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На основу члана 7. и 36. Закона о превозу 
у друмском саобраћају (“Службени гласник 
Републике Србије”, бр. 46/95, 66/01, 61/05 и 91/05), 
члана 18. тачкe 11. Закона о локалној самоуправи 
(“Службени гласник Републике Србије”, бр. 9/02, 
33/04 и 135/04)) и члана 44. тачкe 5. Статута 
општине Пожаревац (“Службени гласник општине 
Пожаревац”, бр. 2/2005),

Скупштина општине Пожаревац, на седници од 
19.03.2007. године, донела је

ОДЛУКУ
О АУТО ТАКСИ ПРЕВОЗУ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком одређују се ближи услови и начин 

обављања ауто такси превоза путника путничким 
аутомобилом (у даљем тексту: ауто-такси превоз) 
на територији општине Пожаревац.

Члан 2.
Ауто такси превоз путника (у даљем тексту:

такси превоз) је вид ванлинијског превоза путника 
који се обавља путничким возилом које испуњава 
услове прописане законом и овом одлуком.

Такси превоз је вид ванлинијског превоза за који 
путник сам утврђује релацију и за то плаћа износ 
који покаже таксиметар.

Члан 3.
Такси превоз могу обављати правна лица и 

предузетници регистровани за обављање ове врсте 
делатности, у складу са законом и овом одлуком.

Члан 4.
Такси возач је физичко лице које обавља такси 

превоз као предузетник или као запослени код 
правног лица , у смислу закона и одредаба ове 
одлуке.

Правно лице и физичко лице могу почети са 
радом, односно обављати такси превоз, под условом 
да поред законом утврђених услова испуне и услове 
утврђене овом одлуком.

Решење о испуњавању услова из ове одлуке у 
смислу става 2. овог члана доноси орган надлежан 
за техничко регулисање саобраћаја Општинске 
управе општине Пожаревац.

II - УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ АУТО 
ТАКСИ ПРЕВОЗА 

А. ПРЕДУЗЕТНИК

Члан 5.
Физичко лице може обављати такси превоз као 

предузетник, ако поред општих услова утврђених 
законом, испуњава и услове утврђене овом одлуком 
и то:

1. да има возачку дозволу Б категорије најмање 
5 година;

2. да је власник возила или корисник возила 
по уговору о закупу или уговору о лизингу 
којим ће обављати ауто такси превоз и да то 
возило испуњава услове прописане законом 
и овом одлуком;

3. да моторно возило испуњава услове у 
погледу естетског прегледа возила за 
обављање такси превоза из члана 7. ове 
одлуке.

4. предузетник може обављати такси превоз 
само једним возилом којим лично управља 
и које испуњава услове предвиђене законом 
и овом одлуком, а чији подаци су уписани у 
такси дозволи;

5. да има пребивалиште на територији општине 
Пожаревац најмање 1. годину;

6. да му правоснажном судском пресудом 
није забрањено обављање делатности 
такси превоза, односно да му није изречена 
заштитна мера забране обављања наведене 
делатности правоснажним решењем о 
прекршају;

7. да је пословно способан (доказује се 
лекарским уверењем не старијим од 6 
месеци);

8. да није у радном односу или да није оснивач 
друге радње или предузећа, (доказује 
потврдом издатом од стране надлежне 
службе тржишта рада, надлежне службе 
социјалног и пензионог осигурања и 
овереном фотокопијом радне књижице);
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Орган за техничко регулисање саобраћаја 
издаће упут за утврђивање испуњености услова у 
погледу естетског прегледа возила за такси превоз 
физичком лицу које испуни услове из става 1. тачке 
1-8. овог члана.

Б. ПРАВНО ЛИЦЕ

Члан 6.
За обављање ауто такси превоза правно лице 

мора поред услова предвиђених законом да испуни 
и следеће услове:

1. даје регистровано за обављање делатности 
ауто такси превоза;

2. да је власник најмање једног возила или 
корисник возила на основу уговора о 
лизингу, закупу или неком другом правном 
основу којим ће обављати ауто такси 
превоз;

3. да има пословно седиште на територији 
општине Пожаревац;

4. да моторно возило испуњава услове у 
погледу естетског прегледа возила за 
обављање такси превоза из члана 7. ове 
одлуке.

5. да има запослене - такси возаче, који 
испуњавају услове из члана 5. става 1. тачке 
1, 5,6 и 7.и 8. ове одлуке (највише три по 
такси возилу);

Орган за техничко регулисање саобраћаја издаће 
упут за утврђивање испуњености услова у погледу 
естетског прегледа возила за такси превоз правном 
лицу које испуни услове из става 1. тачка 1-5. овог 
члана.

III - ТАКСИ ВОЗИЛО

Члан 7.
Моторно возило испуњава услове у погледу 
естетског прегледа возила за обављање такси 
превоза ако испуњава следеће услове:

1. даје регистровано на територији општине 
Пожаревац;

2. да има четворотактни мотор снаге најмање 
35 KW;

3. да има највише пет седишта;
4. да има најмање четворо врата;
5. да су грејање, вентилација и унутрашње 

осветљење исправни;
6. да таксиметар који мора бити технички 

исправан, баждарен на важећу тарифу, 
пломбнран и постављен тако да износ који 
откуцава буде видљив, и да се његовим 
укључивањем светло на такси ознаци гаси;

7. да путничко возило које се региструје за 
отпочињање и обављање такси превоза није 
старије од 10 година;

8. да на крову возила има истакнуту светлећу 
кровну ознаку правоугаоног, полуелипсастог 
и сл. облика, исписаним називом “ТАХI”, и 
на њој налепницу која садржи број картона 
естетског прегледа и основни грб општине 
с тим да се одредбе о грбу и налепници 
примењују почев од 01.04.2007.г.

9. да је опремљено инсталацијом за осветљење 
кровне ознаке;

10. да има ценовник услуга на видном месту 
унутар возила видљив за путника;

11. да има противпожарни апарат причвршћен 
на лако уочљивом и приступачном месту, са 
важећим роком употребе;

12. да је уредно обојено споља и изнутра, чисто 
и без физичких оштећења;

13. да на видном месту има истакнут 
идентификациони картон и 
идентификациону ветробрансу налепницу;

14. да рекламе и други натписи не буду на 
стакленим површинама и крову и да не 
заклањају ознаке такси возила;

На крову такси возила иза кровне ознаке ТАХI 
може се налазити рекламни пано;

За постављање рекламног паноа на возило којим 
се обавља такси превоз неопходан је сертификат 
овлашћене институције да рекламни пано не 
угрожава безбедност саобраћаја.

Члан 8.
Захтев за издавање акта из става 2. члана 

4. ове одлуке, са потребним доказима, правно 
и физичко лице подноси органу за техничко 
регулисање саобраћаја Општинске управе општине 
Пожаревац.

Захтев за издавање акта из става 2. члана 4. ове 
одлуке за запослено лице подноси послодавац.

Саобраћајна инспекција Општинске управе 
општине Пожаревац проверава испуњеност 
услова за такси-возило (естетски преглед возила), 
прописаних законом и чл.7. ове одлуке, о чему 
сачињава записник и доноси решење.

Превозник је дужан да једном годишње изврши 
редован преглед такси возила код саобраћајне 
инспекције, а најкасније до истека важења картона 
естетског прегледа на основу чега се доноси решење 
са роком важења од једне године.

Саобраћајна инспекција, на основу решења 
Агенције за привредне регистре о упису 
предузетника или правног лица за обављање 
делатности такси превоза и акта из става 1. овог 
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члана, издаје такси дозволу и картон естетског 
прегледа са роком важења од годину дана, о којима 
води посебан регистар.

IV - ТАКСИ ДОЗВОЛА И КРОВНА 
ОЗНАКА

Члан 9.
Пријава за обављање делатности такси превоза 

подноси се Агенцији за привредне регистре.
Уз захтев се подносе докази о испуњености 

услова прописаних законом и овом одлуком.
Захтев за издавање такси дозволе превозник 

подноси Општинској управи општине Пожаревац-
Саобраћајној инспекцији.

Уз захтев из става 3. овог члана, превозник је 
дужан да приложи акт о регистрацији у Регистру 
привредних субјеката и доказе о испуњености 
услова из члана 4, 5, 6 и 7. ове одлуке.

Уколико саобраћајна инспекција, на основу 
доказа из става 4. овог члана, утврди да су испуњени 
услови за обављање такси-превоза, издаје такси 
дозволу.

Члан 10.
Такси дозвола је исправа коју такси возач носи 

са собом приликом обављања делатности и коју 
је дужан да покаже на захтев овлашћеног лица и 
садржи:

1. редни број и датум издавања;
2. фотографију;
3. име и презиме и ЈМБГ такси превозника;
4. адресу седишта радње и пребивалишта;
5. број решења о упису радње у регистар;
6. регистарску ознаку, марку и тип такси 

возила; и
7. евиденциони број такси-возила;

Члан 11.
Такси дозвола за правно лице састоји се из два 

дела и чине је такси дозвола за возило и допунска 
такси дозвола за запосленог код правног лица.

Такси дозвола за возила садржи следеће 
податке:

1. број и датум издавања;
2. назив правног лица;
3. адресу правног лица;
4. број решења о упису правног лица у 

регистар и матични број;
5. регистарску ознаку, марку и тип возила; и
6. евиденциони број такси-возила.
Допунска такси дозвола за запосленог код 

правног лица садржи следеће податке:

1. име и презиме;
2. ЈМБГ;
3. назив правног лица код кога је запослен;
4. фотографију возача; и
5. број и датум издавања.
Правно лице које обавља делатност ауто-такси 

превоза је обавезно да од Саобраћајне инспекције 
Одељење за инспекцијске послове Општинске 
управе општине Пожаревац прибави такси дозволу 
и ознаку општине Пожаревац за свако возило које 
користи за ауто-такси превоз, а за сваког запосленог 
прибави допунску такси дозволу из члана 11. става 
2. ове одлуке.

