 „Општинска управа општи
не Пожаревац,“ Глава 3.9. „Средње образовање“, 
Функција 920 „Средње образовање“, Позиција: 205 
„4631 Текуће донације“  Економска класификација: 
424.  Специјализоване услуге.

III
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења, 

исплатити из средстава утврђених Одлуком 
о буџету општине Пожаревац за 2008. годи
ну са Раздела: 3 „Општинска управа општи
не Пожаревац,“ Глава 3.9. „Средње образовање“, 
Функција 920 „Средње образовање“, Позиција: 
205 „4631 Текуће донације“  Економска кла
си фи кација 424.  Специјализоване услуге  
424–200 услуге образовања културе и спорта, на 
рачун Пожаревачке гимназије, уз обавезу доста
ве правдајуће документације подобне за пренос 
средстава Одсеку за трезор Одељења за привреду, 
финансије, трезор и друштвене делатности.

IV
За реализацију овог Решења задужују се: По жа

ре вач ка гимназија која је у обавези да Финансијски 
план за 2008. годину увећа за износ из. Тачке 1. овог 
Решења и Одељење за привреду, финансије, тре зор и 
друштвене делатности.

У Пожаревцу, 26.02.2008. год. Број: 01–40–227//2008

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

Доставити:
Шефу одсека за буџет Шефу Одсека за трезор -
 Сањи С Марјановић, Шефу одсека у Одељењу  -
за привреду, финансије, трезор и друштвене 
делатности 
Директору Пожаревачке гимназије -

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ПРЕДСЕДНИКА И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Весна Стевић, дипл. правник, с.р.

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

Душан Вујичић, дипл. правник, с.р. 
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Председник општине Пожаревац, разматрајући 
захтев Пожаревачке гимназије за одобрење до
датних финансијских средства на име измирења 
трошкова учествовања Етно групе Лазарице из 

Пожаревачке гимназије на фестивалу Sloavkia 
canta, који се одржава од 24.04. до 27.04.2008. 
године у Братислави, на основу члана 88. Став 
1. Тачка 7. и 8. Статута општине Пожаревац 
(„Службени гласник општине Пожаревац“, 
бр. 2/2005) члана 4. Одлуке о буцету општи
не Пожаревац („Службени гласник општине 
Пожаревац“ број 11/06) донео је

РЕШЕЊЕ 
о употреби средстава текуће буџетске 

резерве

I
ДЕЛИМИЧНО СЕ ПРИХВАТА захтев По

жа ревачк е гимназије за одобрење додатних 
финансијских средства на име измирења трошкова 
учествовања Етно групе Лазарице из Пожаревачке 
гимназије на фестивалу Sloavkia canta, који се од
ржава од 24.04. до 27.04.2008. године у Братислави 
и одобравају средства у укупном износу од 
60.000,00 динара на име трошкова превоза-пу то-
вања.

II
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења, 

обезбедити из средстава утврђених Одлуком о 
буџету општине Пожаревац за 2008 годину са 
Раздела: 1 „Председник и Општинско веће“, 
Функција 110: „Извршни и законодавни органи, 
финансирање и фискални послови и спољни по
слови“, Позиција 16 „Текућа буџетска резерва“, 
Економска класификација 499, и иста распореди-
ти у оквиру Раздела: 3 „Општинска управа општи
не Пожаревац,“ Глава 3.9. „Средње образовање“, 
Функција 920 „Средње образовање“, Позиција: 
205 „4631 Текуће донације“  Трошкови путовања, 
Економска класификација: 422.

III
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења, 

исплатити из средстава утврђених Одлуком о буце
ту општине Пожаревац за 2008. годину са Раздела: 
3 „Општинска управа општине Пожаревац,“ Глава 
3.9. „Средње образовање“, Функција 920 „Средње 
образовање“, Позиција: 205 „4631 Текуће донације“ 
 Трошкови путовања, Економска класификација: 
422, на рачун Пожаревачке гимназије, уз доставу 
правдајуће документације подобне за пренос сред
става Одсеку за трезор  Одељења за привреду, 
финансије, трезор и друштвене делатности.

IV
За реализацију овог Решења задужују се: 

Пожаревачка гимназија која је у обавези да 
Финансијски план за 2008. годину увећа за износ 
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из. Тачке 1. овог Решења и Одељење за привреду, 
финансије, трезор и друштвене делатности.

