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На основу Закона о јавним предузећима 
(“Службени гласник РС”, број 25/00), Закона о 
комуналним делатностима (“Службени гласник РС”, 
број 16/97), Статута општине Пожаревац (“Служ-
бени гласник општине Пожаревац”, број 7/99 и 2/00) 
и члана 15. Одлуке о организацији и раду Извршног 
одбора Скупштине општине Пожаревац (“Службени 
гласник општине Пожаревац”, број 7/96) Извршни 
одбор Скупштине општине Пожаревац на седници 
од 16. јануара 2002. године, утврдио је пречишћени 
текст Одлуке о условима и начину снабдевања 
топлотном енергијом. 

Пречишћени текст Одлуке о условима и начину 
снабдевања топлотном енергијом обухвата: 

1. Одлуку о условима и начину снабдевања 
топлотном енергијом (“Службени гласник општине 
Пожаревац” број 3/88), која је ступила на снагу 27. 
07. 1988. године. Из ове Одлуке у пречишћени текст 
није унесен члан 46. којим је одређено када та 
Одлука ступа на снагу. 

2. Одлуку о изменама и допунама Одлуке о 
условима и начину снабдевања топлотном 
енергијом (“Службени гласник општине Пожа-
ревац” број 5/91), која је ступила на снагу 27. 07. 
1991. године. Из ове Одлуке у пречишћени текст 
није yнецен члан 25. којим је одређено када та 
Одлука ступа на снагу. 

3. Одлуку о изменама и допунама Одлуке о 
условима и начину снабдевања топлотном 
енергијом (“Службени гласник општине Пожа-
ревац” број 7/97), који је ступио на снагу 29. 11. 
1997. године. Из ове Одлуке у пречишћени текст 
није yнецен члан 25. којим је одређено када та 
одлука ступа на снагу. 

4. Одлуку о измени и допуни Одлуке о начину 
снабдевања топлотном енергијом (“Службени 
гласник општине Пожаревац” број 3/2000), која је 
ступила на снагу 24. 06. 2000. године. Из ове Одлуке 
у пречишћени текст није унесен члан 2. којим је 
одређено када та Одлука ступа на снагу. 

 
 

У Пожаревцу, 16. јануара 2002. године 
Број: 01-06-1/2002-10 

 
ИЗВРШНИ ОДБОР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

ПОЖАРЕВАЦ 
 

Председник Извршног одбора 
                                       Зоран Марјановић, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
О Д Л У К А 

 
о условима и начину снабдевања топлотном 

енергијом 
 

(пречишћени текст) 
 

Члан 1. 
 
Овом Одлуком утврђују се услови за вршење 

делатности снабдевања топлотном енергијом за 
загревање просторија на територији града Пожа-
ревца и Костолца и околних насеља (у далљем 
тексту: града), утврђује се одржавање техничко 
технолошког система снабдевања корисника 
топлотном енергијом (у даљем тексту: систем 
даљинског грејања) и начин обрачуна и наплате. 

Снабдевање града топлотном енергијом заснива 
се на рационалности коришћења енергије и горива и 
заштити животне средине. 

 
Члан 2. 

 
Произвођач топлотне енергије је Јавно 

предузеће “ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ” Костолац (ТЕКО - 
у даљем тексту: Произвођач) које својим 
технолошким процесом производи топлотну 
енергију и исту предаје Испоручиоцу топлотне 
енергије. 

Испоручилац топлотне енергије је Јавно 
предузеће “ТОПЛИФИКАЦИЈА” Пожаревац (ЈПТ - 
у даљем тексту: Испоручилац) које је регистровано 
и овлашћено за пренос, дистрибуцију и наплату 
топлотне енергије од Корисника. 

Корисници, у смислу ове Одлуке су правна и 
физичка лица која користе топлотну енергију из 
вреловодне мреже даљинског грејања и за то плаћају 
одређену накнаду (у даљем тексту: Корисници). 

Корисник топлотне енергије у смислу ове 
Одлуке је: 

- носилац станарског права; 
- власник зграде или стана као посебног дела 

зграде које сам користи, или их издаје у закуп; 
- инвеститор неусељених станова; 
- носилац права коришћења пословне 

просторије који у тој просторији обавља своју 
пословиу делатност; 

- власник пословне просторије који ту 
просторију користи или је издаје у закуп; 

- лице које пословну просторију у друштвеној 
својини користи у својству закупца; 

- инвеститор пословног објекта у изградњи. 
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Члан 3. 
 
Снабдевање Корисника топлотном енергијом у 

зони конзумног подручја која је дефинисана 
конзумном картом грејања, врши се из система 
даљинског грејања. Изузетно, када за један или 
више објеката, који се изграђују не постоје или се 
нису стекли услови за снабдевање топлотном 
енергијом из система даљинског грејања, 
снабдевање ових објеката  топлотном енергијом 
може се обављати изградњом система локалног 
грејања са топлотним извором. 

 
 

Члан 4. 
 
Систем даљинског грејања сачињавају постро-

јења даљинског грејања и кућно топлотно постро-
јење. 

Систем локалног грејања сачињавају построје-
ња локалног грејања и кућно топлотно постројење. 

Границе система даљинског грејања који 
припада ЈПТ су од ограде ТЕКО на ВКП од вентила 
у корену вертикала кућног развода за објекте у 
којима су вертикале изведене по просторијама 
објекта ван степенишног простора, а за објекте који 
су изведени са вертикалама кроз степенишни 
простор до вентила за прикључење стана или 
пословног простора. 

У индустријској зони, границе система 
даљинског грејања који припада ЈПТ су вентили 
испред разделника и сабирника. 

За индивидуалне објекте са зонским ТПС, 
границе система даљинског грејања који припада 
ЈПТ су уграђени прикључни вентили на 1 (један) 
метар од објекта. 

За индивидуалне објекте са појединачним 
индивидуалним ТПС, границе система даљинског 
грејања који припада ЈПТ су уграђени  прикључни  
вентили на ТПС са припремне стране. 

За све објекте који су прикључени на систем 
даљинског грејања до 1997. године, границе система 
даљинског грејања који припада ЈПТ су прирубнице 
са секундарне стране (ИТ) измењивача топлоте. 

 
Члан 5. 

 
Основна значења израза који улазе у појам 

система за снабдевање топлотном енергијом у 
смислу ове Одлуке су: 

- систем даљинског грејања је скуп монтираних 
уређаја и инсталација намењених за приозводњу, 
пренос и предају топлотне енергије. Систем 
даљинског грејања обухвата шире грејно подручје, 
(конзумно подручје); 

- постројење даљинског грејања је део система 
даљинског грејања, у коме се обавља производња, 
пренос или предаја топлотне енергије кућном 
топлотном постројењу. Постројење даљинског 
грејања је топлотни извор, топловода мрежа или 
предајна станица. Носилац топлоте у постројењу 
даљинског грејања је вода; 

- извор топлотне енергије је део система 
даљинског грејања који обухвата Термоелектране 
Костолац (ТЕКО), измењивачко-пумпну станицу 

(ИПС) и део вреловода Костолац-Пожаревац од 
ИПС до ограде ТЕКО; 

- систем за пренос топлотне енергије је део 
система даљинског грејања који обухвата вреловод 
Костолац-Пожаревац од ограде ТЕКО и примарну 
градску мрежу до законских или индивидуалних 
топлопредајних станица; 

- систем за дистрибуцију топлотне енергије је 
део система даљинског грејања који обухвата зонске 
топлопредајне станице и секундарну градску мрежу 
од топлопредајних станица до објеката; 

-  кућно топлотно постројење је део система 
даљинског или локалног грејања преко кога се врши 
предаја топлотне енергије за загревање постројења, 
припрему топле, потрошне воде и климатизацију. 
Кућно топлотно постројење зависно од намене и 
описаних граница система у члану бр. 4 ове Одлуке 
састоји се од кућне подстанице, секундарног 
разводног топловода, разводне мреже у објекту, 
грејних тела, уређаја за климатизацију и уређаја за 
топлу потрошну воду; 

- топлификациони системи чине извор топлот-
не енергије, систем за пренос и дистрибуцију 
топлотне енергије и кућна топлотна постројења; 

- систем локалног грејања је скуп монтираних 
уређаја и инсталација намењених за производњу и 
предају, а у неким случајевима и за пренос топлотне 
енергије. Систем локалног грејања обухвата једну 
зграду а највише блок зграда; 

- постројење локалног грејања је део система 
локалног грејања у коме носилац топлоте може бити 
врела вода, топла вода или пара, Постројења 
локалног грејања су топлотни извор, топловодна 
мрежа или предајне станице или само топлотни 
извор; 

Граница између постројења система грејања са 
топло предајним станицама и кућног топлотног 
постројења гледано у смеру струјења напојне топле 
воде је, на разводном воду, преградни вентил на 
излазу из топло предајне станице, а на повратном 
воду преградни вентил на улазу у топло предајну 
станицу. 

Граница између постројења локалног грејања 
без топло предајних станица и кућног топлотног 
постројења, гледано у смеру струјања топле воде, је 
на разводном воду преградни вентил на излазу из 
разделника, а на повратном воду преградни  вентил 
на улазу у сабирник. 

 
 

Члан 6. 
 
Постројења даљинског грејања и постројења 

локалног грејања граде се по плановима и 
програмима (у даљем тексту: Програм топлифи-
кације) које одобрава Оснивач (СО Пожаревац). 
Програм Топлификације садржи податке о 
циљевима и техничком решењу топлификационог 
система, потребним средствима, начину обезбеђења 
средстава, рок и динамику изградње као и друге 
податке важне за опредељење код његовог 
доношења и за праћење реализације. 

Изузетно од одредаба из става 1. овог члана, 
постројење локалног грејања за потребе објекта у 
оквиру војног круга и привредних и јавних објеката 
који нису везани за програме стамбене изградње, 
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изграђује Инвеститор тих објеката. Инвеститор 
изграђује постројења локалног грејања и за потребе 
осталих објеката на подручју на коме се не предвиђа 
изградња система даљинског грејања. 