Члан 12.
Картон естетског прегледа служи као доказ да 

возило испуњава услове за обављање такси превоза 
прописане чланом 6. и 7. ове одлуке и садржи 
следеће податке:

1. регистарску ознаку, марку и тип такси 
возила;

2. годину производње такси возила;
3. назив превозника или име власника или 

корисника по основу уговора о лизингу;
4. број саобраћајне дозволе; и
5. број шасије и број мотора.

Идентификациони картон је исправа која служи 
да подаци о такси возачу буду на увиду путника 
приликом вожње, а налази се на средини горњег 
дела инструмент табле и садржи:

1. пословно име правног лица или 
предузетника;

2. редни број из такси дозволе;
3. име и презиме такси возача;
4. статус такси возача (предузетник или 

запослени);
5. јединствени матични број такси возача; и
6. слику.

Правно лице или предузетник су дужни да 
израде идентификациони картон и поставе га на 
одговарајуће видно место у возилу.

Члан 13.
Предузетник је дужан да за време привремене 

одјаве одн. приликом трајне одјаве делатности 
аутотакси превоза врати такси дозволу и ознаку 
општине Пожаревац Саобраћајној инспекцији 
Одељење за инспекцијске послове Општинске 
управе општине Пожаревац, асоцијацији врати 
њихову такси ознаку, а лице запослено код правног 
лица, врати допунску такси дозволу Саобраћајној 
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инспекцији Одељење за инспекцијске послове 
Општинске управе општине Пожаревац.

Правно лице је дужно да у случају престанка 
обављања делатности ауто-такси превоза врати 
ознаку општине Пожаревац Саобраћајној 
инспекцији Одељење за инспекцијске послове 
Општинске управе општине Пожаревац у року од 
три дана од дана престанка обављања делатности.

Члан 14.
Правно лице и предузетник су поред законом 

прописаних обавеза дужни:
- да све измене података које садржи такси 

дозвола пријаве Саобраћајној инспекцији 
Одељење за инспекцијске послове Општин-
ске управе општине Пожаревац у року од 
три дана од дана наступања изјаве;

- да све измене у вези моторног возила 
пријаве надлежној служби у року од три 
дана од дана наступања измене;

- да се на возилу којим се обавља такси превоз 
налази кровна ознака “ТАХI”, а у возилу 
идентификациони картон и ценовник;

- да једном годишње изврше естетски преглед 
возила у складу са одредбама ове одлуке;

- да прибаве сертификат овлашћене инсти-
туције за рекламни пано да не угрожава 
безбедност саобраћаја;

- да имају сагласност Саобраћајне инспекције 
за постављање рекламног паноа; 

- да у року од три дана од дана подношења 
захтева за брисање из регистра Агенције 
за привредне регистре надлежном органу 
Општинске управе врате такси дозволу, 
картон естетског прегледа, идентификаци-
они картон, идентификациону ветробранску 
налепницу и ознаку Општине;

- да у року од три дана од дана подношења 
захтева Агенцији за привредне регистре о 
привременом прекиду обављања делатности 
такси превоза надлежном органу Општин-
ске управе врате такси дозволу, картон естет-
ског прегледа, идентификациони картон, 
идентификациону ветробранску налепницу 
и ознаку Општине;

- да у року од три дана по правоснажности 
решења о брисању из регистра донетом по 
сили закона, надлежном органу Општинске 
управе врате такси дозволу, картон естет-
ског прегледа, идентификациони картон, 
идентификациону ветробранску налепницу 
и ознаку Општине;

Саобраћајна инспекција Одељење за инспек-
цијске послове Општинске управе општине 

Пожаревац врши продужење важности картона 
естетског прегледа возила за предузетнике и правно 
лице једанпут годишње;

V - НАЧИН ОБАВЉАЊА АУТО-ТАКСИ 
ПРЕВОЗА, ЦЕНЕ АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗА И 

ТАКСИ СТАЈАЛИШТА

1. НАЧИН ОБАВЉАЊА АУТО-ТАКСИ 
ПРЕВОЗА

Члан 15.
За време вршења услуга такси-превоза, такси 

возач код себе мора имати:
- важећу такси дозволу,
- идентификациони картон,
- картон естетског прегледа и
- решење о испуњености услова такси-возила 

за обављање такси превоза.

Члан 16.
Предузетник је дужан да делатност обавља само 

возилом које је назначено у такси дозволи и уписано 
у решењу о упису радње у регистар, а запослени 
код правног лица возилом за које то правно лице 
има такси дозволу.

Члан 17.
Такси возач може такси-превоз да започне 

са стајалишта, на радио и телефонски позив из 
диспечерског центра, или на заустављање путника.

Путник са такси станице може узети возило по 
свом избору.

Такси возач који је први на реду на стајалишту, 
дужан је да на захтев путника обави вожњу.

Члан 18.
Такси возач може узимати путнике на превоз ван 

такси стајалишта, на местима где није забрањено 
заустављање и паркирање, на захтев путника, ако 
је слободан.

Да ли је такси возило слободно или заузето 
путник се обавештава преко светлеће ознаке “ТАХI” 
на крову возила.

Такси возач је дужан да назив “ТАХI” држи 
осветљен увек кад је такси возило слободно.

Када такси возач врши превоз за сопствене 
потребе назив “ТАХI” мора бити уклоњен, одн. 
прекривен.

Члан 19.
Такси возач, у време обављања такси превоза, не 

сме такси возило паркирати ван такси стајалишта, 
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а нарочито на аутобуској станици и аутобуском 
стајалишту.

Члан 20.
Превоз путника такси возилом започиње уласком 

путника у возило. Такси возач је обавезан да по 
уласку путника у возило укључи таксиметар и цену 
превоза наплати у износу који покаже таксиметар.

Члан21.
Такси возач је обавезан да превоз обави путем 

који путник одреди, одн. најкраћим путем до 
места опредељења путника у складу са режимом 
саобраћаја.

Члан 22.
Такси возач је обавезан да прими у возило 

сваког путника у границама расположивих седишта 
као и лични пртљаг путника у границама величине 
и носивости простора за пртљаг.

Такси возач је обавезан да се за време обављаља 
такси превоза према путницима опходи са пажњом 
и предусретљиво.

Члан 23.
Такси возилом се не могу превозити:
1. деца до шест година без пратиоца, осим на 

основу споразума родитеља или стараоца са 
такси превозником;

2. лица под дејством алкохола или дроге, као и 
лица оболела од заразне болести;

3. лица која својом одећом могу упрљати или 
оштетити унутрашњост возила;

4. посмртни остатци;
5. угинуле животиње;
6. експлозивне, лако запаљиве, отровне, 

радиоактивне, заразне, нагризајуће и друге 
материје које због својих особина могу бити 
опасне по безбедност и здравље људи или 
могу нанети другу штету.

Члан 24.
Такси возач је обавезан да за време такси 

превоза буде уредан (чист, подшишан, обријан или 
са негованом брадом или брковима, да му одећа 
буде чиста),

Такси возач у току рада не сме бити одевен у 
тренерки, кратким панталонама, шорцу, мајици 
без рукава, однносно без кошуље или мајице, без 
ципела, патика или сандала на ногама.

2. ПРЕСТАНАК ОБАВЉАЊА ТАКСИ 
ПРЕВОЗА

Услови за привремени прекид обављања такси 
превоза

Члан 25.
Такси возач може привремено прекинути 

обављање такси превоза због:
- поправке возила којим обавља такси превоз 

у трајању од 2 месеца,
- притвора или издржавања казне затвора 

до шест месеци, као и за време трајања 
мере безбедности, односно заштитне мере 
забране управљања моторним возилом до 
шест месеци и

- у другим случајевима у складу са законом.
Пријаву о привременом прекиду надлежној 

служби за запосленог возача подноси послодавац.

Престанак обављања такси превоза

Предузетнику престаје важност акта из става 2. 
и 3. члана 4. ове одлуке, којим је дата сагласност о 
испуњености услова за обављање такси превоза у 
случају:

1. одјаве;
2. ако престану да постоје услови из члана 5. и 

7. ове одлуке;
3. да једном годишње не изврши утврђивање 

испуњенсости услова у погледу естетског 
прегледа возила за такси превоз, најкасније 
у року од 3 месеца од дана истека важности 
картона естетског прегледа у складу са 
одредбама ове одлуке и 

4. у другим случајевима прописаним законом.

Правном лицу престаје важност акта из става 2. 
и 3. члана 4. ове одлуке, којим је дата сагласност о 
испуњености услова за обављање такси превоза у 
случају:

1. наступања околности које су у супротности 
са чланом 6.одлуке и

2. другим случајевима прописаним законом.

3. ЦЕНА ТАКСИ ПРЕВОЗА

Члан 26.
Цена услуге такси превоза утврђује се решењем 

о максимирању цена такси превоза путника који 
доноси Председник општине.

Цена такси превоза путника одређује се по 
ценовнику услуга и наплаћује се у износу који 
покаже таксиметар на месту опредељења путника.
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У цену такси превоза путника урачунат је и 
превоз пртљага путника.

У случају да такси возач не укључи таксиметар 
на почетку вожње, путник није у обавези да плати 
цену услуге такси превоза.

О пријему других путника у току такси превоза 
одлучује путник који је започео коришћење превоза 
до места опредељења.

Ако путник који је примљен у току вожње 
наставља коришћење такси превоза и после места 
опредељења путника који је започео коришћење 
превоза, наставак вожње се сматра као започета 
нова вожња.

Члан 27.
Ако више путника истовремено користе једно 

такси возило до истог места опредељења, износ који 
покаже таксиметар дели се на путнике подједнако.

Да ли ће се возити више путника истовремено 
на истим или различитим релацијама, одлучује 
путник који је први наручио возило.

Члан 28.
У случају да није у могућности да заврши 

започети такси превоз, такси возачу припада као 
накнада износ који у моменту превоза покаже 
таксиметар умањен за цену старта уз обавезу 
обезбеђивања другог такси возила.

4. ТАКСИ СТАЈАЛИШТЕ

Члан 29.
Такси стајалиште је уређена и одређена 

саобраћајна површина намењена за стајање такси 
возила у току рада такси превозника.