У Пожаревцу, 26.02.2008. год. Број: 01–40- 147//2008

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

Доставити:
Шефу одсека за буџет -
Шефу Одсека за трезор -
 Сањи С Марјановић, Шефу одсека у Одељењу  -
за привреду, финансије, трезор и друштвене 
делатности
Директору Пожаревачке гимназије -

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ПРЕДСЕДНИКА И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Весна Стевић, дипл. правник, с.р.

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

Душан Вујичић, дипл. правник, с.р. 
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Председник општине Пожаревац, разматрајући 
захтев МЗ „Ћириковац“ из Ћириковца, који се од
носи на одобрење финансијских средстава ради 
опремања просторије за омладину у Дому културе 
у Ћириковцу, на основу члана 88. Став 1. Тачка 7. и 
8 Статута општине Пожаревац („Службени гласник 
општине Пожаревац“, бр. 2/2005) и члана 4. Одлуке 
о буџету општине Пожаревац („Службени гласник 
општине Пожаревац“ број 5/2007) донео је

Р Е Ш Е Њ Е 
о употреби средстава текуће буџетске 

резерве

I
ДЕЛИМИЧНО СЕ ПРИХВАТА захтев 

МЗ „Ћириковац“ из Ћириковца, који се одно
си на одобрење финансијских средстава ради 
опремања просторије за омладину у Дому културе 
у Ћириковцу и одобравају средства у укупном из
носу од 70.000,00 динара.

II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбеди

ти из средстава утврђених Одлуком о буџету оп
штине Пожаревац за 2008. годину, са Раздела: 
1  „Председник и општинско веће“, Глава 1.1: 
„Председник и општинско веће“, Функција 110 
„Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови““, Позиција: 
16, Економска класификација 499 „Текућа 
буџетска резерва“ и иста распоредити у окви-
ру Раздела: 3  „Општинска управа“, Глава 3.2: 

„Месне заједнице“, Функција 160., Опште јавне 
услуге које нису класификоване на другом ме
сту“, Позиција: 106, Економска класификација 512 
„Машине и опрема“.

III
Средства из тачке 1. овог Решења исплати

ти из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Пожаревац за 2008. годину, са Раздела: 3  
„Општинска управа“, Глава 3.2: „Месне заједнице“, 
Функција 160 „Опште јавне услуге које нису кла
сификоване на другом месту“, Позиција: 106, 
Економска класификација 512 „Машине и опрема“, 
а на текући рачун МЗ „Ћириковац“ уз обавезу до
ставе правдајуће документације подобне за пренос 
средстава Одсеку за трезор Одељења за привреду, 
финансије, трезор и друштвене делатности.

IV
За реализацију овог Решења задужује се 

Одељење за привреду, финансије, трезор и друшт
вене делатности.

У Пожаревцу, 28. фебруара 2008. год. Број: 
01–40–183/2008

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

Доставити:
Шефу Одсека за трезор -
Шефу Одсека за буџет  -
Ивић Јездимиру, председнику Савета МЗ  -

Ћириковац
 

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ПРЕДСЕДНИКА 

И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Весна Стевић, дипл. правник, с.р.

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

Душан Вујичић, дипл. правник, с.р. 
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Председник општине Пожаревац решавајући 
по захтеву МЗ „Забела“ за одобрење средства ра
ди финансирања новог прикључка електричних 
инсталација у просторијама месне заједнице и зах
теву Казненопоправног завода Пожаревац Забела 
за надокнаду трошкова раздвајања прикључка за 
електричну енергију за потребе месне заједнице 
број: 01–40–254/08 од 19.02.2008. године, на осно
ву члана 88. Став 1. Тачка 7. и 8. Статута општи
не Пожаревац („Службени гласник општине 
Пожаревац“, бр. 2/2005) члана 4. Одлуке о буџету 
општине Пожаревац („Службени гласник општине 
Пожаревац“ број 05/07) донео је



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦСтрана 20 - Број 1 14.03.2008.