 
Члан 7. 

 
Кућна топлотна постројења у објектима који се 

граде на подручју на коме постоји систем даљинског 
грејања обавезно се прикључују на тај систем. 

Када се стамбена и друга изградања реализују 
на подручју предвиђеном за снабдевање топлотном 
енергијом из система, даљинског грејања на коме се 
нису стекли услови за прикључење на систем а 
немани услова за повезивање на постојеће постро-
јење локалног грејања може се одобрити изградња 
привременог постројења локалног грејања, под 
условом да се кућна постројења објеката који се 
прикључују на постројење локалног грејања, топло 
предајне станице и локална мрежа изграде тако да 
буду технички подобни за прикључење на систем 
даљинског грејања, чим се за то створе услови у 
систему даљинског грејања. 

Власници изграђених објеката који имају 
локални систем грејања на подручју на коме постоји 
систем даљинског грејања, обавезни су да пређу са 
локалног на даљински систем грејања, у колико се 
изграђени објекти задржавају на локалном топлот-
ном извору обавезни су корисници тога топлотног 
извора да котловско постројење одржавају у 
технички исправном стању са сведеним елементима 
загађења у границе дозвољених садржаја штетних 
материја које загађују животну средину. 

Објекат из става 2. овог члана мора се прикљу-
чити на систем даљинског грејања када се за то 
стекну услови. Прикључење објеката на систем 
даљинског грејања врши се по програму и условима 
топлификације. При прикључењу објеката који су у 
саставу система локалног грејања на систем 
даљинског грејања, постојећи извори система 
локалног грејања не прелазе у надлежност Испо-
ручиоца, а о њима се даље стара претходни  влас-
ник. 

Трошкови прикључења објекта на систем 
даљинског грејања, израда техничке документације, 
издавање енергетске сагласности, техничких услова, 
снимање ситуације на терену, прикључење објекта 
на систем, плаћа се по ценовнику Испоручиоца. 

Трошкови искључења и накнадног прикључења 
где се за то створе услови по одредбама ове Одлуке 
плаћају се по ценовнику Испоручиоца. 

 
 

Члан 8. 
 
Постројење даљинског грејања као посебни 

грађевински објекти, топловодна мрежа и топло 
предајне станице могу се предати на управу 
Испоручиоцу ако су обезбеђена средства за њихово 
довођење у технички исправно стање и уз пренос 
припадајућих средстава амортизације по процењеној  
вредности постројења које се преноси Испоручиоцу. 

Члан 9. 
 
Произвођач је дужан да постројења даљинског 

грејања ексллоатише рационално и економично и 
одржава их у исправном стању са поузданом 
сигурношћу рада. 

Испоручилац је дужан да постројења даљин-
ског грејања експлоатише рационално и економично 
и одржава их у исправном стању са поузданом 
сигурношћу рада. 

Корисници су дужни да кућна постројења 
експлоатишу рационално, економично и одржавају 
их у исправном стању са поузданом сигурношћу 
рада. 

 
Члан 10. 

 
Произвођач топлотне енергије је обавезан да 

Испоручиоцу испоручује квалитетну топлотну 
енергију у време и на начин предвиђен овом 
Одлуком. 

Квалитетна топлотна енергија је топлотна 
енергија одређеног енергетског нивоа потребног за 
загревања објеката у свим метеоролошком усло-
вима, сходно клизном дијаграму који се дефинише 
за сваку грејну сезону. 

 
 

Члан 11. 
 
Произвођач и Испоручилац су обавезни да у 

року од 30 дана, од дана ступања ове Одлуке на 
снагу, сачине и потпишу међусобни уговор о 
производњи и испоруци топлотне енергије сходно 
условима ове Одлуке и раније усвојеним докумен-
тима о изградњи система даљинског грејања. 

Испоручилац је дужан да Корисницима 
испоручује квалитетну топлотну енергију у време и 
на начин предвиђен овом Одлуком. 

 
Члан 12. 

 
За квалитетно испоручену топлотну енергију по 

одредбама ове одлуке Произвођачу припада накнада 
од Испоручиоца у пуном износу. 

За квалитетно предату топлотну енергију по 
одредбама ове одлуке Испоручиоцу припада накна-
да од Корисника у пуном износу. 

Накнаду за топлотну енергију плаћа Корисник 
на начин предвиђен овом Одлуком и Уговором о 
коришћењу топлотне енргије који регулишу начин 
плаћања комуналних услуга. 

 
Члан 13. 

 
Радови изнад, испод или у непосредној близини 

вреловодне мреже и објеката могу се изводити само 
уз сагласност Испоручиоца. 

Све радове на заштити и обезбеђењу врело- 
водне мреже и објеката изводи Испоручилац, или 
други Извођач под надзором Испоручиоца, на терет 
Инвеститора радова из става 1. овог члана. 

Испоручилац и Корисници су дужни да у року 
од 90 дана, од дана ступања на снагу ове Одлуке, 
сачине и потпишу међусобни  Уговор о испоруци и 
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наплати топлотне енергије сходно условима ове 
Одлуке. 

Корисници који се не одазову на позив за 
потпис уговора у наведеном року губе статус 
корисника топлотне енергије, ако су то индивиду-
ални корисници који могу бити искључени са 
система даљинског грејања Испоручилац их искљу-
чује са система даљинског грејања, у колективним 
стамбеним и пословним објектима ако су у мањини 
сматра се да су потписали уговор сходно Закону о 
комуналним делатностима. 

Испорука топлотне енергије може се 
обуставити у случају када се: 

1) топлотна енергија користи без енергетске 
сагласности или мимо мерних уређаја или је 
Корисник самовласно прикључио своје објекте на 
систем даљинског грејања; 

2) онемогући правилно регистровање утрошене 
топлотне енергије; 

3) објекти Корисника топлотне енергије не 
испуњавају прописане техничке услове; 

4) својим објектима омета нормалну испоруку у 
топлотне енергије другим Корисницима; 

5) преко своје инсталације без одобрења 
Испоручиоца дозволи другом Кориснику потрошњу 
топлотне енергије; 

 6) ускрати или онемогући овлашћеним лицима 
приступ до мерних уређаја, односно до инсталације 
и прикључака; 

7)  ако то захтева Корисник; 
8) не поштују и не спроводе прописане мере 

штедње и рационалне потрошњетоплотне енергије; 
 9) троши топлотна енергија супротно условима 

који су утврђени у енергетској сагласности, односно 
уговору о испоруци топлотне енергије; 

10) одбије закључивање уговора о испоруци 
топлотне енергије која му се испоручује који је у 
складу са општим условима итарифним системом; 

11) не извршавају обавезе за испоручену 
топлотну енергију у прописаним, односно 
уговореним роковима. 

12) у колико се већи број корисника из 
колективне зграде (51% од целокупне поврешине 
зграде) не одазове на позив Испоручиоца за потпис 
уговора. 

У случајевима из тач. 4. до 6. и тач. 8. и 11. овог 
члана Испоручилац је дужан да претходно достави 
писмено упозорење о недостацима, односно 
неправилностима због којих се може обуставити 
испорука топлотне енергије и да одреди примерен 
рок за отклањање недостатака, односно неправил-
ности у складу са Општим условима. 

Испоручилац је дужан, у случајевима да пре 
обуставе испоруке топлотне енергије достави 
писмено упозорење Кориснику о недостацима, 
односно неправилностима због којих му се може 
обуставити испорука топлотне енергије и да му 
одреди примерен рок за отклањање тих недостатака, 
односно неправилности, који не може бити краћи од 
24 часа ни дужи од 15 дана. 

Када Корисник не изврши обавезе за 
испоручену топлотну енергију у прописаним, 
односно уговореним роковима,  примерен рок из 
претходног става овог члана износи три дана. 

Ако Корисник сматра да му је Испоручилац 
неправилно обуставио испоруку топлотне енергије 
може уложити приговор Испоручиоцу. Испоручилац 
је дужан да у року од три дана од дана пријема 
приговора одлучи о ппировопy. У случају 
основаности приговора, Испоручилац је дужан да 
обезбеди услове за поновно прикључење објекта 
Корисника у најкраћем могућем року, а најкасније 
24 часа након што је установљено да је испорука 
топлотне енергије неосновано обустављена. 

Када је обустава испоручене топлотне енергије 
извршена у складу са овом Одлуком, Испоручилац 
је дужан да настави са испоруком топлотне енергије 
Кориснику, по правилу првог радног дана по 
престанку разлога за обуставу, а најкасније у року 
од три радна дана. 

 
ПРИКЉУЧЕЊЕ КУЋНИХ ТОПЛОТНИХ 
ПОСТРОЈЕЊА НА СИСТЕМ ГРЕЈАЊА 

 
Члан 14. 

 
Инвеститори који граде нове објекте и 

власници старих (изграђених) објеката, који желе да 
изграде кућна топлотна постројења, обавезни су, да 
пре пројектовања прибаве од Испоручиоца 
енергетску сагласност и техничке услове за 
пројектовање кућних топлотних постројења. 

 
 

Члан 15. 
 
Енергетска сагласност је потврда о обезбе-

ђивању потребних количина топлотне енергије из 
система даљинског грејања, одосно о узимању у 
евиденцију тих количина за потребе програмирања 
развоја. Енергетска сагласност важи шест месеци од 
дана издавања, ако у сагласности  није дат дужи рок. 

Услови за пројектовање односе се на место и 
техничке детаље и остале параметре прикључивања 
на топловодну мрежу, предајне станице, кућно 
топлотно постројење, климатске услове, обавезу 
уградње мерача топлотне енергије и др. од значаја за 
прикључење на систем даљинског грејања, а што је 
дефинисано “Техничким условима за пројектовање 
и извођење постројења за пренос и испоруку 
топлотне енергије” Испоручиоца. Обезбеђење 
наведених сагласности и техничких услова је 
обавеза сваког будућег корисника у циљу поузданог 
и рационалног коришћења топлотне енергије. 