Члан 30.
Такси стајалиште и број места за стајање такси 

возила одређује Одељење за урбанизам, комуналне 
и имовинско правне послове Општинске управе 
општине Пожаревац, уз стручно мишљење ЈП 
Дирекције за изградњу општине Пожаревац, МУП-
СУП Пожаревац Одељење саобраћајне полиције 
и Одељења за инспекцијске послове општинске 
управе општине Пожаревац.

Члан 31.
Такси стајалиште обележава се саобраћајним 

знаком, саобраћајним ознакама и посебним 
ознакама.

Саобраћајни знак садржи: назив “ТАХI”, назив 
такси стајалишта и време рада такси стајалишта.

Саобраћајном ознаком на коловозу обележавају 
се жутом бојом број места за стајање такси возила 

и на почетку и на крају такси стајалишта исписује 
назив “ТАХI”.

Члан 32.
О одржавању такси стајалишта, постављању и 

одржавању саобраћајних знакова и саобраћајних 
ознака на коловозу, стара се ЈП Дирекција за 
изградњу општине Пожаревац.

Члан 33.
Такси возила се на такси стајалишту постављају 

према редоследу доласка и броју слободних места.
Такси возач је обавезан да на такси стајалишту 

буде у свом возилу или поред њега.

VI - НАДЗОР

Члан 34.
Надзор над спровођењем одредаба ове 

одлуке врши Одељење за инспекцијске послове 
Саобраћајна инспекција Општинске управе 
општине Пожаревац.

Предузетник и правно лице односно возач 
запослен код правног лица је дужан да саобраћајном 
инспектору омогући неометано вршење послова, 
стави на увид потребна документа, да у року који 
инспектор одреди достави потребне податке и да 
поступи по налогу инспектора.

Члан 35.
Инспекцијски надзор врши општински 

саобраћајни инспектор. Инспектор је дужан да:
1. контролише да ли се такси превоз врши у 

складу са одредбама ове одлуке;
2. контролише да ли такси возило испуњава 

прописане услове;
3. контролише превозне исправе и другу 

документацију која се односи на такси 
превоз; и

4. утврђује идентитет такси возила и такси 
превозника.

У вршењу надзора инспектор је овлашћен да:
1. нареди отклањање недостатака у погледу 

испуњавања прописаних услова за обавља-
ње такси превоза, као и остале услуге из ове 
одлуке;

2. поднесе захтев за покретање прекршајног 
поступка;

3. искључи возило којим се врши превоз 
противно одредбама закона и ове одлуке, 
одреди место паркирања и одузме 
саобраћајну дозволу, регистарске таблице и 
ознаку општине Пожаревац, предузећа или 
асоцијације у трајању од 48 сати, а у случају 



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ19.03.2007. Број 1 - Страна 7

поновног искључења возила истог ауто-
такси превозника, предузећа и предузетника 
у трајању од 5 дана.

Члан 36.
Инспектор има право да ради прегледа на 

путевима заустави такси возило. Заустављање такси 
возила врши се истицањем саобраћајне таблице 
са назнаком “ЗАБРАНА САОБРАЋАЈА У ОБА 
СМЕРА” на којој је исписано “СТОП”. 

VII - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 37.
Новчаном казном у износу од 5.000,00 до 

80.000,00 казниће се за прекршај правно лице :
1. ако обавља делатност такси превоза 

супротно члану 4. ове одлуке;
2. ако за обављање такси превоза ангажује 

лице супротно одредбама члана 6. став 1. 
тачке 5. ове одлуке;

3. ако користи возило супротно одредбама из 
члана 7. ове одлуке;

4. ако у такси возилу таксиметар из члана 7. 
тачке 6. није технички исправаи, баждарен 
на важећу тарифу, пломбиран и постављен 
тако да износ који откуцава буде видљив и 
да се његовим укључивањем светло на такси 
ознаци не гаси (члан 7. тачка 6.одлуке);

5. ако у такси возилу нема важећи ценовник 
или је важећи ценовник постављен тако 
да није видљив за путнике (члан 7. став 1. 
тачка 10. одлуке);

6. ако се на крову такси возила не налази кровна 
ознака (члан 7. став 1. тачка 8. одлуке);

7. ако неовлашћено уступи или на други 
начин отуђи ознаку (члан 7. став 1. тачка 8. 
одлуке);

8. ако на такси возилу носи ознаку коју није 
издала надлежна служба (члан 7. став1. 
тачка 8. одлуке);

9. ако се на такси возилу не налази 
идентификациона ветробранска налепница 
а у такси возилу идентификациони картон 
(члан 7. став 1. тачка 13. одлуке);

10. ако све измене везане за податке које садржи 
такси дозвола и друге исправе не пријави 
надлежном органу Општинске управе у 
року од три дана од дана наступања измене 
(члан 14.став 1. алинеја 1. и 2.одлуке);

11. ако једном годишње не изврши естетски 
преглед возила у складу са одредбама ове 
одлуке (члан 14. став 1. алинеја 4. одлуке);

12. ако у року од три дана од дана подношења 
захтева за брисање из регистра који се 
води код Агенције за привредне регистре 
надлежном органу Општинске управе не 
врати такси дозволу, потврду о погодности 
возила, идентификациони картон, 
идентификациону ветробранску налепницу 
и ознаку Општине (члан 14. став 1. алинеја 
7. одлуке);

13. ако у року од три дана од дана подношења 
захтева Агенцији за привредне регистре о 
привременом престанку обављања такси 
делатности, надлежном органу Општинске 
управе не врати такси дозволу, потврду 
о погодности возила. идентификациони 
картон, идентификациону ветробранску 
налепницу и ознаку Општине (члан 14. став 
1. алинеја 8. одлуке);

14. ако у року од три дана по правоснажности 
решења о брисању из регистра донетом по 
сили закона, надлежном органу Општинске 
управе не врате такси дозволу, картом 
естетског прегледа, идентификациони 
картон, идентификациону ветробранску 
налепницу и ознаку општине ( члан 14. став 
1. алинеја 9. одлуке);

15. ако поступи супротно члану 34. ставу 2. 
одлуке;

16. ако поступи супротно члану 14. ставу 1. 
алинеји 6.одлуке;

17. ако запослени у правном лицу поступи 
супротно члану 15. и 16. одлуке;

18. ако запослени у правном лицу не укључи 
таксиматар по уласку путника у возило 
(члан 20. одлуке)

19. ако запослени у правном лицу поступи 
супротно одредбама члана 21. 22. 23. 24. и 
33. одлуке;

20. ако запослени у правном лицу поступи 
супротно члану 34. одлуке;

За прекршај из става 1.овог члана казниће се и 
одговорно лице у правном лицу новчаном 
казном од 1.000,00 до 10.000,00 динара.

Члан 38.
Новчаном казном у износу од 2.000,00 до 

50.000,00 динара казниће се за прекршај такси 
возач:

1. ако обавља делатност такси превоза 
супротно члану 4. ове одлуке;

2. ако обавља такси превоз путника возилом 
које не испуњава услове из члана 7. одлуке;

3. ако у такси возилу таксиметар из члана 7. 
тачке 6. није технички исправан, баждарен 
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на важећу тарифу, пломбиран и поставњен 
тако да износ који откуцава буде видљив и 
да се његовим укључивањем светло на такси 
ознаци не гаси (члан 7. тачка 6. одлуке);

4. ако у такси возилу нема важећи ценовник 
или је важећи ценовник постављен тако 
да није видљив за путнике (члан 7. став 1. 
тачка 10. одлуке);

5. ако се на крову такси возила не налази кровна 
ознака (члан 7. став 1. тачка 8 одлуке);

6. ако неовлашћено уступи или на други 
начин отуђи ознаку (члан 7. став 1. тачка 8. 
одлуке);

7. ако на такси возилу носи ознаку коју није 
издао надлежни орган (члан 7. став 1. тачка 
8. одлуке);

8. ако се на такси возилу не налази 
идентификациона ветробранска налеттница 
а у такси возилу идентификациони картон 
(члан 7. став 1. тачка 13.одлуке);

9. ако све измене везане за податке које садржи 
такси дозвола и друге исправе не пријави 
надлежном органу у року од три дана од 
дана наступања измене (члан 14. став 1. 
алинеја 1. и 2.одлуке );

10. ако једном годишње не изврши естетски 
преглед возила у складу са одредбама 
ове одлуке (члан 14. став 1. алинеја 4. ове 
одлуке);

11. ако у року од три дана од дана подношења 
захтева за брисање из регистра који се 
води код Агенције за привредне регистре 
надлежном органу Општинске управе не 
врати такси дозволу, потврду о погодности 
возила, идентификациони картон, 
идентификациону ветробранску налепницу 
и ознаку Општине (члан 14. став 1. алинеја 
7. одлуке);

12. ако у року од три дана од дана подношења 
захтева Агенцији за привредне регистре о 
привременом престанку обављања такси 
делатности, надлежном органу Општинске 
управе не врати такси дозволу, потврду 
о погодности возила, идентификациони 
картон, идентификациону ветробранску 
налепницу и ознаку Општине (члан 14. став 
1. алинеја 8. одлуке);

13. ако у року од три дана по правоснажности 
решеља о брисању из регистра донетом по 
сили закона, надлежном органу Општинске 
управе не врате такси дозволу, картом 
естетског прегледа, идентификациони 
картон, идентификациону ветробранску 
налепницу и ознаку Општине ( члан 14. 
став 1. алинеја 9. одлуке);

14. ако поступи супротно одредби члана 14. 
става 1. алинеје 6. одлуке);

15. ако поступи супротно члану 34. одлуке;
16. ако поступи супротно члану 15. 16. и 17. 

одлуке;
17. ако не укључи таксиматар по уласку путника 

у возило (члан 20. одлуке)
18. ако не обавља такси превоз у складу 

са одредбама члана 21. 22. 23. 24. и 33. 
одлуке;

19. ако поступи супротно члану 34. одлуке; 

Члан 39.
Новчаном казном од 5.000,00 до 30.000,00 динара 

казниће се за прекршај физичко лице које у правном 
лицу обавља такси превоз супротно одредбама 
члана 6. става 1. тачке 1. 2. 4. и 5. одлуке.