РЕШЕЊЕ 
о употреби средстава текуће буџетске 

резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев МЗ „Забела“ за одобрење 

средства ради финансирања новог прикључка 
електричних инсталација у просторијама Месне 
заједнице, као и захтев Казненопоправног за
вода Пожаревац Забела за надокнаду трошко
ва раздвајања прикључка за електричну енергију 
за потребе месне заједнице број: 01–40–254/08 
од 19.02.2008. године, и одобравају средства 
у укупном износу од 134.149,93 динара, сход
но достављеном предмеру и предрачуну радо
ва ЕД „Електроморава“ Пожаревац (Услова за 
прикључење, деловодни број купца ПО11 од 
13.02.2008. године).

II
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења, 

обезбедити из средстава утврђених Одлуком о 
буџету општине Пожаревац за 2008 годину са 
Раздела: 1 „Председник и Општинско веће“, 
Функција 110: „Извршни и законодавни органи, 
финансирање и фискални послови и спољни по
слови“, Позиција 16 „Текућа буџетска резерва“, 
Економска класификација 499, и иста распореди-
ти у оквиру Раздела 3  „Општинска управа“, Глава 
3.2. „Месне заједнице“, Функција 160: „Опште 
јавне услуге које нису класификоване на другом ме
сту“, Позиција: 98 „Стални трошкови“, Економска 
класификација 421.

III
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења, 

исплатити из средстава утврђених Одлуком о 
буџету општине Пожаревац за 2008. годину окви
ру Раздела 3  „Општинска управа“, Глава 3.2. 
„Месне заједнице“, Функција 160: „Опште јавне 
услуге које нису класификоване на другом ме
сту“, Позиција: 98 „Стални трошкови“, Економска 
класификација 421, на текући рачун М3“3абела“, 
а уз обавезу доставе правдајуће документације 
подобне за пренос средстава Одсеку за трезор  
Одељења за привреду, финансије, трезор и друшт
вене делатности.

IV
За реализацију овог Решења задужују се: МЗ 

„Забела“ која је у обавези да Финансијски план 
за 2008. годину увећа за износ из. Тачке 1. овог 
Решења и Одељење за привреду, финансије, трезор 
и друштвене делатности.

У Пожаревцу, 28.02.2008. год. Број: 01–40–235//2008

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

Доставити:
Шефу Одсека за буџет  -
Шефу Одсека за трезор  -
Председнику Савета МЗ „Забела“ -
 Управнику Казнено поправног завода  -
Пожаревац Забела

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ПРЕДСЕДНИКА И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Весна Стевић, дипл. правник, с.р.

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

Душан Вујичић, дипл. правник, с.р. 
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Председник општине Пожаревац, разматрајући 
захтев Удружења „Млади момци Роми“ из Костолца 
а који се односи на одобрење финансијских 
средстава ради покрића пратећих трошкова и 
трошкова превоза, за потребе КУДа „Млади 
момци Роми“ које је позвано да учествује на 
меморијалној смотри КУДа Рома Србије, која се 
одржава у Смедереву 01. марта 2008. године, на 
основу члана 88. Став 1. Тачка 7. и 8. Статута оп
штине Пожаревац („Службени гласник општине 
Пожаревац“, бр. 2/2005) члана 4. Одлуке о буџету 
општине Пожаревац („Службени гласник општине 
Пожаревац“ број 05/07) донеоје

Р Е Ш Е Њ Е 
о употреби средстава текуће буџетске 

резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Удружења „Млади мом

ци роми“ из Костолца а који се односи на одобрење 
финансијских средстава ради покрића пратећих 
трошкова и трошкова превоза, за потребе КУДа 
„Млади момци роми“ које је позвано да учествује 
на меморијалној смотри КУДа Рома Србије, која 
се одржава у Смедереву 01. марта 2008. године и 
одобравају средства у износу од 26.000,00 динара.

II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбеди

ти из средстава утврђених Одлуком о буџету оп
штине Пожаревац за 2008. годину, са Раздела: 
1 „Председник и Општинско веће“ Глава 1.1. 
„Председник и општинско веће“, Функција 110 
„Извршни законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови“ Позиција: 
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16, Економска класификација: 499  Текућа 
буџетска резерва, и иста распоредити у окви-
ру Раздела: 1 „Председник и Општинско веће“ 
Глава 1.2. „Дотације невладиним организацијама, 
удружењима и пројектима“, Функција 160 „Опште 
јавне услуге које нису класификоване на другом ме
сту“ Позиција: 38 „Учешће општине у програмима 
НВО и удружења“, Економска класификација: 481.