 
Члан 16. 

 
Енергетску сагласност издаје Испоручилац за 

подручје на коме се гради објекат. Сагласност се 
издаје према расположивим и планираним капаците-
тима у моменту подношења захтева. 

Услове за пројектовање, сагласно “Техничким 
условима за пројектовање и извођење постројења за 
пренос и испоруку топлотне енергије” одређује и 
издаје Испоручилац. 

 
Члан 17. 

 
Технички услови за пројектовање и извођење 

кућних топлотних постројења која се прикључују на 
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систем даљинског грејања су саставни део ове 
Одлуке. Израду пројектне документације врши 
предузеће или биро, који су регистровани за ту 
врсту делатности на основу важећих прописа 
стандарда, техничких норматива и закона, а по 
предметним техничким условима. 

 
Члан 18. 

 
Енергетску сагласност и техничке услове за 

пројектовање ЈПТ издаје Инвеститору на захтев 
Инвеститора. 

Испоручилац је дужан да изда сагласност на 
пројекат који је израђен према постављеним 
техничким условима и да Инвеститору изда потврду 
о томе у року од 15 дана од дана пријема пројекта, а 
Инвеститор је обавезан да изврши уплату или 
уговором регулише плаћање партиципације пре 
добијања сагласности на пројекат. 

Прикључење нових Корисника грејања на 
постројења даљинског грејања врши се након 
издавања сагласности од стране Испоручиоца, по 
испуњењу техничких услова Испоручиоца и 
достављене пројектне документације инсталација 
које се прикључују, а по предходно прибављеној 
дозволи надлежног органа управе. Прикључење 
кућних топлотних постројења на постројења 
даљинског или локалног грејања и њихово пуштање 
у рад обавља Испоручилац. Прикључење нових 
објеката се обавља на захтев заједнице или 
организације која управља објектом, односно 
сопственик објекта на обрасцу који издаје 
Испоручилац. 

Трошкове прикључења сноси Инвеститор или 
власник објекта који се прикључује на систем 
грејања. 

 
Члан 19. 

 
Кућна топлотна постројења морају се одржава-

ти у уредном и исправном стању. 
Кућна топлотна постројења одржава Корисник. 

У циљу јединственог управљања системом грејања 
кућна топлотна постројења могу се споразумно 
поверити на одржавање Испоручиоцу, уговорним 
регулисањем међусобних односа. 

 
Члан 20. 

 
Није допуштено прикључење као и искључење 

кућних топлотних постројења из система за 
снадбевање топлотном енергијом без сагласности 
Испоручиоца, као ни скидање, смањење или повећа-
ње загревне површине грејних тела, као ни промена 
снаге других топлотних постројења. 

Изведено стање кућних топлотних постројења и 
инсталација мора бити усаглашено са пројектном 
документацијом коју је Корисник доставио 
Испоручиоцу. 

Из кућних топлотних постројења не сме се 
одузимати топла вода нити се сме мењати стање 
мерних, регулационих и сигурносних уређаја или 
скидати са њих пломбе. 

Лице које изврши неку радњу из става 1, 2. и 3. 
овог члана без сагласности Испоручиоца дужно је да 

успостави стање предвиђено пројектном документа-
цијом у року који одреди надлежна инспекција, 
односно Испоручилац, а у противном Испоручилац 
ће искључити Корисника са система грејања, а 
Кориснику испоставити рачун за нанешену штету у 
висини могуће потрошње топлотне енергије од дана 
када је по евиденцији била последња контрола о 
којој морају бити писмени извештај или од дана 
прикључења на топлификациони систем до дана 
када је констатовано да су пломбе оштећене. 

 
 
 
ЕКСПЛОАТАЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ 

 
Члан 21. 

 
У оквиру техничког прегледа објеката обавља 

се топла проба функционисања кућних топлотних 
постројења. Испоручилац обавезно учествује у 
техничком прегледу објеката, о чему даје  потврду у 
писменом облику. 

Када у току техничког прегледа није могуће 
вршити топлу пробу функционисања кућних 
топлотних постројења ову пробу врши Инвеститор, 
односно Извођач радова током прве грејне сезоне са 
првом појавом потребних спољних температура. 

По извршеној регулацији кућног топлотног 
постројења од стране Инвеститора, односно Извођа-
ча радова, при температури спољног ваздуха од -5°С 
или нижој Корисник са Испоручиоцем врши 
квалитативни пријем постројења. 

У поступку квалитативног пријема кућних 
топлотних постројења, обавља се мерење 
постигнутих температура у постројењима објекта и 
ова мерења су саставни део записника о 
испуњености техничких услова постројења. 

Корисник Испоручиоцу предаје један примерак 
пројекта изведеног стања термотехничких инстала-
ција. За објекте који су прикључени на топлифика-
циони систем Инвеститор тих објеката дужан је да 
преда Испоручиоцу два примерка пројекта изведе-
ног стања, од тога један примерак остаје  код 
Испоручиоца, а други му се оверен од Испоручиоца 
враћа. 

Уколико Корисник нема пројектну документа-
цију дужан је да изврши снимање објекта односно 
инсталација, уради пројекат изведеног стања са 
свим потребним елементима и параметрима по 
техничким условима Испоручиоца за израду 
пројектне документације и преда га Испоручиоцу по 
условима и процедури из претходног става. 

 
 

Члан 22. 
 
Ремонт  и све веће радове на постројењима и 

уређајима извора топлотне енергије Произвођач 
обавља по престанку грејне сезоне и мора их 
завршити до 30. септембра. 

Ремонт и све веће радове на постројењима и 
уређајима даљинског грејања Испоручилац обавља 
по престанку грејне сезоне и мора их завршити до 
30. септембра, а на инсталацијама које нису предате 
Испоручиоцу на одржавање то обавља Корисник. 
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О извршењу ремонта Испоручилац подноси 
писмени извештај Извршном одбору СО Пожаревац, 
најкасније до 30. септембра. 

У року, из става 1. овог члана морају се 
завршити и радови на припремама за грејну сезону 
кућних топлотних постројења, под истим условима. 

 
Члан 23. 

 
У постројењима у којима је смештена топло 

предајна станица дозвољен је приступ радницима 
Испоручиоца и овлашћеним радницима који раде на 
одржавању кућних топлотних постројења уз 
обавезно евидентирање у картону предајне станице 
и обавештавање Испоручиоца. 

Осталим лицима, изузев представника Кори-
сника и осталих лица која присуствују поступку по 
рекламацији на квалитет топлотне енергије, 
забрањен је приступ у просторију где је смештена 
предајна станица, уколико не поседује посебно 
овлашћење Испоручиоца. 

 
ИСПОРУКА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА 

ЗАГРЕВАЊЕ ПРОСТОРИЈА 
 

Члан 24. 
 
Произвођач је обавезан да Испоручиоцу испо-

ручује топлотну енергију за загревање просторија у 
току грејне сезоне. 

Испоручилац је обавезан да Кориснику испору-
чује топлотну енергију за загревање просторија у 
току грејне сезоне. 

 
Члан 25. 

 
Грејна сезона почиње 15. октобра, а завршава се 

15. априла. 
Изузетно, у периоду од 1. до 14. октобра и од 

16. априла до 3. маја, објекти ће се грејати у случају 
јачег захлађења. Под јачим захлађењем сматрају се 
временски услови када је температута спољног 
ваздуха, измерена у 21 час у предходна два дана 
износила 12°С  и мање. 

 
Члан 26. 

 
Грејни дан траје од 5 до 21 час и у том периоду 

одржавају се прописане температуре. 
У времену државних празника испорука 

топлотне енергије се не прекида. 
Грејни дан може трајати и 24 часа у колико то 

режим рада постројења захтева. 
 

Члан 27. 
 
Испоручилац ће обуставити испоруку топлотне 

енергије ако је стање кућног постројења такво да 
његов рад представља опасност за околину или за 
систем грејања, према пријави Корисника, 
инспекцијских органа, стручне службе или техничке 
службе Испоручиоца. 

Ако из техничких, или других разлога, дође до 
прекида у испоруци топлотне енергије, или до 
обуставе испоруке у смислу става 1. овог члана, 

Испоручилац је дужан да путем јавних гласила 
обавести Корисника о прекиду, односно обустави и 
процени дужине трајања прекида. 
 
 

Члан 28. 
 
Испоручиоц је дужан да у просторијама 

Корисника, при спољној температури до 150С, 
постиже и одржава температуре предвиђене 
пројектом. У становима и другим просторијама чије 
се пројектовање обавља под условима и техничким 
нормативима за пројектовање стамбених зграда и 
станова на подручју града, ако законом није 
другачије прописано, дужни су да постижу и 
одржавају температуре са одступањем од +/-20С, 
свакодневно у току грејне сезоне, у времену од 05 
до 21 час у складу са важећим Југословенским 
стандардима објављеним у Службеном листу. 

Температуре  из става 1. овог члана Испоручи-
оц је дужан да постиже и одржава под условима: 

- да Произвођач испоручује квалитетну 
енергију; 

- да су кућна топлотна постројења изведена 
према одобреном пројекту; 

- да је извршен квалитетан технички пријем од 
стране Испоручиоца; 

- да су исправно и квалитетно регулисане 
инсталације; 

- да је топлотна заштита објеката изведена 
према пројекту; 

- да су спољна врата и прозори прописано 
заптивени (према стандарду ЈУС УЈ5). 

- да се кућна топлотна постројења одржавају у 
исправном стању према техничким прописима, 
нормативима, стандардима и пројектној доку-
ментацији. 

 
Члан 29. 

 
Неквалитетну испоруку топлотне енергије 

Корисник рекламира Испоручиоцу. 
Испоручилац је дужан да одмах, а најкасније 

уроку од 24 часа од пријема писмене рекламације 
Корисника, утврди стање на лицу места и о томе 
сачини записник. 