Члан 40.
Новчаном казном од 5.000,00 до 25.000,00 

казниће се за прекршај физичко лице које обавља 
ауто такси превоз путника, а није регистровано за 
обављање ове делатности, члан 4. одлуке.

Члан 41.
Новчаном казном од 5.000,00 до 50.000,00 

казниће се за прекршај правно лице ако за обављање 
такси превоза ангажује лице супротно одредби 
члана 6. става 1. тачке 5. одлуке

VIII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 41.
Правна лица и предузетници који на дан 

ступања ове одлуке обављају такси превоз дужни 
су да ускладе своје пословање са условима из члана 
7. става 1. ове одлуке у року од годину дана од дана 
ступања ове одлуке на снагу, односно до истека 
важности картона естетског прегледа уписаног у 
картон естетског прегледа возила, уколико његова 
важност истиче у току 2008. године.

Правна лица и предузетници који на дан 
ступања ове одлуке обављају такси превоз дужни 
су да у року од 3 месеца од дана ступања одлуке на 
снагу изврше естетски преглед возила у складу са 
чланом 5. ставом 1. тачком 3. и чланом 6. ставом 1. 
тачком 4. одлуке.

Члан 42.
Уколико правно лице или предузетник не 

ускладе своје пословање у складу са чланом 41. 
ове одлуке саобраћајна инспекција обавестиће 
Агенцију за регистрацију привредних субјеката да 
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нису испуњени услови за обављање такси превоза 
и престаје му важност такси дозволе и решења за 
обављање делатности.

Поступак по пријави за упис у регистар за 
обављање ауто-такси превоза који је започет а 
није завршен до дана ступања на снагу ове одлуке 
наставиће се у складу са одредбама ове одлуке.

Члан 43.
Председник општине ће уз предлог надлежне 

стручне службе утврдити изглед кровне ознаке 
и идентификационе ветробранске налепнице из 
одредаба ове одлуке до 01.04.2007. године. 

Члан 44.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да 

важи Одлука о ауто такси превозу на територији 
општине Пожаревац (“Службени гласник општине 
Пожаревац” бр. 1/2004).

Члан 45.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику општине 
Пожаревац”.

У Пожаревцу, 19. 03. 2007. године    Број 01-06-9/7

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Иван Грубетић, дипл. инж. маш. ср.

2

На основу члана 57. става 1. Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник Републике Србије”, 
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 својој 
седници од 19.03. 2007. године, донела је

ОДЛУКУ
о допуни Одлуке о Општинској управи 

општине Пожаревац

Члан 1.
У Одлуци о Општинској управи општине 

Пожаревац (“Службени гласник општине 
Пожаревац”, бр. 5/04 и 10/06) у члану 11а додаје се 
став 2. који гласи:

“Одељење за послове општинске пореске 
управе обављаће своје послове у ул. Поречкој бр. 4 
у Пожаревцу”.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику општине 
Пожаревац”.

У Пожаревцу, 19.03.2007. године     Број: 01-06-9/8 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Иван Грубетић, дипл. инж. машинства, ср. 

3

На основу члана 44. става 1. тачке 5. Статута 
општине Пожаревац (“Службени гласник општине 
Пожаревац” број 2/2005) Скупштина општине 
Пожаревац, на седници од 19. 03. 2007. године 
донела је

ОДЛУКУ
о допуни Одлуке о општинским 

административним таксама

Члан 1.
У Одлуци о општинским административним 

таксама (“Службени гласник општине Пожаревац” 
број 6/2005, 8/2005 и 4/2006), у Таксеној тарифи 
за општинске административне таксе у тарифном 
броју 6, после тачке 11. додају се две нове тачке које 
гласе:

“12. За издавање акта о испуњености услова 
за обављање ауто такси превоза плаћа се 
такса од 3.000,00 динара по возилу;

 13. За естетски преглед возила и издавање 
решења плаћа се такса у износу од 500,00 
динара једанпут годишње, као и за свако 
ново возило.”

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику општине 
Пожаревац”.

У Пожаревцу, 19. 03. 2007. године   Број: 01-06-9/9

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Иван Грубетић, дипл. инж, маш. ср. 
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На основу члана 44. тачке 5. Статута општине 
Пожаревац (“Службени гласник општине 
Пожаревац” број 2/2005), Скупштина општине 
Пожаревац на седници од 19.03.2007. године, 
донела је

ОДЛУКУ
о одређивању надлежног органа за спровођење 

поступка давања у закуп пољопривредног 
земљишта у државној својини

Члан 1.
Одређује се Председник општине Пожаревац, као 

орган надлежан за доношење одлуке о расписивању 
јавног огласа о давању у закуп пољопривредног 
земљишта у државној својини, уз претходну 
сагласност Министарства пољопривреде, шумар-
ства и водопривреде Републике Србије (у даљем 
тексту: Министарство), а у складу са Годишњим 
програмом заштите, уређења и коришћеља 
пољопривредног земљишта на територији општине 
Пожаревац,

Члан 2.
Одређује се Председник општине Пожаревац, 

као надлежни орган, да на основу предлога Комисије 
за спровођење поступка јавног надметања коју 
образује Скупштина општине Пожаревац, донесе 
одлуку о давању у закуп пољопривредног земљишта 
у државној својини, уз претходну сагласност 
Министарства.

Члан 3.
Одредбе члана 1. и 2. ове одлуке односе се 

и на пољопривредно земљиште које је у складу 
са посебним законом одређено као грађевинско 
земљиште, а користи се за пољопривредну 
производњу до привођења планираној намени, као 
и на пољопривредне објекте у државној својини.

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

објављивања у “Службеном гласнику општине 
Пожаревац”.

У Пожаревцу, 19.03. 2007. године  Број: 01-06-9/10

СКУПШТИНА ОПШТИНА ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Иван Грубетић, дипл. инж, маш. ср. 

5

На основу чланова 4, 5, 6, 11, 13. и 25. Закона 
о комуналним делатностима (“Службени гласник 
РС”, бр. 16/97 и 42/98) и члана 44. Статута 
општине Пожаревац (“Службени гласник општине 
Пожаревац”, бр. 2/2005), Скупштина општине 
Пожаревац на седници одржаној 19.03.2007. године, 
донела је

ОДЛУКУ
о јавним паркиралиштима

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком уређују сс услови и начин 

организовања послова у обављању комуналне 
делатности, одржавања паркиралишта, као и 
услови коришћења паркинга на подручју општине 
Пожаревац.

Члан 2.
За вршење послова из члана 1. ове Одлуке на 

подручју општине Пожаревац Скупштина општине 
Пожаревац основала је Јавно комунално предузеће 
“Паркинг сервис” Пожаревац (у даљем тексту: 
Предузеће).

Члан 3.
Јавна паркиралишта у смислу одредаба ове 

одлуке јесу површине одређене за паркирање 
моторних возила.

Јавна паркиралишта могу бити општа и 
посебна.

Јавним паркиралиштима, у смислу одредаба ове 
одлуке, не сматрају се посебни простори за парки-
рање моторних возила који припадају одређеном 
субјекту (предузећу, установи, такси стајалишта и 
др.) и служе искључиво за задовољавање потреба 
становника, односно запослених корисника.

Изграђена и уређена паркиралишта, општа и 
посебна, поверавају се на управљање Предузећу.

Члан 4.
Општа паркиралишта су делови коловоза, 

тротоара или површине између коловоза и тротоара 
и друге површине посебно обележене за паркирање 
моторних возила.

Општа паркиралишта одређује орган управе 
надлежан за послове саобраћаја.

Члан 5.
Посебна паркиралишта су објекти и површине 

уређени и изграђени за паркирање моторних возила 
са контролисаним уласком и изласком возила.
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Контрола уласка и изласка возила са посебног 
паркиралишта врши се постављањем рампе и 
изградњом или постављањем објекта за наплату.

Посебна паркиралишта могу бити трајног и 
привременог карактера.

Посебна паркиралишта се изграђују и уређују 
у складу са одговарајућим урбанистичким планом 
који доноси Скупштина општине.

Члан 6.
Општа паркиралишта у Пожаревцу се 

категоришу према зонама и дозвољеном времену 
паркирања.

I ЗОНА
- Табачка чаршија,
- Трг ослобођења,
- Кнеза Лазара (од Трга ослобођења до 

Синђелићеве),
- Дринска (од Трга ослобођења до Воје 

Дулића),
- Воје Дулића (од Дринске до Старог корзоа),
- Стари корзо (од Воје Дулића до Јована 

Шербановића),
- Лењинова (од Трга ослобођења до Таковске) 

и
- Воје Дулића (од Његошеве до Лењинове).

У зони I наплата паркирања се врши радним 
даном у периоду од 7 до 19 часова, а суботом од 8 
до 14 часова. Недељом и празницима наллата се не 
врши.

У зони I време паркирања је ограничено на 120 
минута.

II ЗОНА
- 15. октобар,
- Вељка Дугошевића,
- Синђелићева,
- Таковска (осим дела испред хотела “Дунав”-

лева страна),
- Јована Шербановића (од Моше Пијаде до 

Хајдук Вељкове),
- Његошева (од Јована Шербановића до Воје 

Дулића),
- Хајдук Вељкова (од Јована Шербановића до 

Поречке),
- Моше Пијаде (од Трга Радомира Вујовића 

до Поречке),
- Поречка (од Моше Пијаде до пружног 

прелаза),
- Доситејева,
- Светосавска (од Доситејеве до Моше 

Пијаде),
- Трг Радомира Вујовића,

- Чеде Васовића (од Трга Радомира Вујовића 
до Вардарске),

- Косовска (од Трга Радомира Вујовића до 
Симе Симића),

- Вардарска (део поред кафане “Дуче”),
- Лоле Рибара (од Трга Радомира Вујовића до 

Југ Богданове),
- Шумадијска (од Лоле Рибара до Босанске),
- Босанска (од Шумадијске до Ђурђа 

Бранковића),
- Вука Караџића (од Војске Југославије до 

Немање Томића), и
- Боже Димитријевића (од Југовићеве до 

Немање Томића).

У зони II наплата паркирања се врши радним 
даном у периоду од 7 до 19 часова, а суботом од 8 
до 14 часова. Недељом и празницима наплата се не 
врши. 