III
Средства из тачке 1. овог Решења исплати

ти из средстава утврђених Одлуком о буџету оп
штине Пожаревац за 2008. годину, са Раздела: 
1 „Председник и Општинско веће“ Глава 1.2. 
„Дотације невладиним организацијама, удру же
њи ма и пројектима“, Функција 160 „Опште јавне 
ус лу ге које нису класификоване на другом ме
сту“ Позиција: 38 „Учешће општине у програми
ма НВО и удружења“, Економска класификација: 
481, а на жиро рачун Удружења „Млади мом
ци Роми“ на број: 205–27560–52, који се води код 
Комерцијалне банке, а уз обавезу доставе прав да ју
ће документације подобне за пренос средстава Од
секу за трезорОдељења за привреду, финансије, 
тре зор и друштвене делатности.

IV
За реализацију овог Решења задужује се Оде ље

ње за привреду, финансије, трезор и друштвене де
латности.

 

У Пожаревцу, 29.02.2008. год. Број: 01–40–286/2008

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

Доставити:
Шефу Одсека за трезор -
Шефу Одсека за буџет -
Шефу Одсека за друштвене делатности -
 Удружење грађана „Млади момци“ Костолац,  -
председнику удружења Алијевић Реџепу

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ПРЕДСЕДНИКА И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Весна Стевић, дипл. правник, с.р.

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

Душан Вујичић, дипл. правник, с.р. 
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По извршеном сравњењу са изворним текстом 
утврђено је да се у Статуту Градске месне заједнице 
„Костолац“ из Костолца („Службени гласник оп
штине Пожаревац“, бр. 4/07), поткрала грешка па 
се даје

ИСПРАВКА 
Статута Градске месне заједнице 

„Костолац“ из Костолца

У Статуту Градске месне заједнице „Костолац“ 
из Костолца („Службени гласник општине 
Пожаревац“, бр. 4/07), врши се следећа исправка.

После члана 63. додају се чланови 64, 65, 66, 67. 
и 68. који гласе:

СТАЛНА И ПОВРЕМЕНА РАДНА ТЕЛА

Члан 64.
Савет месне заједнице може да образује стална 

и повремена радна тела: комисије, одборе и слично 
у циљу припреме, разматрања и решавања питања 
из надлежности месне заједнице.

Стална и повремена радна тела месне заједнице 
имају председника и најмање 6 чланова, од којих су 
најмање трећина грађани, који нису чланови савета 
месне заједнице.

Чланови сталних и повремених радних тела мо
гу имати своје заменике.

Радно тело одлучује већином од укупног броја 
чланова.

Члан 65.
Савет може формирати и Извршни одбор саве

та, као оперативни и саветодавни орган, који има 
следеће функције:

Извршава одлуке и друге акте савета мес1. 
не заједнице, односно стара се о њиховом 
извршењу;
Предлаже одлуке и друга акта које савет до2. 
носи;
Предлаже начин решавања појединих 3. 
питања из надлежности савета;
Обједињава рад сталних и повремених тела 4. 
чије одлуке и закључке презентира савету;
Прати рад и пословање јавних предузећа 5. 
и служби чији је оснивач Скупштина 
Општине, а која делују на територији града 
Костолца;
Врши и друге послове утврђене Статутом и 6. 
другим прописима и одлукама Савета, коме 
је за свој рад и одговоран.

Чланови Извршног одбора бирају се јавним 
гласањем на предлог најмање три члана савета на 
период од четири године, с тим што могу бити раз
решени и пре истека овог рока.

Извршни одбор има највише седам чланова, од 
укупног броја чланова.

Извршни одбор одлучује већином гласова.
Председник Извршног одбора из редова тих чла

нова бира савет месне заједнице, а на исти начин се 
бира и заменик.
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ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 66.
Градска месна заједница је дужна да у року од 

90 дана од дана ступања на снагу овог Статута до
несе, односно усклади своја општа акта са овим 
Статутом.

Члан 67.
Савет месне заједнице у постојећем саста

ву наставља са радом до дана избора, односно 
конституисања новог савета месне заједнице.

Члан 68.
Овај Статут је усвојен када се за њега изјасни 

више од половине укупног броја чланова месне 
заједнице.

У Пожаревцу, 03.03.2008. год. Број: 580/05

ИЗ РЕДАКЦИЈЕ „СЛУЖБЕНОГ ГЛАСНИКА 
ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ“
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