Уколико Корисник не буде у спорној 
просторији (или просторијама) у заказано време, то 
ће се у записнику, који сачињава само Испоручилац, 
назначити, што потврђује да није било неквалитетно 
грејање. 

Записник о мерењу температура се ради у три 
примерка и садржи податке о стању и Кориснику, 
температурама просторија, евентуално њиховој 
површини, време мерења, датум, потписе, и важније 
напомене. Два примерка записника Испоручилац 
задржава за своје потребе, а један примерак одмах 
уручује Кориснику. 

Уколико се из записника сачињеног по ставу 1. 
овог члана утврди да је грејање просторије, или 
просторија, неквалитетно, Испоручилац ће, по 
претходном обавештавању Корисника о дану и часу 
изласка, поново изаћи на лице места и сачинити 
записник у свему по одредбама става 4. овог члана, с 
тим што ће у овај записник унети површину и 
период за који се Кориснику умањује накнада. 
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Записник из става 5. овог члана је основ за 
остваривање права Корисника на умањење накнаде 
за топлотну енергију. Ако су се за то стекли услови, 
Испоручилац ће у року од 15 дана од састављања 
записника по ставу 5. овог члана писмено 
обавестити Корисника о начину обрачуна и износу 
умањења, а служби, која врши наплату ове услуге, 
издати налог да истом Кориснику то умањење 
реализује. 

Уколико се констатује да су примедбе 
неосноване Кориснику се наплаћује излазак екипе 
по, за то, формираном ценовнику Испоручиоца. 

Када је температура просторије стана 16°С, и 
мања, и код прекида односно обуставе испоруке 
топлотне енергије дуже од осам часова у току 
грејног дана (између 05 и 21 час), Корисник не 
плаћа накнаду грејања за тај дан а за све остале 
температуре накнада се умањује према табели, за 
сваки степен испод прописане температуре: 

 
Спољна 

Температура 
Проценат од плаћања пуне цене 

топлотне енергије ако је 
прописана температура  

умањена за: 
(0С) 2 3 4 
-18 95 93 90 
-16 94 92 89 
-14 94 92 89 
-12 94 91 88 
-10 93 89 87 
-8 93 89 86 
-6 92 87 85 
-4 92 87 83 
-2 91 86 82 
0 90 85 80 
+2 89 84 78 
+4 89 80 75 
+6 86 78 71 
+8 83 72 67 
+10 80 70 60 
+12 75 62 50 
+14 67 50 33 
+16 50 25 0 

                             
Корисник умањење наплате остварује за 

неквалитетно грејани део објекта који је записником 
констатован. 

Уколико је температура у просторијама нижа 
од 16°С дуже од 15 дана, наплата се не може вршити 
док се сметње не отклоне. 

Корисницима који плаћају грејање у току грејне 
сезоне, у данима када га нису имали или када се по 
овом пропису сматра да га немају, или га имају у 
смањеном обиму, износ накнаде за сваки такав дан 
умањује се за тај дан, а корисницима који плаћају 
накнаду расподељено преко целе године, за два дана 
по дану не грејања. Стање загрејаности просторија 
утврђује се мерењем температуре на висини 1,5 м у 
средини просторије Корисника. 

Умањење накнаде за испоручену топлотну 
енергију не важи за Кориснике који имају 
инсталисани сопствени мерач топлотне енергије на 
основу кога се врши обрачун утрошка топлотне 
енергије и који имају инсталисану снагу грејних 

тела нижу од пројектоване у техничкој документа-
цији која је оверена од стране Испоручиоца и који 
имају непрописно и неквалитетно изведену и угра-
ђену грађевинску столарију, односно недовољну 
заптивеност. 

 
Члан 30. 

 
У року из става 2. члана 29. ове Одлуке 

Испоручилац је дужан и да утврди на ком делу 
система грејања је узрок неквалитетног загревања и 
да приступи отклањању недостатака на 
постројењима које одржава, а уколико је квар на 
кућном топлотном постројењу које одржава 
Корисник, Корисник је дужан да отклони 
недостатке. 

Записником по ставу 1. овог члана обезбеђује се 
доказ о томе на ком делу система грејања је узрок 
неквалитетног грејања. 

У року од 24 часа по пријему записника из 
става 1. овог члана, Испоручилац ће приступити 
отклањању недостатака на кућном топлотном 
постројењу које одржава, а уколико спори да је 
узрок на том делу грејног система, о томе ће одмах 
известити Корисника. Корисник је дужан да отклони 
квар и о томе писмено обавести Испоручиоца након 
чега се заједнички у оквиру истог рока утврђује 
стање на лицу места. 

Уколико се Корисник и Испоручилац не сложе 
у оцени питања на ком делу система грејања је 
узрок неквалитетног грејања, обавестиће без 
одлагања општинску комуналну инспекцију. 

У случајевима отежаног снабдевања топлотном 
енергијом из Извора (ТЕКО), Извршни одбор Скуп-
штине општине може у току године привремено 
ограничити прописану испоруку топлотне енергије 
у погледу трајања грејне сезоне, грејног дана и 
висине температуре у просторијама Корисника. О 
грејању и разлозима ограничења, као и предузетим 
мерама, Извршни одбор подноси извештај Скупшти-
ни општине на првој наредној седници. 

Кад наступи ограничење испоруке топлотне 
енергије по ставу 1. овог члана на умањење накнаде 
Кориснику примењују се одредбе члана 29. и 34. ове 
Одлуке, ако се плаћање грејања обрачунава 
паушално по м3 грејног простора, а ако је плаћање 
грејања према утрошку онда се наплата врши према 
стању потрошене енергије. 

Приоритет загревања у случају ограничења 
испоруке топлотне енергије у смислу става 1. и 2. 
овог члана утврдиће надлежни општински орган 
посебном одлуком. 

 
 

ОБРАЧУН  И НАПЛАТА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
 

Члан 32. 
 
Испоручена топлотна енергија мери се у кЊх и 

плаћа по утврђеној цени за кЊх. У колико Корисник 
нема мерач топлотне енергије може плаћати 
искоришћену топлотну енергију по м3 грејног 
простора односно по КЊ инсталисане снаге грејних 
тела (корисници који станују у индивидуалним 
стамбеним објектима), односно имају уговор о 
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испоруци и наплати енергије за грејање за 
индивидуалне објекте. 

Цену јединице топлотне енрегије, број и врсте 
категорија Корисника, односно цена између 
категорија и начин обрачуна утрошене топлотне 
енергије утврђује, посебном одлуком, Извршни 
одбор СО Пожаревац, а на захтев Испоручиоца, уз 
пуну одговорност и сношење свих последица које 
проистичу из донешене одлуке. 

 
Члан 33. 

 
У стамбеним колективним објектима са 

уграђеним мерачем, количина испоручене топлотне 
енергије утврђује се мерачем топлотне енергије за 
објекат и плаћа према стању на мерачу. Трошкови 
топлотне енергије за загревање стамбених 
просторија распоређују се на Кориснике по м3 

загреване (затворене) запремине стана. 
Грејана запремина станова и пословног 

простора у колективним објектима становања се 
утврђује пројектном документацијом изведеног 
стања или мерењем на лицу места. 

Накнада за грејање гаража које се налазе у 
склопу стамбених објеката улазе у обрачун са 50% 
од запремине гараже. 

Накнада за утрошену топлотну енергију за 
загревање пословних просторија код којих се 
утрошена топлотна енергија мери заједничким 
мерачем, распоређује се на Кориснике према 
инсталисаној топлотној снази грејаног простора. 

Цене за Кориснике који имају иидивудуалне 
објекте формирају се по КЊ ангажоване снаге 
уграђене инсталације у објекту. 

Количина испоручене топлотне енергије за 
објекат који имају мерач топлотне енергије утврђује 
се према разлици стања бројила на мерачу топлоте 
између два узастопна читања. 

У случају квара на мерачу топлоте или 
оштећењу пломбе, накнада за испоручену топлотну 
енергију у целом обрачунском периоду (месецу) се 
плаћа на начин предвиђен у Одлуци о ценама 
топлотне енергије, или се одређује на бази 
инсталисане снаге (КЊ) (или запремине грејаног 
простора (м3) уколико је инсталисана снага 
непозната), броју часова грејања (х), остварене 
просечне температуре спољног ваздуха у току 
грејног дана и јединичне цене топлотне енергије 
(дин/КЊх). Читање мерача топлоте ради обрачуна 
стварног утрошка топлотне енергије врши се према 
распореду који одређује Испоручилац. Овај 
распоред се доставља корисницима топлотне 
енергије најкасније на седам дана пре читања. 
Представник Корисника има право да присуствује 
читању мерача. 

Испоручилац је дужан да организацијама које 
врше наплату редовно доставља цене у случају 
промене. 

Испоручилац по завршетку сваког месеца у 
грејној сезони исказује у фактурама укупно 
утрошену енергију за Кориснике који плаћају по 
утрошку, а на захтев Корисника дужан је да 
доставља и комплетан обрачун потрошње и 
расподеле енергије по корисницима везаним за 
једно мерно место или једну подстаницу. 

Члан 34. 
 
У пословним зградама и просторијама са 

уграђеним мерачем, количина испоручене топлотне 
енергије утврђује се мерачем топлоте и обрачунава 
на начин утврђен у Одлуци о ценама топлотне 
енергије Испоручиоца. 

 
 

Члан 35. 
 
Мерач топлотне енергије топлопредајне стани-

це (примарни мерач), одржава и о његовој 
исправности и баждарењу се стара Испоручилац. 
Овај мерач је меродаван за обрачун потрошње 
топлоте свих Корисника који су прикључени  на ту 
топлопредајну станицу. Мерач топлоте уграђује 
Инвеститор, а Испоручилац у објектима за које му 
се повере средства. 