У зони II време паркирања није ограничено.

- Општа паркиралишта у граду Костолцу 
налазе се у следећим улицама:

- Николе Граонића (од Боже Димитријевића 
до Рударске),

- Задругарска (од Николе Граонића до 
Рударске),

- Рударска (од Боже Димитријевића до Николе 
Граонића), и

- Вељка Дугошевића (део поред парка-излаз 
на Боже Димитријевића).

У граду Костолцу наплата паркирања се врши 
радним даном у периоду од 7 до 14 часова, а суботом 
од 7 до 12 часова. Недељом и празницима наплата 
се не врши.

У граду Костолцу време паркирања није 
ограничено.

Члан 7.
Посебна паркиралишта у Пожаревцу су:
- из улице Таковске (код хотела “Дунав”),
- из улице Синђелићеве (код Робне куће 

“Београд”),
- из улице Моше Пијаде (код “Зелене 

пијаце”),
- из улице Јована Шербановића (код Дома 

омладине), и
- из улице Дринске (код Поште).

Предузеће може поједина посебна 
паркиралишта, у складу са сопственим потребама, 
преуредити у општа паркиралишта уз сагласност 
извршног органа општине.
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Члан 8.
Јавна паркиралишта обележавају се 

саобраћајном сигнализацијом у складу са пропи-
сима о безбедности саобраћаја.

Јавна паркиралишта имају на видном месту 
истакнуто обавештење које садржи: зону, катего-
рије моторних возила која се могу паркирати, начин 
наплате накнаде за коришћење, као и временско 
ограничење коришћења јавног паркиралишта.

Члан 9.
О обележавању општих паркиралишта стара се 

орган управе надлежан за послове саобраћаја.
О одржавању и обележавању посебних 

паркиралишта стара се Предузеће.

II КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА

Члан 10.
Јавна паркиралишта се користе за паркирање 

моторних возила правних, физичких лица и 
предузетника (у даљем тексту: корисник).

Корисником паркиралишта у смислу одредаба 
ове одлуке сматра се возач или власник возила, ако 
возач није идентификован.

Орган управе належан за послове саобраћаја 
дужан је да на општем, а Предузеће на посебном 
паркиралишту у зависности од капацитета, одреди 
паркинг места за возила инвалида.

Паркинг места за паркирање возила инвалида 
могу да користе инвалиди са најмање 60% телесног 
оштећења, лица која имају оштећење вида најмање 
90%, као и војни инвалиди и цивилни инвалиди 
рата од I до IV групе инвалидности.

Члан 11.
Посебна паркиралишта се могу, изузетно, 

уз писмену сагласност Предузећа, привремено 
користити за друге намене (за потребе ауто школе, 
забавних и спортских манифестација и др.).

Члан 12.
Возила хитне медицинске помоћи, полиције, 

војске Србије, ватрогасних возила, возила која врше 
комуналне услуге када у вршењу службе користе 
јавна паркиралишта не плаћају услугу паркирања.

Члан 13.
Физичка лица, предузетници и правна лица 

(станари, инвалиди, корисници пословног 
простора) могу јавна паркиралишта користити као 
повлашћени корисници, под условима и на начин 
утврђен актом Предузећа.

Повлашћеним корисницима из става 1. овог 
члана Предузеће издаје повлашћену паркинг карту 
која се може користити искључиво за возило за које 
је ова карта издата.

Физичком лицу и предузетнику се може издати 
највише једна повлашћена паркинг карта, а правном 
лицу највише две.

Повлашћени корисници из става 1. овог 
чланајавна паркиралишта могу да користе само по 
једном основу.

Државни органи, органи јединица локалне 
самоуправе, јавне службе, дипломатска и друга 
страна представништва, друга правна лица и 
предузетници као и инвалидна лица користе општа 
паркиралишта уз одобрење о резервацији и у складу 
са важећим ценовником Предузећа.

Коришћење резервисаног паркинг места може 
се одобрити у времену од 7 до 17 часова, осим за 
потребе инвалида и правних лица и предузетника 
који делатност обављају у више смена, у ком 
случају се резервација може одобрити у току целог 
дана (током 24 часа).

Одобрење за резервацију општих паркиралишта 
издаје Предузеће. Правним лицима и предузетни-
цима одобрење за резервацију може се издати за 
2 возила у власништву, а инвалидним лицима се 
одобрава резервација за једно возило.

Одобрење се издаје по захтеву за локацију у 
непосредној близини седишта, то јест пословнице и 
пребивалишта и важи за једну календарску годину.

Возило корисника резервисаног паркинг места 
је обележено посебном налепницом које издаје 
Предузеће.

Члан 14.
За коришћење јавног паркиралишта корисник је 

дужан да плати одговарајућу накнаду коју утврђује 
Предузеће за одређено време коришћења.

Изузетно од става 1. овог члана, коришћење 
обележеног паркинг места за инвалидна лица 
из члана 10. става 4. и члана 13. ове одлуке је 
бесплатно.

Извршни орган општине даје сагласност на 
ценовник предузећа.

Члан 15.
Корисник јавног паркиралишта је обавезан да:
- плати коришћење паркинг места према 

времену задржавања на прописан начин,
- поступа у складу са ограничењем времена 

коришћења паркинг места утврђеним актом 
из члана 6. ове одлуке,

- користи паркинг место у складу са 
саобраћајним знаком, хоризонталном и 
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вертикалном сигнализацијом којом је 
означено паркинг место.

III НАПЛАТА ПАРКИРАЊА

Члан 16.
За коришћење услуге корисник је дужан да 

у возилу поседује важећу паркинг карту или 
паркирање плати електронским путем, што 
евидентира предузеће. Корисник паркиралишта 
дужан је да:

- истакне купљену паркинг карту с унутрашње 
стране предњег ветробранскогстакла возила 
или плати паркирање путем мобилног 
телефона и

- користи исправно паркинг карту и у њу 
тачне податке.

Истицањем паркинг карте, односно 
заустављањем возила на паркинг месту, ако се 
плаћање врши електронским путем, корисник 
прихвата прописане услове за коришћење јавног 
паркиралишта.

Куповином паркинг карте корисник стиче право 
коришћења паркинг места.

Предузеће нема обавезу чувања возила и не 
сноси одговорност за оштећење или крађу возила.

Члан 17.
Контролу исправности коришћења јавних 

паркиралишта врши овлашћени контролор 
Предузећа (у даљем тексту: контролор).

Приликом вршења контроле, контролор носи 
службено одело и дужан је да покаже службену 
легитимацију.

Предузеће издаје легитимацију и утврђује 
изглед службеног одела.

Члан 18.
Корисник који поступа супротно одредбама 

чл. 15. и чл. 16. става 2. ове одлуке дужан је да 
плати доплатну паркинг карту према ценовнику 
Предузећа.

Налог за плаћање доплатне паркинг карте издаје 
контролор и уручује га кориснику, а кад није у 
могућности да уручи налог кориснику, причвршћује 
га на возило.

Достављање налога за плаћање доплатне 
паркинг карте на начин из става 2. овог члана сматра 
се уредним и касније оштећење или уништење 
налога нема утицаја на ваљаност достављања и не 
одлаже плаћање доплатне паркинг карте.

Корисник јавног паркиралишта дужан је да 
поступи по примљеном налогу и плати доплатну 

паркинг карту у року од осам дана од дана 
достављања налога за плаћање на начин назначен 
у налогу.

IV ПОСТУПАЊЕ СА НЕПРОПИСНО 
ПАРКИРАНИМ ВОЗИЛИМА

Члан 19.
На јавним паркиралиштима забрањено је:

- паркирање возила супротно постављеном 
саобраћајном знаку, хоризонталној и 
вертикалној сигнализацији (паркирање 
на претплатном паркинг месту, ометање 
коришћења паркиралишта и др.);

- паркирање нерегистрованих возила;
- остављање неисправног или хаварисаног 

возила, односно прикључног возила без 
сопственог погона;

- паркирање возила које не припада категорији 
за које је паркиралиште намењено;

- паркирање возила на паркиралиштима 
предвиђеним за инвалидна лица и на 
претплатним паркинг местима, уколико 
корисник не спада у наведене категорије;

- паркирање возила дуже од времена 
предвиђеног за паркирање;

- заузимање паркинг места постављањем 
ограда или сличних препрека без сагласно-
сти Предузећа;

- вршење услуга поправке или прања возила;
- обављање и других радњи које утичу на 

несметано функционисање паркирања, као 
и комуналне делатности од општег значаја.

Нерегистрована, неисправна или хаварисана 
возила, као и возила паркирана на посебно 
обележеним и резервисаним местима биће укло-
њена о трошку корисника.

Члан 20.
Предузеће је дужно уклонити непрописно 

паркирано возило са јавне или друге површине 
по налогу саобраћајне полиције или комуналног 
инспектора.

Налог за уклањање возила из члана 19. става 2. 
издаје овлашћено лице Предузећа.

Члан 21.
Уклоњена возила Предузеће односи и чува на за 

то одређено место.
На месту предвиђеном за чување возила, 

Предузеће мора обезбедити чуварску службу.
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У периоду од почетка уклањања непрописно 
паркираног возила па до момента преузимања 
возила од стране корисника, Предузеће сноси 
материјалну одговорност за преузето возило.

Члан 22.
Корисник уклоњеног возила дужан је да плати:
- казну за непрописно паркирање;
- трошкове уклањања возила;
- трошкове складиштења и чувања возила.

V НАДЗОР

Члан 23.
Надзор над променом одредаба ове одлуке и над 

законитошћу рада Предузећа, врши орган управе 
надлежан за послове саобраћаја.

Послове инспекцијског надзора над применом 
ове одлуке, као и над обављањем комуналне 
делатности врши орган управе надлежан за послове 
комуналне инспекције.

VI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 24.
Новчаном казном од 5.000,00 до 50.000,00 

динара казниће се Предузеће, ако:
- на прописан начин не обележи посебна 

паркиралишта (члан 9. став2);
- на посебним паркиралиштима не одреди 

паркинг места за возила инвалида (члан 
10.став 3.)