Мерач топлоте може уградити и Корисник о 
свом трошку, сам или заједно са другим 
Корисницима уз сагласност и по условима 
Испоручиоца (секундарни мерач). Овај мерач може 
послужити за обрачун који ће се посебно сачинити. 
Корисник се сам стара о одржавању, исправности и 
баждарењу или то уговорно поверава Испоручиоцу 
односно организацији која одржава инсталације 
грејања при чему власаник сноси све трошкове 
наведених радова. 

 
 

Члан 36. 
 
У објектима у којима није уграђен мерач 

топлоте, све до уградње мерача топлоте, месечна 
накнада за испоручену топлотну енергију за 
загревање просторија плаћа се паушално, применом 
прописане цене на загревану запремину стана 
односно пословне просторије, изузев просторија 
прикључених на систем даљинског грејања за које 
се месечна накнада плаћа по инсталисаној снази 
грејних тела, за које постоје докази о инсталисаној 
снази. 

 
 

Члан 37. 
 
Плаћање топлотне енергије за загревање 

стамбених просторија врши се месечно, током 
грејне сезоне или током целе године (12 месеци), а 
што ће се регулисати Уговором о испоруци 
топлотне енергије. 

Плаћање искоришћене топлотне енергије се 
врши до 8-ог у текућем месецу за претходни месец. 

За нередовне уплате Испоручилац ће Корис-
нику зарачунати законску камату. 

 
 

Члан 38. 
 
Корисник топлотне енергије који топлотну 

енергију плаћа по обрачуну утрошене топлотне 
енергије, дужан је да рачун  за испоручену топлотну 
енергију плати у року од 8 (осам) дана рачунајући 
од дана испостављања рачуна. Корисник топлотне 
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енергије из става 1. овог члана има право да у року 
од осам дана од пријема рачуна поднесе 
Испоручиоцу приговор на рачун. 

Испоручилац је дужан да о приговору одлучи у 
року од осам дана и евентуалне грешке у рачуну 
исправи. 

Уколико Корисник током грејне сезоне 
потроши мање од 30% топлотне енергије у односу 
на количину топлотне енергије обрачунату према 
инсталисаној снази, мора да плати потрошњу у 
висини наведене обрачунате количине топлотне 
енергије, а потрошњу која је једнака или већа од ове 
количине Корисник плаћа по стању мерача. 

Уколико Корисник жели да се привремено 
искључи са система даљинског грејања, мора током 
грејне сезоне да плаћа 30% топлотне енергије 
обрачунате према инсталисаној снази. Ако 
привремено искључен Корисник након годину дана 
не поднесе захтев за поновно укључење сматраће се 
да је раскинуо Уговор о испоруци и наплати 
топлотне енергије и губи статус Корисника. 

Уколико Корисник жели трајно да се искључи 
са система даљинског грејања, мора да измири све 
до тада настале обавезе за испоручену топлотну 
енергију након чега се раскида Уговор о испоруци и 
наплати топлотне енергије и губи статус Корисника. 

Уколико Корисник који је изгубио статус 
корисника по неком од претходна два става овог 
члана жели поново да постане Корисник у смислу 
ове Одлуке, примењују се све њене одредбе у 
целости које се односе на прикључење кућних 
топлотних постројења на систем грејања. 

 
НАДЗОР 

 
Члан 39. 

 
Инспекцијски надзор над извршавањем одредбе 

ове Одлуке врши надлежна инспекција СО. 
Испоручилац је дужан да достави инспекцији 
записник по члану 29. ове Одлуке на њен захтев. 

 
 

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 40. 
 
Новчаном казном од 10.000 динара, казниће се 

за прекршај  радна организација која врши 
делатност снабдевања града топлотном енергијом 
ако: 

1) Поступи  противно одредби члана 22. став 1. 
и 2. а у вези члана 19. став 3. ове Одлуке и због тога 
наступе последице. 

2) У просторијама Корисника у времену 
утврђеном чланом 26. ове Одлуке не постиже и не 
одржава прописане температуре (члан 26. а у вези 
члана 28.) 

3) О прекиду, односно обустави испоруке 
топлотне енергије не извести Кориснике (став 2. 
члана 27). 

4) У року од 24 часа од рекламације не 
приступи утврђивању узрока и радовима на 
отклањању узрока  неквалитетног загревања (став 1. 
члан  30.). 

5) За објекат у који је уграђен мерач топлоте не 
врши наплату топлотне енергије према мерачу (члан 
33. став 1. и члан 34. ове Одлуке). 

6) Не изда енергетску сагласност за прикључе-
ње објекта на систем даљинског грејања када за то 
постоје техничко-технолошки, просторни и економ-
ски услови или не прикључи на систем даљинског 
грејања објекат за који је издата енергетска 
сагласност (члан 16.). 

 7) Не утврди Техничке услове за прикључење и 
коришћење топлотне енергије у року од шест 
месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке (члан 
16. став 2.). 

  8) Обустави испоруку топлотне енергије, а 
стање и функционисање кућних инсталација не 
представља опасност по живот и здравље људи, 
односно не може проузроковати штету на 
материјалним добрима или угрозити снабдевање 
других Корисника топлотном енергијом, односно 
када о искључењу не обавести надлежну инспекцију 
у одређеном року (члан 27.). 
         9) Извештај о припремама за грејну сезону не 
поднесе у одређеном року (члан  22.). 

10) Представницима Корисника у одређеном 
року, не омогући улаз у топлопредајну станицу 
(члан 23.). 
        11) Наплати трошкове грејања  противно 
одредби члана 33. ове Одлуке. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
новчаном казном у износу од 2.000 до 6.000 динара 
и одговорно лице радне организације за праћење и 
евидентирање стања мерача топлоте. 

 
Члан 41. 

 
Новчаном казном у износу од 10.000 до 30.000 

динара казниће се за прекршај радна организација 
која управља објектом и друго правно лице, као и 
физичко лице ако: 
        1) Не поступи по ставу 3. члана 30. 

2) У року од 24 часа од пријема записника по 
ставу 1. члана 30. не приступи радовима на 
отклањању узрока неквалитетног загревања, а у 
оквиру истог рока не извести Испоручиоца да спори 
да је узрок неквалитетног загревања, на кућном 
топлотном постројењу (став 3. члана 30.). 

3) Изводи радове изнад, испод или у 
непосредној близини вреловодне мреже и објеката 
без сагласности Испоручиоца (члан 13. став 1.). 

4) Топлотну енергију користи у друге сврхе, 
противно енергетској сагласности Испоручиоца 
(члан 20.). 
        5) Се не придржава Техничких услова (члан 
16.). 

6) Бесправно прикључи кућну инсталацију на 
систем даљинског грејања (члан 18.). 

7) Не омогући овлашћеним лицима Испоручио-
ца приступ до места преузимања енергије, односно 
до грејног тела (члан 20.). 

8) Без сагласности Испоручиоца у подстаницу, 
додаје, скида или измешта грејна тела и кућну 
разводну мрежу, мења инсталисану снагу или из 
кућних инсталација одузима или допуњава воду или 
мења стање мерних регулационих уређаја или скида 
са њих пломбе (члан 20.). 
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За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
новчаном казном у износу од 6.000 до 10.000 динара 
и одговорно лице радне организације као и физичка 
лица. 

 
ПРЕЛАЗНЕ  И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 42. 

 
Објекти са кућним топлотним постројењима 

прикљученим на постројење локалног грејања пре 
ступања на снагу ове Одлуке, а на подручју 
предвиђеном за снабдевање топлотном енергијом  
из  система даљинског грејања, прикључују се на 
систем у оквиру програма топлификације.  
 

Члан 43. 
 
Технички услови за пројектовање и извођење 

постројења за пренос и испоруку топлотне енергије, 
су саставни део ове Одлуке. 
 
 
 
 
2 

 
На основу члана 77. став 1. и члана 30. став 1. 

тачка 2. Закона о локалној самоуправи (“Службени 
гласник РС'' број 9/2002) и члана 27. Закона о јавним 
приходима и јавним расходима (“Службени гласник 
РС'' број 76/91, 18/93, 37/93, 67/93, 45/94, 42/98, 
54/99 и 22/01) и члана 18. Статута општине 
Пожаревац (“Службени гласник општине Пожаре-
вац”, бр. 7/99 и 3/2000), 

Скупштина општине Пожаревац, на седници од 
22. 03. 2002. године, донела је 
 
ТАБЕЛА БР. 1 - РАСПОРЕД ПРИХОДА 
 

О Д Л У К У    О    Б У Џ Е Т У 
општине Пожаревац за 2002. годину 

 
И ОПШТИ ДЕО 

 
Члан 1. 

 
Укупни приходи буџета општине Пожаревац за 

2002. годину (у даљем тексту: буџет) утврђује се у 
износу од 425.500.000,00 динара. 
 

Члан 2. 
 

Део прихода из члана 1. ове одлуке у износу од 
150.744.920,00 динара обезбеђује се за финансирање 
јавних расхода преко посебних рачуна (образовања, 
културе, физичке културе, друштвене бриге о деци, 
социјалне заштите). 
 

Члан 3. 
 

У текућу буџетску резерву издвајају се средства 
у износу од 5.000.000,00 динара.  

Средства из става 1. овог члана користе се на 
предлог Извршног одбора СО Пожаревац. 
 

Члан 4. 
 

У сталну буџетску резерву издваја се износ од 
2.000.000,00 динара, односно сразмерно оствареним 
јавним приходима. 
 

Члан 5. 
 

Јавни приходи по врстама утврђују се у 
следећим износима: 
 
 
 

Облик 
прихода 

Средства Планирано 

 
 
 
901-010 

НЕПОСРЕДНИ ИЗВОРНИ ПРИХОДИ 
ВРСТА 02 - ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА 
 
Део од 5% пореза на лична примања 

 
 
 

18.500.000 
901-011 
901-014 
901-019 

Порез на доходак грађана 
Порез на приход од пољопривреде и шумарства 
Порез на фонд зарада 

25.000.000 
1.000.000 

136.500.000 
 СВЕГА ВРСТА 02: 181.000.000 
 
 
 
901-051 

ВРСТА 03 - ПОРЕЗИ НА ПРОМЕТ ПРОИЗВОДА 
И УСЛУГА КАО И ПОРЕЗ НА ПРОМЕТ 
НЕПОКРЕТНОСТИ ПРАВА 
Део пореза на промет 

 
 
 

75.000.000 
901-040 Порез на пренос апсолутних права 35.000.000 
 СВЕГА ВРСТА 03: 110.000.000 
 
 
901-020 

ВРСТА 04 - ПОРЕЗ НА ПРИХОД ОД ИМОВИНЕ 
 
Порез на имовину (осим на земљиште) 

 
 

65.000.000 
901-030 Порез на наслеђе и поклоне 10.000.000 
 СВЕГА ВРСТА 04: 75.000.000 



22. март 2002. год.                          СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ                        Број 1 - Страна 

 

11 

Облик 
прихода 

Средства Планирано 

 
 
901-091 

ЛОКАЛНИ ЈАВНИ ПРИХОДИ 
ВРСТА 05 - ТАКСЕ 
Комуналне таксе 

 
 

18.000.000 
 
 
 
 
909-040 

ВРСТА 07 - ПРИХОДИ ПО ПОСЕБНИМ 
ПРОПИСИМА - ДРУГИ ЛОКАЛНИ ЈАВНИ 
ПРИХОДИ 
 
Накнада за коришћење градског грађев. земљишта 

 
 
 
 

6.500.000 
909-047 Накнада за коришћење путева и улица 10.000.000 
909-020 Остали локални приходи 5.000.000 
909-061 Приходи од давања у закуп објеката 20.000.000 
 СВЕГА ВРСТА 07: 41.500.000 
 УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА У 2002. Г. 425.500.000 

 
Члан 6. 

 
           Јавни расходи по основним наменама у укупном износу од 425.500.000,00 динара распоређују се у 
следећим износима. 
 
ТАБЕЛА БР. 2 – РАСПОРЕД РАСХОДА 
 
Позиц. Конто Основна и ближа намена Планирано 

 
 
 
 
 

1. 

 
 
 
 
 
911-000 

РАЗДЕО 1 - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
ПОЖАРЕВАЦ 
 
ОСНОВНА НАМЕНА - СТРУЧНА СЛУЖБА 
 
Путни трошкови одборника СО 

 
 
 
 
 

150.000 
2. 911-000 Накнада члановима скупштинских тела 300.000 
3. 911-000 Накнаде члановима Извршног одбора 900.000 
4. 911-020 Трошкови јавних манифестација 900.000 
5. 911-010 Трошкови израде скупштинског материјала 200.000 
6. 911-500 Рад политичких странака 544.000 
  СВЕГА ОСНОВНА НАМЕНА 2.994.000 
  СВЕГА РАЗДЕО 1 2.994.000 
 
 
 

7. 

 
 
 
911-000 

 
РАЗДЕО 2 - ОПШТИНСКА УПРАВА 
 
Плате, накн. и додаци за запослене 

 
 
 

49.830.000 
8. 911-010 Накнаде у натури, превоз запосл. 800.000 
9. 911-010 Стални трошкови 5.730.000 

10. 911-010 Опште услуге по уговору 9.270.000 
11. 911-010 Расходи за материјал 3.400.000 
12. 911-020 Отпремнине 1.000.000 
13. 911-010 Порези, обавезне таксе и казне 1.400.000 
14. 911-024 Средства набавке опреме 2.600.000 
15. 911-010 Остали трошкови 1.000.000 

  СВЕГА ОПШТИНСКА УПРАВА 75.030.000 
  СВЕГА РАЗДЕО 2 75.030.000 
 
 
 

16. 

 
 
 
911-029 

 
РАЗДЕО 3 - ИЗВРШНИ ОДБОР 
 
Трошкови нак. Комисије за проц. непокрет. 

 
 
 

300.000 
17. 911-500 Чланарина Сталној конференцији градова 70.000 
18. 911-029 Накнада по Закону о враћању земљишта 2.000.000 
19. 910-000 Обавезе из претходне год. - Судска извршења 20.000.000 
20. 911-630 Накнада за банкарске услуге 1.500.000 
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Позиц. Конто Основна и ближа намена Планирано 
 
 

21. 

 
 
911-310 

 
Финансирање друштвених делатности: 
- Спомен парк - Чачалица 

 
 

340.000 
22. 911-310 - Средства борачке заштите 200.000 

 
 
 

23. 

 
 
 
911-100 

 
Остала јавна потрошња: 
ГМЗ Костолац и Пожаревац 
- Плате, накнаде и дод. за запослене 

 
 
 

4.070.000 
24. 911-100 - Стални трошкови 500.000 
25. 911-100 - Опште услуге по уговору 2.000.000 
26. 911-100 - Остали трошкови 800.000 

  СВЕГА ГМЗ Костолац и Пожаревац 7.370.000 
27. 911-100 Интервенције у МЗ 12.885.000 
28. 
29. 

 
30. 

911-029 
911-310 
 
911-400 

Трошкови извршења - рушење 
Дератизација и дезинсекција 
Издвајање у сталну резерву: 
- Стална буџетска резерва 

1.000.000 
6.000.000 

 
2.000.000 

31. 911-900 - Текућа буџетска резерва 5.000.000 
  СВЕГА РАЗДЕО 3 58.665.000 
 
 
 

 
 
 

 
РАЗДЕО 4 - ПОДРАЧУН ДРУШТВЕНИХ 
ДЕЛАТНОСТИ 

 
 
 

 
 

32. 
33. 
34. 
35. 

 
 
911-300 
911-300 
911-300 
911-300 

 
Подрачун средњег образовања 
Расходи за превоз 
Стални трошкови 
Уговорне услуге 
Текуће одржавање објеката 

 
 

1.620.000 
11.984.500 
7.398.800 
1.900.000 

36. 
37. 

911-300 
911-300 

Регионални центар за младе таленте 
Фонд за доделу стип. и награда 

300.000 
500.000 

  СВЕГА СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 23.703.300 
 

38. 
39. 
40. 
41. 

 
911-300 
911-300 
911-300 
911-300 

Подрачун основног образовања 
Расходи за превоз 
Стални трошкови 
Текуће одржавање објекта 
Опште услуге по уговору 

 
8.100.000 
9.826.160 
3.900.000 

10.803.600 
  СВЕГА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 32.629.760 
 

42. 
43. 
44. 
45. 

 
911-300 
911-300 
911-300 
911-300 

Подрачун друштвене бриге о деци 
Плате, накнаде и дод. за запослене 
Расходи за превоз 
Опште услуге по уговору 
Текуће поправке и одржавање 

 
39.402.000 

500.000 
2.308.860 
5.400.000 

  СВЕГА ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ 47.610.860 
 

46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 

 
911-300 
911-300 
911-300 
911-300 
911-300 
911-300 

Подрачун културе 
Плате, накнаде и дод. за запослене 
Опште услуге по уговору 
Стални трошкови 
Текуће поправке и одржавање 
Програми 
Остали трошкови 

 
13.691.000 
3.645.000 
1.950.000 
1.536.000 
1.000.000 
1.360.000 

52. 911-300 - Установа Хор Барили 320.000 
  СВЕГА ПОДРАЧУН КУЛТУРЕ: 23.502.000 
 

53. 
54. 
55. 
56. 
57. 

 
911-300 
911-300 
911-300 
911-300 
911-300 

Подрачун физичке културе 
Плате, накнаде и додаци 
Стални трошкови 
Опште услуге по уговору 
Текуће поправке и одржавање 
Програми 

 
650.000 
749.000 

3.400.000 
3.500.000 
5.500.000 

  СВЕГА ПОДРАЧУН ФИЗ. КУЛТ. 13.799.000 
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Позиц. Конто Основна и ближа намена Планирано 
 

58. 
59. 
60. 

 
911-300 
911-300 
911-300 

Подрачун социјалне заштите 
Проширена права 
Опште услуге по уговору 
Социјална помоћ 

 
960.000 
200.000 

2.340.000 
  СВЕГА ПОДРАЧУН СОЦ. ЗАШТИТЕ 3.500.000 

61. 911-312 Подрачун информисања и издавачка 
делатност 

 
6.000.000 

  СВЕГА РАЗДЕО 4 150.744.920 
 
 
 
 
 

62. 

 
 
 
 
 
911-700 

 
РАЗДЕО 5 - СРЕДСТВА ЗА ПОДСТИЦАЈ  
И РАЗВОЈ 
 
Финансирање комуналних намена: 
Уређење грађевинског земљишта 

 
 
 
 
 

6.500.000 

63. 
64. 

911-700 
911-700 

Одржавање локал. путева и улица 
Комунална потрошња 

10.000.000 
88.725.000 

65. 911-700 Солидарна стамбена изградња 12.285.000 
66. 
67. 
68. 
69. 

911-500 
911-500 
911-500 
911-700 

ЈП "Ергела Љубичево" 
Водоизвориште ''Кључ''  
Водоизвориште ''Петка''  
Средства за финансирање комуналне делатности 

2.000.000 
2.850.000 

150.000 
9.586.080 

  СВЕГА КОМУНАЛНЕ НАМЕНЕ 132.096.080 
  СВЕГА РАЗДЕО 5 132.096.080 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
РАЗДЕО 6 - ДЕЛАТНОСТИ ДРУШТВЕНИХ 
ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА 
 

 
 
 
 

70. 911-500 Општински туристички савез 1.650.000 
71. 911-500 Општински одбор Црвеног крста 60.000 
72. 911-500 Општински одбор удружења слепих 60.000 
73. 911-500 Општински одбор удружења глувих 60.000 
74. 911-500 Савез цивилних инвалида рата 60.000 
75. 911-500 Општинска организација церебралне парализе 60.000 
76. 911-500 Опш. орган. ментално недовољно разв. лица 60.000 
77. 911-500 Одељење дневног боравка аутистичне деце 1.500.000 
78. 911-500 Међуопшт. организац. дистроф. Смедерево 60.000 
79. 911-500 Средства за борбу против наркоманије 200.000 

  СВЕГА РАЗДЕО 6 3.770.000 
 
 
 
 

80. 
81. 