За прекршај из става 1. овог члана казниће 
се новчаном казном од 500,00 до 5.000,00 динара 
одговорно лице у предузећу.

Члан 25.
Новчаном казном од 5.000,00 до 30.000,00 

динара казниће се за прекршај предузеће или друго 
правно лице ако:

1. поступи супротно одредбама члана 19. ове 
одлуке;

2. не поступи у складу са одредбама члана 13. 
ове одлуке;

3. не поступи у складу са одредбама члана 15. 
ове одлуке;

4. не поступи у складу са одрсдбама члана 16. 
става 2. ове одлуке.

За прекршаје из става 1. овог члана казниће 
се новчаном казном од 500,00 до 5.000,00 динара 
одговорно лице у правном лицу.

За прекршаје из става 1. овог члана казниће 
се предузетник новчаном казном од 5.000,00 до 
50.000,00 динара.

За прекршаје из става 1. тачке 1, 3, и 4. овог 
члана казниће се физичко лице новчаном казном од 
500,00 до 5.000,00 динара.

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 26.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 

Одлука о паркиралиштима (“Службени гласник 
општине Пожаревац”, бр. 6/2006).

Члан 27.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику општине 
Пожаревац”.

У Пожаревцу 19.03.2007. године    Број: 01-06-9/11

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Иван Грубетић, дипл. инж, маш. ср. 
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На основу члана 30. Закона о водама (“Сл. 
гласник Р.Србије” ,бр. 46/91, 53/93, 48/94, и 54/96) 
и члана 44. Статута општине Пожаревац (“Сл. 
гласник општине Пожаревац” бр. 2/05), Скупштина 
општине Пожаревац, на седници од 19.03.2007. 
године, донела је

ОДЛУКУ
о усвајању Оперативног плана заштите од 

поплава и бујица

Члан 1.

Овом одлуком усваја се Оперативни план 
заштите од поплава и бујица.

Члан 2.

Овлашћује се Општинско веће општине 
Пожаревац да по указаној потреби може именовати 
и разрешити одговорности руководиоца одбране од 
поллава и помоћнике одбране од поплава у месним 
заједницама.
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Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику општине 
Пожаревац”.

У Пожаревцу 19 03 .2007. године     Број:01-06-9/6

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Иван Грубетић, дипл. инж, маш. ср. 
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ОПЕРАТИВНИ ПЛАН

заштите од поплава, бујица и атмосферских 
непогода општине Пожаревац

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

I Поплаве

1. Процена могућности угрожености од 
поплаве и бујица

Подручје општине Пожаревац и поред обимних 
радова регулације још увек је делом угрожено 
од поплава где сувишне плавне и подземне воде 
изазивају штете на пољопривредним културама, 
пољопривредним објектима, стамбеним објектима 
и врло често угрожавају и здравље становништва 
погоршавањем квалитета воде за пиће.

Приобаље реке Млаве је угрожено плавним 
таласом нерегулисаног тока реке на 3.000 ха.

То се нарочито односи на подручја села 
Бубушинац, Маљуревац и Брадарац.

Бујични потоци у КО Речица, Кличевац, Баре, 
Касидол и Пољана, често су наносили штете на 
пољопривредним културама, а не ретко угрожен је 
и мањи број стамбених и пољопривредних објеката 
са посебним освртом на погоршање квалитета воде 
за пиће (Кличевац и Речица).

На подручју села Стари Костолац због 
неизграђеног дела насипа, односно недовршеног 
система одбране од поплава долази до плављења 
пољопривредних површина и стамбених објеката.

По подацима добијеним од месних заједница 
и секторских руководиоца одбрана од поплава 

на рекама Млава и Морава, угрожена подручја од 
поплава изазваних бујичним, плавним и подземним 
водама су следећа:

К.О. Пожаревац - град Пожаревац

ПРЕДЛОГ ЕВАКУАЦИЈЕ ПОВРШИНСКИХ 
ВОДА СА ВИШИХ ТЕРЕНА ГРАДА 

ПОЖАРЕВЦА

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

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

станице,
8. Ул. Југовићева,
9. Поток Забелски виногради — Поречка,
10. Ул. Шеста,
11. Ул. Боре Станковића - Сестрољинска,
12. Поток Чачалица,
13. Канали у ул. П.П. Одред,
14. Канал ул. Шесте личке дивизије и
15. Канал поред ЗОП-а.

У КО Речица:
- Дејством бујичних вода са брда угрожене су 

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

- Потребно је извршити чишћење канала од 
школе до пута Кличевац - Рам и каналапоред пута 
Речица - Рам.

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

У КО Кличевац:
- Изградњом ХЕ “Ђердап” и подиздњем нивоа 

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

- Три бујична потока услед нерегулисаног 
корита угрожавају већи број домаћинстава уселу 
Кличевац.

- Потребно је да се прочисте канали који одводе 
воду од брдских до канала на пољу Храстовача 
заштаје задужена Дирекција за изградњу општине 
Пожаревац.

У КО Берање:
- Дејством бујичних вода угрожени су објекти 

Основне школе, објекти Дома културе, објекти 
Месне канцеларије.

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

У КО Баре:
- Потребно је да се регулише одвод воде са 

виших терена и стабилизује клизиште на путу Баре-
Касидол.

У КО Трњане:
- Регулисањем реке Млаве од поплава ове 

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

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

- Да се приступи изградњи пројектованог 
канала за одвод воде и спрече поплаве.

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

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

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

У КО Маљуревац:
- Ради одвођења површинских вода из корита 

Старе Млаве у току су радови на изградњи 
водоиспуста - канала у Летњиковцу по програму 

ЈВП “Србијаводе”. Изграђена је прва фаза канала у 
дужини од 1 км а укупна дужина канала је 3,7 км.

У КО Брадарац:
- Подземне воде приликом високог водостаја 

реке Млаве угрожавају домаћинства у близини 
корита реке Млаве до пута Пожаревац - Дрмно. 
Потребно је изградњом црпне станице исте одвести 
у регулисани ток реке Млаве.

Изградњом пута за манастир Рукумија дошло је 
до преграђивања небрањеног дела -између насипа и 
моста - и створени су услови за успор воде приликом 
високог водостаја. Потребно је хитно отклонити 
овај проблем или вратити у првобитно стање.

У КО Пољана:
У КО Пољана 6 бујичних потока угрожавају 

стамбене објекте и путну мрежу и то:
- бујични поток “Стрнова”, између домаћинства 

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

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

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

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

Радовановић Радише и Марјановић Драгише; 
и

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

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

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

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

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

- Бујични поток који иде Косовском улицом 
угрожава 6 домаћинства.

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

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

У КО Ћириковац:
- Бујични поток који почиње од јавне чесме и 

угрожава улицу Л. Рибара у дужини од 500м.
- Мање бујице са виших терена угрожавају 

регионални пут Пожаревац - Костолац. 
углавном услед недостатка и неодржавања 
кишне канализације и пропуста испод пута.

У КО Стари Костолац:
- Бујични потоци који се стварају на копу 

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

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

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

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

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

Имајући у виду да се поплаве од бујичних потока 
јављају периодично и да су локалног карактера, 
могуће је одређеним мерама заштите и регулације 
ове штете у потпуности елиминисати или штете 
свести на најмању могућу меру.

На подручјима где регулација бујица не буде 
могућа или бар не у догледно време, мерама заштите 
смањити штете на најмању меру са тежњом заштите 
у првом реду становништва, стоке, стамбених 
објеката, воде за пиће и путева.

У КО Речица могуће је укроћивање бујице 
изградњом сливних канала у Балканској улици, 
Школској улици и Изворској улици, обезбеђење 

утврда северно од ових улица, у делу где су већ 
вршене неке мере заштите, али је исте бујица 
однела, све до пута Речица - Рам, од које је северно 
регулација завршена у поступку комасације. До 
момента извођења заштите Месне заједнице 
“Речица”, угрожена домаћинства се морају штитити 
врећама, напуњеним земљом и песком, подизањем 
грудобрана од дасака, блокова и другог материјала 
у периоду наиласка поплавног таласа.

Бујични поток који угрожава регионални пут 
Кличевац - Рам може се са малим средствима 
регулисати, чишћењем одводног канала на десној 
страни пута до пропуста на пут од којег постоји 
одводни канал пројектован и изграђен у поступку 
комасације пољопривредног земљишта.

У КО Кличевац подизање нивоа подземних вода 
изазване успором Дунава изградњом ХЕ “Ђердап” 
је јако тежак проблем за решавање и исти се мора 
решавати заједно са ЕПС Србије ХЕ “Ћердап”. 
Посебно је тешко питање обезбеђења пијаће воде 
за домаћинства чији су бунари угрожени.

Бујичне потоке кроз село Кличевац могуће је 
регулисати, а до окончања регулације МЗ Кличевац, 
мора угрожена домаћинства у периоду наиласка 
поплавног таласа штитити врећама песка и земље 
и грудобранима изграђеним од одговарајућег 
материјала.

У КО Берање до регулације бујичног потока, 
угрожене објекте штитити приручним погодним 
материјалом.

У КО Трњане, као и у низводним КО Набрђе, 
Братинац, Бубушинац, Маљуревац и Брадарац, које 
су угрожене плавним водама из старог корита реке 
Млаве, потребно је да свака МЗ изврши чишћење 
корита од растиња и набацаног отпада, да се уклоне 
препреке од земље које се сада користе као прелаз 
преко корита, а у циљу стварања услова за несметано 
отицање воде коритом и уливањем у регулисани ток 
Млаве у Брадарцу.

У случају реализације планираног пуштања 
воде из регулисаног тока Млаве у старо корито на 
подручју општине Мало Црниће, регулисању тока 
старог корита Млаве, мора се посветити знатно већа 
пажња и уложити знатно већа средства за чишћење 
корита, исправљање корита, изградњу мостова и 
др., па је неопходно овај проблем решавати заједно 
и јединствено са изградњом планиране уставе у М. 
Црнићу.

Ово питање решаваће надлежно јавно 
водопривредно предузеће кроз програм регулације и 
ревитализације старог корита реке Млаве, у сарадњи 
са Министарством пољопривреде, водопривреде и 
шумарства Републике Србије и СО-е Пожаревац.