 
 
 
 
911-000 
911-000 

 
РАЗДЕО 7 - ОПШТИНСКО ЈАВНО 
ПРАВОБРАНИЛАШТВО 
 
Плате, накнаде и додаци 
Стални трошкови 

 
 
 
 

1.800.000 
400.000 

  СВЕГА РАЗДЕО 7 2.200.000 
   

УКУПНА СРЕДСТВА ЈАВНЕ ПОТРОШЊЕ 
(РАЗДЕО 1 - 7) У 2002. ГОДИНИ 

 
 

425.500.000 
 

Члан 7. 
 

Средства буџета преносе се корисницима 
сразмерно оствареним приходима буџета. 

Пренос средстава јавним предузећима врши се 
на основу програма који је усвојила Скупштина 
општине или на основу захтева јавног предузећа. 
 

Члан 8. 
 

Распоред остварених прихода врши се 
тромесечним, односно месечним плановима 
заизвршење буџета, које утврђује орган надлежан за 
послове буџета. 

Члан 9. 
 

Наредбодавац за извршење буџета је 
председник Извршног одбора и одговоран је за 
законито и наменско коришћење средстава 
распоређених буџетом. 
 
 

Члан 10. 
 

За законито и наменско коришћење средстава 
распоређених на посебне рачуне одговоран је 
начелник Одељења за привреду, финансије и 
друштвене делатности. 
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Члан 11. 
 
 

За извршење буџета одговоран је извршни 
орган. 

У случају да се приходи буџета не остварују у 
планираном износу, извршни орган може да утврди 
приоритет у коришћењу средстава, односно да врши 
измене распоређених средстава на поједине намене 
у оквиру укупно утврђених средстава буџета. 

У случају неравномерног остварења прихода у 
току 2002. године, извршни орган може за покриће 
потреба користити средства сталне буџетске резерве 
до износа од 2.000.000,00 динара. 
 

 
 

Члан 12. 
 

Привремено расположива средства на рачуну 
буџета могу се краткорочно пласирати код банака 
или других финансијских организација, закључи-
вањем уговора о кредиту или куповином краткоро-
чних хартија од вредности, о чему одлучује 
Извршни одбор, а председник Извршног одбора 
потписује уговор. 
 

ИИ ПОСЕБАН ДЕО 
 

Члан 13. 
 

Ближи распоред расхода по носиоцима, 
корисницима и по појединим наменама је следећи: 
 
 

 
ТАБЕЛА БР. 1. - ПРИХОДИ 
 

Врста прихода Средства Износ 
02 

 
03 

 
04 

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА 
ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД САМОСТ. ДЕЛАТ. 
ПОРЕЗ НА ПРОМЕТ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 
ПОРЕЗ НА ПРЕНОС АПСОЛУТНИХ ПРАВА 
ПОРЕЗ НА ПРИХОД ОД ИМОВИНЕ 

СВЕГА ПОРЕЗИ 

19.500.000 
25.000.000 
75.000.000 
35.000.000 
75.000.000 

154.500.000 
05 ЛОКАЛНИ ЈАВНИ ПРИХОДИ 

Локалне комуналне таксе 
 

18.000.000 
07 ПРИХОДИ ПО ПОСЕБНИМ ПРОПИСИМА 178.000.000 

 СВЕГА ПРИХОДИ У 2002. Г. 425.500.000 
 
 

 
ТАБЕЛА БР. 2. - РАСПОРЕД ПРИХОДА 
 

Позиција Аналитички 
конто Врста расхода План за 2002. г. 

1. 2. 3. 4. 
 
1. 
2. 
3. 
4. 

1. 
911-000 
911-010 
911-020 
911-500 

СТРУЧНА СЛУЖБА 
Средства за накнаде 
Средства за материјалне трошкове СО 
Средства за посебне намене СО 
Средства за политичке организације 

 
1.350.000 

200.000 
900.000 
544.000 

  СВЕГА РАЗЕО 1 ПОЗИЦИЈЕ 1 - 4 2.944.000 
 
5. 
6. 
7. 
8. 

2. 
911-000 
911-010 
911-020 
911-024 

ОПШТИНСКА УПРАВА 
Средства за зараде 
Средства за материјалне трошкове 
Средства за посебне намене 
Средства за опрему 

 
49.830.000 
21.600.000 
1.000.000 
2.600.000 

  СВЕГА РАЗДЕО 2 ПОЗИЦИЈЕ 5 - 8 75.030.000 
 
9. 

10. 
11. 
12. 

3. 
910-000 
911-029 
911-310 
911-500 

ИЗВРШНИ ОДБОР 
Обавезе из претходне године - Судска изврш. 
Средства за посебне намене ИО 
Средст. за заштиту и унапређ. жив. средине 
Средст. за друштвене организације 

 
20.000.000 
3.300.000 
6.340.000 

70.000 
  СВЕГА РАЗДЕО 3 ПОЗИЦИЈЕ 9 - 12 29.710.000 
 
13. 

4. 
911-100 

СРЕДСТВА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА 
Остала средства за подстицање развоја 

 
20.255.000 

  СВЕГА РАЗДЕО 4 ПОЗИЦИЈА 13 20.255.000 
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1. 2. 3. 4. 
 
 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 

5. 
 
911-300 
911-300 
911-300 
911-300 
911-300 
911-300 
911-310 
911-312 

СРЕДСТВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЗАКОНОМ 
УТВРЂЕНИХ ПРАВА 
Средства за основно образовање 
Средства за средње образовање 
Средства за културу 
Средства за физичку културу 
Средства за социјалну заштиту 
Средства за друштвену бригу о деци 
Средства за борачку заштиту 
Средства информисања 

 
 

32.629.760 
23.703.300 
23.502.000 
13.799.000 
3.500.000 

47.610.860 
200.000 

6.000.000 
  СВЕГА РАЗДЕО 5 ПОЗИЦИЈЕ 14 - 21 150.944.920 
 
 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 

6. 
 
911-400 
911-500 
911-630 
911-900 
911-700 
911-500 

СРЕДСТВА ЗА ОСТАЛЕ ПОТРЕБЕ 
 
Средства сталне буџетске резерве 
Средства за друштвене организације 
Средства за платни промет 
Текућа резерва 
Средства комуналне потрошње 
Средства за јавна предузећа 

 
 

2.000.000 
3.770.000 
1.500.000 
5.000.000 

127.096.080 
5.000.000 

  СВЕГА РАЗДЕО 6 ПОЗИЦИЈЕ 22 - 27 144.366.080 
 
 
28. 

7. 
 
911-000 

ОПШТИНСКО ЈАВНО  
ПРАВОБРАНИЛАШТВО  
Општинско јавно правобранилаштво 

 
 

2.200.000 
  СВЕГА РАЗДЕО 7 ПОЗИЦИЈА 28 2.200.000 
  УКУПНИ РАСХОДИ 2002. Г.  425.500.000 

 
 

ИИИ ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 
 
 

Члан 14. 
 

У случају неравномерног притицања прихода 
буџета, могу се привремено користити средства ЈП 
Дирекција за изградњу општине Пожаревац у виду 
позајмица, или краткорочни кредити банака и 
других финансијских организација, о чему одлучује 
Извршни одбор. 

 
Члан 15. 

 
Седства са рачуна буџета и средства са рачуна 

корисника буџета, укључујући и јавне службе које 
се финансирају из буџета, укључују се у депозит 
пословне банке коју одреди Извршни одбор. 

Корисницима буџета који не изврше ову 
обавезу Извршни одбор обуставиће пренос 
средстава. 

 
Члан 16. 

 
Корисник буџета може преузети обавезе на 

терет буџета само до износа средстава 
расположивих у буџету. 

 
Члан 17. 

 
За коришћење прихода из буџета корисници 

буџета подносе захтеве наредбодавцу за извршење 
буџета са одговарајућом документацијом. 

На захтев органа надлежног за извршавање 
буџета корисници су дужни да ставе на увид 
документацију и доставе податке на основу којих се 
врши финансирање њихових расхода, као и да 
доставе тромесечне извештаје о приходима и 
расходима. 

Корисник буџета који је својом делатношћу 
изазвао судски спор, извршење правоснажних 
судских одлука и судских поравнања врши се на 
терет тог корисника буџета. 

Корисник буџетских средстава дужан је да 
органу надлежном за извршење буџета достави 
сваку промену о броју запослених. 

 
Члан 18. 

 
Средства распоређена за рад буџетских 

корисника, која остану неутрошена по завршном 
рачуну за 2002. годину, враћају се у буџет, уколико 
посебном одлуком није другачије одређено. 

 
Члан 19. 

 
Корисник буџета чија се делатност у целини 

или претежно финансира из буџета, умањиће 
обрачунату амортизацију средстава за рад у 2002. 
години сразмерно делу у коме су та средства 
обезбеђена из средстава буџета. 

 
Члан 20. 

 
Буџетски корисници који остваре уштеде у 

трошењу средстава планираних за материјалне 
трошкове, остварени износ уштеда могу користити 
за стимулативно награђивање запослених. 
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Члан 21. 
 
Извештај о извршењу годишњег финансијског 

плана, буџетски корисник доставља органу који 
извршава буџет 15 дана пре рока предвиђеног за 
подношење његовог завршног рачуна органу за 
ревизију јавних расхода. 

 
Члан 22. 

 
Приходи који су погрешно уплаћени или су 

уплаћени у већем износу од прописаних, враћају се 
на терет погрешно или више уплаћених прихода, ако 
прописом није другачије одређено. 