У КО Пољана, шест бујичних потока угрожавају 
већи број домаћинстава (стамбене, економске 
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објекте и бунаре), а наносе и муљ на пут Пожаревац 
- Свилајнац.

Процена је да је могуће извршити регулацију 
свих потока, а до момента регулације свих потока, 
неопходно је да МЗ Пољана врши заштиту 
домаћинстава приручним материјалом који стоји 
на располагању.

У КО Кленовник, могућа је регулација сва три 
бујична потока, а за регулацију истих потребно 
је изградити канале мањих попречних профила 
и одговарајуће пропусте испод пута Пожаревац - 
Костолац. Имајући у виду да нема других могућности 
заштите изузев одвођење воде у одговарајуће 
реципијенте, то је неопходно приступити изради 
техничке документације за разрешење овог 
проблема у најкраћем могућем року.

У КО Ћириковац, неопходна је изградња 
кишне канализације у улици Лоле Рибара, као и 
прикупљање бујичних вода и кроз одговарајуће 
пропусте испод пута Пожаревац - Костолац, исте 
одвести из села.

У КО Стари Костолац уз обезбеђење обавезног 
дела за финансирање од стране ЈП ЕПС ПО 
“Ћириковац” прикупити бујичне воде и исте 
кишном канализацијом довести у ободни канал на 
источној страни села.

Неопходно је више пажње и ангажовања од 
стране ПД ТЕ КО “Костолац” и “Дрмно” да се 
у потпуности поштује пројектна документација 
приликом изградње таложних поља и у потпуности 
елиминише могућност изливања отпадних вода и 
пепела из изграђених касета за одлагање пепела.

ХЕ “Ђердап” мора дефинисати системе одбране 
од подземних вода изазваних успором Дунава.

Имајући у виду да се код бујица углавном ради о 
бујицама које се јављају у насељеним местима и да 
је најчешће ток бујица сеоским улицама, до момента 
стварања услова за регулацију истих, неопходно је 
предузимање следећих мера:

- Да се при одржавању локалних пољских 
путева, нарочито оних који иду преко 
поплављеног терена и секу га у попречном 
смеру, поред јаркова подигну пратећи 
грудобрани од ископаног материјала и тиме 
направи систем “зечијих” насипа који ће 
бранити угрожену површину од поплава;

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

елементима и техничку документацију 
санације;

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

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

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

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

- Преко органа МЗ праћење и реализација ове 
забране;

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

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

II Руковођење заштитом од поплава и бујица

Руковођење заштитом од поплава и бујица, као 
и спровођење мера врши руководилац заштите 
општине Пожаревац, са заменицима.

Стручну помоћ у руковођењу заштитом од 
поплава врши ДП “Водопривреда” Пожаревац. 
Стручну помоћ у руковођењу заштите од бујица 
врши ВХДП “Хидроградња и ерозија” Пожаревац.

ДП “Водопривреда” из Пожаревца, дужно је 
да својим годишњим планом одбране од поплава 
одреди заменика руководиоца сектора и потребно 
стручно људство за одбрану од поплава и стави на 
располагање сву расположиву механизацију.
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ВХДП “Хидроградња и ерозија” из Пожаревца, 
дужна је да својим годишњим планом одбране од 
бујица одреди заменика руководиоца заштите од 
бујица и потребно стручно људство за одбрану од 
бујица и стави на располагање сву расположиву 
механизацију,

У одбрани од поплава и бујица, дужни су са 
људством и расположивом техником да учествују:

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

Пожаревца,
- ЈКП “Пожаревац” из Пожаревца,
- “Аутотранспорт” Костолац,
- Месне заједнице на подручју општине 

Пожаревац,
- Угрожена предузећа и
- Сви пунолетни грађани за чијом се помоћи 

укаже потреба.
1. Поступање у случају процене и појаве 

плавних вода.
Приликом процене да ће доћи до појаве плавних 

вода, руководилац заштите од поплава одмах са 
стручном службом ДП “Водопривреда” Пожаревац 
и ДП “Хидроградња и ерозија” из Пожаревца 
ће сачинити оперативни план дејства и са истим 
упознати Председника општине Пожаревац.

Руководилац заштите и Штаб цивилне заштите 
општине Пожаревац одмах ће ангажовати потребну 
механизацију, стручно људство и потребну радну 
снагу, као и обезбедити потребна материјална 
средства.
Одбрана од поплава и бујица може бити:

1. Редовна одбрана и
2. Ванредна одбрана.

1. Редовна одбрана проглашава се кад 
наступе околности које показују да 
може доћи до већих штета на објектима, 
саобраћајницама и др., а те се штете 
избегавају предузимањем одређених 
превентивних радњи за спречавање 
штета.
а) Околности због којих се проглашава 
редовна одбрана су:

- већи број кишних дана у једном 
континуираном периоду,

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

2. Ванредна одбрана проглашава се кад 
наступе ванредне околности:

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

локалитет падне више од 30 
мм воденог талога,

- када се појави клизиште или 
има индиција да ће оно да се 
активира,

- за одређивање количине 
падавина узима се кишомерна 
станица Великог Градишта.

3. Ванредну одбрану од поплава и бујица, 
проглашава Штаб цивилне заштите 
општине Пожаревац на предлог 
општинског руководиоца одбране од 
поплава.

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

елементарних непогода

За заштиту подручја општине Пожаревац од 
поплава и других елементарних непогода, потребна 
су знатна материјална средства која се морају 
обезбедити у буџету СО-е Пожаревац, код ЈВП 
“Србијаводе” Београд и Дирекције за изградњу 
општине Пожаревац.

У том смислу потребно је обезбедити средства 
за набавку потребне количине алата и опреме и 
изнаћи могућност њиховог чувања и складиштења, 
како би био приступачан увек кад се за то укаже 
потреба.

Радна снага, материјал и опрема коју обезбеђују 
предузећа, општина и месне заједнице:

1. СО-е Пожаревац
- руководиоца заштите од поплава и бујица,
- средства у висини од 200.000,00 динара.

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

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

даске и др.).

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

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

 (песак, џакови, даске и др.)
5. МЗ “Речица”

- Трактор   3 ком.
- радна снага   40 радника

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

7. МЗ “Кленовник”
- Трактор   3 ком.

8. МЗ “Ћириковац”
- Трактор   3 ком.
- радна снага   20 радника

9. МЗ “Трњане”
- Трактор   6 ком.
- радна снага   50 радника

10. МЗ “Набрђе”
- Трактор   2 ком.
- радна снага   20 радника

11. МЗ “Братинац”
- Трактор   2 ком.
- радна снага   20 радника

12. МЗ “Бубушинац”
- Трактор   2 ком.
- радна снага   20 радника

13. МЗ “Маљуревац”
- Трактор   2 ком.
- радна снага   20 радник

14. МЗ “Брадарац”
- Трактор   2 ком.
- радна снага   20 радника

15.  МЗ “Пољана”
- Трактор   6 ком.
- радна снага   60 радника

IV  Спровођење мобилизације грађана и 
материјалних средстава

(члан 35. Закона о водама)

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

V   Утврђивање потреба за учешће јединица 
Војске Србије – редовног састава

Ако је поплава угрозила здравље и животе људи 
или материјална средства у већем обиму, а процени 
се да организоване и ангажоване снаге неће бити 
довољне за извршавање потребних задатака, Штаб 
цивилне заштите општине Пожаревац на предлог 
руководиоца заштите може затражити помоћи 
учешће јединица Војске Србије.

Саставни део плана заштите су планска 
документа и графички прилози.

СПИСАК
руководилаца одбране од поплава

Функција Име и презиме Адреса Телефон
на послу код куће

1 2 3 4 5
Општински руководилац заштите Слободан Миленковић СО Пожаревац 223-344/714 213-085 

064/3477674
Заменик Бошко Перић СО Пожаревац 223-344/714 213-098 

062/329-613
Помоћник Тошић Јован ВХДП” “Хидроградња и 

ерозија”
221-944
221-646

Помоћник Срђан Филиповић ЈКП Комуналне службе 555-750
555-650

Помоћник Јотић Никола ДП “Водопривреда” 223-022 063/8267391

помоћник за Пољану Живадинка Кандић Пољана 582-161 582-170

помоћник за Трњане Славиша Младеновић Трњане 286-687

помоћник за Кленовник Слађана Манојловић Кленовник 243-111 243-243
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На основу члана 44. става 1. тачке 5. Статута 
општине Пожаревац (“Службенигласник општине 
Пожаревац” број 2/05) Скупштина општине 
Пожаревац, на седници одржаној дана 19.03.2007. 
године, донела је

ОДЛУКУ
о допуни Одлуке о регресирању потрошње воде 
и субвенционисању плаћања услуга изношења 

и депоновања смећа

Члан 1.
У Одлуци о регресирању потрошње воде и 

субвенционисању услуга изношења и депоновања 
смећа (“Службени гласник општине Пожаревац” 
број 10/06), у члану 2. ставу 1. после тачке 7. додају 
се две нове тачке које гласе:

“8. Лица оболела од церебралне парализе 
на територији општине Пожаревац по 
евиденцији Друштва за церебралну 
парализу општине Пожаревац и

      9. Инвалиди I категорије који остварују право 
на туђу негу и помоћ.”

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику општине 
Пожаревац”.

У Пожаревцу, 19.03.2007. године   Број: 01-06-9/12

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Иван Грубетић, дипл. инж, маш. ср. 

9

На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи 
(“Службени гласник Републике Србије”, бр. 47/2003 
и 34/2006) и члана 44. Статута општине Пожаревац 
(“Службени гласник ошптине Пожаревац”, бр. 
2/05), Скупштина општине Пожаревац, на седници 
одржаној 19.03.2007. године, донела је

ОДЛУКУ
о изради Урбанистичког плана детаљне 

регулације заштите насеља Стари Костолац 
од плављења високим нивоима Млаве као и 

заштите нижих делова насеља од подземних и 
унутрашњих вода

Члан 1.
Овом одлуком приступа се изради Урбанистичког 

плана детаљне регулације заштите насеља Стари 
Костолац од плављења високим нивоима Млаве 
као и заштите нижих делова насеља од подземних и 
унутрашњих вода, чији је саставни део Програм за 
израду плана детаљне регулације урађен од стране 
ЈП Дирекције за изградњу општине Пожаревац (у 
даљем тексту: урбанистички план).