 
Члан 23. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику општине 
Пожаревац”. 

 
У Пожаревцу, 22.03.2002. год.  
Број: 01-06-4/4 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ 
 

Председник Скупштине, 
                                         Славољуб Матић, с. р. 

 
 
3 
 

На основу члана 77. став 1. и члана 30. став 1. 
тачка 2. Закона о локалној самоуправи (“Службени 
гласник РС”, број 9/2002) и члана 27. Закона о 
јавним приходима и јавним расходима (“Службени 
гласник РС”, број 76/91, 18/93, 37/93, 67/93, 45/94, 
42/98, 54/99 и 22/01) и члана 18. Статута општине 
Пожаревац (“Службени гласник општине 
Пожаревац”, бр. 7/99 и 3/2000), 

Скупштина општине Пожаревац на седници 
одржаној дана 22.03.2002. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
о завршном рачуну буџета општине Пожаревац 

за 2001. годину 
 

Члан 1. 
 
Укупни буџетски приходи остварени у 2001. 

години износе 243.130.628,00 динара. 
 

Члан 2. 
 
Укупни буџетски расходи извршени у 2001. 

години износе 241.160.488,00 динара. 
 

Члан 3. 
 
Нераспоређени вишак прихода - добитак текуће 

године износи 1.970.140,30 динара и односи се на 
средства која су остала код “Пожаревачке банке”. 

Члан 4. 
 
Расположива средства сталне буџетске резерве 

износе 1.002.622,72 динара и користиће се у 2002. 
години за намене прописане чланом 56. Закона о 
јавним приходима и јавним расходима. 

 
Члан 5. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику општине 
Пожаревац”. 

 
У Пожаревцу , дана 22.03.2002. 
Број: 01-06-4/2 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ 
 

Председник Скупштине, 
                                                Славољуб Матић, с. р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 

На основу чл. 30. тач. 12. Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник РС”, бр. 9/2002), 
члана 10. ст. 1. тач. 10. Закона о јавним приходима и 
јавним расходима (“Службени гласник РС”, бр. 
22/2001), члана 4. Закона о порезу на фонд зарада 
(“Службени гласник РС”, бр. 27/2001) и члана 18. 
Статута општине Пожаревац (“Службени гласник 
општине Пожаревац”, 7/99 и 3/2000), 

Скупштина општине Пожаревац на седници 
одржаној дана 22.03. 2002. године, донела је 

 
 

 
О Д Л У К У 

 
о измени Одлуке о стопи пореза на фонд зарада  

и начину коришћења средстава 
 

Члан 1. 
 
У Одлуци о стопи пореза на фонд зарада и 

начину коришћења средстава (“Службени гласник 
општине Пожаревац”, бр. 5/2001 и 6/2001), члан 7. 
мења се и гласи: 

“Средства од пореза на фонд зарада усмеравају 
се: 

- за комуналну потрошњу по стопи од 2,3 %; 
- за класичну буџетску потрошњу по стопи од 

0,9 %; 
- за солидарну стамбену изградњу по стопи од 

0,3 %.“ 
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Члан 2. 
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику општине 
Пожаревац”. 

 
У Пожаревцу, 22.03.2002. године  
Број: 01-06-4/3 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ 
 

Председник Скупштине, 
Славољуб Матић, с. р. 

 
5 
 

На основу члана 7, 8. и 19. Закона о заштити 
становништва од заразних болести (“Службени 
гласник СРС”, бр. 59/89) и члана 3 Програма о 
систематској дератизацији на територији општине 
Пожаревац (“Службени гласник општине 
Пожаревац”, бр. 3/93), 

Извршни одбор Скупштине општине 
Пожаревац, на седници од 13.03.2002. године, донео 
је 

 
О Д Л У К У 

 
о систематској дератизацији на подручју 

општине Пожаревац 
 

Члан 1. 
 
У циљу спречавања и сузбијања мишје 

грознице и осталих заразних болести, за које су 
мишолики глодари извори заразе и преносиоци 
инфекције, у складу са Програмом о систематској 
дератизацији на територији општине Пожаревац, 
одређују се подручја за спровођење систематске 
дератизације у 2002, и то: градови Пожаревац и 
Костолац, насеља Забела и Љубичево и сеоска 
насеља. 

 
Члан 2. 

 
Дератизацијом ће бити обухваћена друштвена, 

јавна и приватна предузећа и радње, здравствене 
организације, школе, дечије установе, објекти у 
којима се врши производња и промет животних 
намирница и предмета опште употребе, комунални 
и остали објекти и сва места на подручју општине 
Пожаревац. 
 

Члан 3. 
 
Дератизацију ће извршити “Санитација 

Београд” Предузеће за санитарно-еколошку заштиту 
из Новог Београда, са седиштем у Ул. Драгише 
Брашована бр. 1, као овлашћена организација за 
извођење дератизације, која је понудила 
најприхватљивије услове у складу са Правилником о 
условима за вршење дератизације, дезинфекције и 
дезинсекције  ( “Сл. гласник СРС”, бр. 52/82). 

Члан 4. 
 
Финансијска средства за извођење дератизације 

обезбеђују се у буџету општине Пожаревац за 2002. 
годину, са позиције ''дератизација и дезинсекција” и 
према Уговору о вршењу радова систематске 
дератизације општине Пожаревац, закљученом 
између “Санитације Београд” из Београда и 
Скупштине општине Пожаревац. 

Средствима која се по Уговору обезбеђују из 
буџета општине Пожаревац за 2002. годину, 
финансираће се извршена дератизација за: 
индивидуална домаћинства градског и сеоског 
подручја; јавна предузећа и установе којима је 
оснивач општина Пожаревац; установе (предшкол-
ске, школске, културне и верске); стамбени фонд; 
канализациона инфраструктура;  депоније смећа; 
отворени канали; зелене површине и приобаља. 

 
 

Члан 5. 
 
Обрачун извршених радова на пословима 

дератизације и наплата новчаних средстава, зависно 
од врсте корисника на подручју Пожаревца, 
Костолца, приградских насеља Забела и Љубичево и 
сеоских насеља, извршиће се на терет и то: 

л. велике привреде, мале привреде и 
самосталних занатских радњи, према фактурама које 
ће испоставити извођач дератизације предузеће 
''Санитација Београд”, непосредно по извршеној 
дератизацији. 

 
Члан 6. 

 
Стручна служба Одељења за привреду, 

финансије и друштвене делатности Општинске 
управе општине Пожаревац прибавила је понуде 
овлашћених организација за вршење дератизације и 
предложила Извршном одбору Скупштине општине 
Пожаревац предузеће које је понудило најповољније 
услове. 

На основу прихваћене најповољније понуде од 
стране Извршног одбора Скупштине општине, 
закључен је Уговор о вршењу радова систематске 
дератизације општине Пожаревац са предузећем 
''Санитација Београд” бр. 0л-06-10/2002-12 од         
06. 03. 2002. године. 
 

Члан 7. 
 
Власници породичних стамбених зграда, 

друштвена, јавна и трговинска предузећа, 
деоничарска друштва, установе, угоститељске, 
занатске и трговинске радње, здравствене установе, 
школе, предшколске и верске установе као и други 
корисници или власници објеката који су 
обухваћени дератизацијом, дужни су да обезбеде 
несметан приступ и рад овлашћеним радницима 
“Санитације Београд”. 

Непоступање по одредби става 1 овог члана, 
кажњиво је по Закону о заштити становништва од 
заразних болести. 
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Члан 8. 
 
Контролу извођења дератизације вршиће 

Комисија коју решењем формира Извршни одбор 
Скупштине општине. Комисију сачињавају 
санитарни, ветеринарски, еколошки, комунални и 
пољопривредни инспектори. 

О свом раду Комисија сачињава извештај који у 
року од 10 дана од завршетка дератизације доставља 
Извршном одбору. 

 
Члан 9. 

 
О спровођењу дератизације становништво ће 

бити обавештено преко средстава јавног 
информисања, као и преко огласних табли у месним 
канцеларијама и месним заједницама. 

 
Члан 10. 

 
Ову Одлуку објавити у  ''Службеном гласнику 

општине Пожаревац”. 
 

У Пожаревцу, 13. 03. 2002. год.  
Број: 01-06-12/2002-10 

 
ИЗВРШНИ ОДБОР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

ПОЖАРЕВАЦ 
 

Председник 
Извршног одбора СО Пожаревац, 

Зоран Марјановић, дипл. правник, с. р. 
 
6 
 

На основу члана 152. став 1. тачке 1. и става 2. 
Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 
општине Пожаревац”, бр. 49/99 и 27/2001), 

Скупштина општине Пожаревац, на седници од 
22. 03. 2002. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

И 
 
Др Зорану Јевремовићу, одборнику Скупштине 

општине Пожаревац, из Пожаревца, престао је 
мандат одборника закључно са 13. 03. 2002. године. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИИ 
 
Ово Решење објавити у ''Службеном гласнику 

општине Пожаревац”. 
 
 

У Пожаревцу, 22. 03. 2002. године  
Број: 01-06-4/а 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ 
 

Председник Скупштине, 
Славољуб Матић, с. р. 

 
 
 
 
 
 
7  

На основу члана 152. став 1. тачке 9. и става 2. 
Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник 
општине Пожаревац”, бр. 49/99 и 27/2001), 

Скупштина општине Пожаревац, на седници од 
22. 03. 2002. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
І 

 
Миодрагу Јаковљевићу, одборнику Скупштине 

општине Пожаревац, из Лучице, престао је мандат 
одборника закључно са 19. 03. 2002. године. 

 
ИИ 

 
Ово Решење објавити у “Службеном гласнику 

општине Пожаревац”. 
 
У Пожаревцу, 22. 03. 2002. године  
Број: 01-06-4/б 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ 
 

Председник Скупштине, 
Славољуб Матић, с. р. 

 
 

 
 
 
 