помоћник за Речицу Живановић Драгиша Речица 565-115 565-114

помоћник за Набрђе Слађан Максић Набрђе 286-207 286-015

помоћник за Берање Томислав Стевић Берање 587-285 587-183 
063/8329173

помоћник за Кличевац Живановић Драгиша Кличевац 565-048 565-114

помоћник за Стари Костолац Рајковић Драгиша Ст. Костолац 248-104 221-263

помоћник за Ћириковац Драгана Милошевић Ћириковац 264-202 248-072

помоћник за Батовац Живковић Бранислав Батовац 574-188 530-567

помоћник за Драговац Новица Костић Драговац 575-063 575-499

помоћник за Маљуревац Станковић Данијела Бубушинац 261-330 261-477

помоћник за Братинац Оливера Богдановић Братинац 286-125 286-288

помоћник за Баре Лазић Милан Касидол 587-283 587-054

помоћник заБубушинац Данијела Станкошћ Бубушинац 261-440 261-477

помоћник за Лучицу Драгиша Новановић Лучица 566-405 566-061

помоћник за Брадарац Јесић Миломир Брадарац 261-230 261-101
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Приликом изграде Програма коришћен је Идејни 
пројекат који је урадио Институт за водопривреду 
“Јерослав Черни” Београд - Завод за хидрологију 
и изучавање режима подземних вода за који је 
извршена техничка контрола од стране предузећа 
“СДИТОП ПРТОЈЕКТ” ДОО Пожаревац, улица 
Вељка Дугошевића број 14.

Члан 2.
Циљ доношења Урбанистичког плана је 

изградња насипа за заштиту од изливања вода и 
канала за одвођење изливених и подземних вода, 
насталих услед успорених нивоа Млаве, а који су 
настали изградњом ХЕ Ђердап 1.

Члан 3.
Урбанистички план обухвата заштиту од 

поплава и подземних вода подручја у дужини 3, 
5 километара и то почев од пепелишта до моста ( 
прва фаза ) и друга фаза од моста.

Члан 4.
Носилац израде Урбанистичког плана је ЈП 

Дирекција за изградњу општине Пожаревац, а 
средства за израду обезбеђује општина Пожаревац.

Члан 5.
Рок за израду Урбанистичког плана је 3 месеца 
од дана објављивања ове одлуке у “Службеном 
гласнику општине Пожаревац”.

Члан 6.
Саставни део ове одлуке су услови надлежних јавних 
предузећа и надлежних државних организација и 
институција.

Члан 7.
Пре подношења Предлога урбанистичког плана, 
обавља се јавни увид у трајању од 15 дана од дана 
оглашавања у листу “Реч народа” и огласној табли 
у згради Општинске управе Пожаревац.

Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику општине 
Пожаревац”.

У Пожаревцу, 19. 03. 2007. год.     Број: 01-06-9/13

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Иван Грубетић, дипл. инж, маш. ср. 
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На основу члана 54. Закона о планирању и 
изградњи (“Службени гласник РС”, бр. 47/2003 и 
34/2006) и члана 44. Статута општине Пожаревац 
(“Службени гласник општине Пожаревац”, бр. 
2/2005), Скупштина општине Пожаревац, на 
седници од 19.03.2007. донела је

ОДЛУКУ
о доношењу Плана детаљне регулације заштите 

Маљуревца и Брадарца од вeликих вода са 
слива старог корита реке Млаве

Члан 1.
Овом одлуком доноси се План детаљне 

регулације заштите Маљуревца и Брадарца од 
великих вода са слива старог корита реке Млаве ( у 
даљем тексту: План).

Члан 2.
Саставни делови одлуке су:
Четири свеске елабората Плана, урађене 

од стране ЈП Дирекције за изградњу општине 
Пожаревац које садрже:

1. Предлог Плана:
- Увод ( подручје или зона разматрана у 

изради Плана; повод за израду Плана; циљ 
израде Плана; законски и плански основ за 
израду Плана; концепт Плана са основним 
програмским елементима; дефинисање 
намене земљишта, планиране трасе, 
коридори и регулација саобраћајница; 
обухват или граница плана са пописом 
катастарских парцела).

- Правила уређења ( опис и критеријуми поде-
ле на зоне или целине према морфолошким, 
планским, историјско амбијенталним 
обликовним и другим карактеристикама; 
неопходна минимална опремљеност 
грађевинског земљишта саобраћајном и 
комуналном инфракструктуром по зонама 
или целинама из Плана; правила и услови 
и заштите непокретних културних добара и 
амбијенталних целина; биланс планираних 
површина исказана за обухват Плана; 
урбанистичке мере заштите; програм 
уређивања земљишта у обухвату Плана са 
приказом појединачних и укупних трошкова 
предвиђених радова на уређењу земљишта; 
предвиђени рокови за извршење радова и 
извори финансирања),

- Правила грађења ( услови за формирање 
парцела; инжењерско-геолошки услови за 
изградњу објеката регулације ).
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- Смернице за спровођење Плана.
2. Прилози уз Предлог Плана:
- графички прилози ( геодетска подлога; 

извод из Просторног плана РС и општине 
Пожаревац; границе обухвата Плана; 
концепт Плана и основни програмски 
елементи).

- текстуални прилози ( услови јавних 
предузећа; водопривредни услови, 
сагласност и мишљења; мишљење о потреби 
израде елабората о заштити животне среди-
не; извод из елабората о експропријацији; 
извод из главног пројекта).

3. Документација као саставни део Плана:
- Одлука о приступању изради Плана 

детаљне регулације за заштиту Маљуревца 
и Брадарца од великих вода са слива старог 
корита реке Млаве, број: 01-06-55/8 од 27. 
9. 2005. године и Одлука о допуни Одлуке 
о приступању изради Плана детаљне 
регулације за заштиту Маљуревца и 
Брадарца од великих вода са слива старог 
корита реке Млаве, број: 01-06-18/9 од 29. 
05. 2006. године.

- Мишљење Комисије за планове општине 
Пожаревац, број 04-350-112/2007 од 14. 
03.2007. године.

- Извештај Комисије за планове општине 
Пожаревац, број 04-350-112/2007.

- Обављање јавног увида обавиће се у складу 
са Законом.

- Мишљење Комисије за планове општине 
Пожаревац број 04-350-112/2007, 
од14.03.2007. године.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику општине 
Пожаревац”.

У Пожаревцу 19.03.2007. год.      Број: 01-06-9/14

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Иван Грубетић, дипл. инж, маш. ср. 
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На основу члана 9. става 2. Одлуке о оснивању 
Фонда за заштиту животне средине општине 
Пожаревац («Службени гласник општине 
Пожаревац» бр. 8/2005 и 11/2006) и члана 44. 
Статута општине Пожаревац («Службени гласник 
општине Пожаревац» бр. 2/2005), Скупштина 

општине Пожаревац, на садници од 19.03. 2007. 
године, донела је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на измене Статута 

Фонда за заштиту животне средине општине 
Пожаревац

Члан 1.
Даје се сагласност на измене Статута Фонда 

за заштиту животне средине општине Пожаревац 
број 03-501-86/2005-1 од 20.04.2006. године, које су 
усвојене Одлуком број 03-501-1/2007, на седници 
Управног одбора Фонда за заштиту животне средине 
општине Пожаревац од 8.03.2007. године.

Члан 2.
Ово решење објавити у «Службеном гласнику 

општине Пожаревац «.

У Пожаревцу, 19.03.2007. године   Број: 01-06-9/16

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Иван Грубетић, дипл. инж, маш. ср. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ПОЖАРЕВАЦ

Фонд за заштиту животне средине
општине Пожаревац

Број: 03-501-1/2007     датум 8.03.2007. године
П о ж а р е в а ц

На основу члана 8. става 3. тачке 1. Статута 
Фонда за заштиту животне општине Пожаревац, 
број 03-501-86/2005-1 од 20.04.2006. године, у вези 
разматрања Предлога за измену члана 5. Статута 
Фонда за заштиту животне средине општине 
Пожаревац број 03-501-86/2005-1 од 20.04.2006 
године, Управни одбор Фонда на седници одржаној 
8.03.2007. године донео је

ОДЛУКУ

1. Прихвата се предлог за измену члана 5. 
Статута Фонда за заштиту животне средине 
општине Пожаревац број 03-501-86/2005-1 од 
20.04.2006. године, тако да исти гласи:

“Члан 5.
Приходи Фонда остварују се из:

1. наменских средстава буџета општине 
Пожаревац остварених по основу накнаде 
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прописане чланом 85. Закона о заштити 
животне средине (“Службени гласник 
Републике Србије” број 135/04);

2. прихода остварених по основу промене 
власништва предузећа остварених у 
поступку приватизације;

3. средстава буџета општине Пожаревац;
4. прихода остварених из међународне 

сарадње и сарадње са правним и физичким 
лицима на програмима, пројектима 
и другим активностима уобласти 
заштите животне средине и енергетске 
ефикасности;

5. прихода и примања од управљања 
слободним новчаним средствима Фонда;

6. прилога, донација, поклона и помоћи и
7. других извора у складу са законом.”

2. Ову одлуку доставити Скупштини општине 
Пожаревац, ради давања сагласности на 
измене Статута Фонда за заштиту животне 
средине општине Пожаревац.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Ратомир Марјановић, ср.
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На основу члана 4.става 3. Одлуке о месним 
заједницама (пречишћени текст) («Службени  глас-
ник општине Пожаревац», бр.5/96 и 6/06) и на основу 
члана 44. става 5. Статута Општине Пожаревац 
(«Службени гласник општине Пожаревац», бр.2/
05),Скупштина општине Пожаревац, на седници од 
19. 03. 2007. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Статут Месне 

заједнице «Берање» у Берању

I
Даје се сагласност на Статут Месне заједнице 

»Берање» у Берању, бр. 01-2/2007 од 20.11.2006. 
године.

II
Ово решење објавити у «Службеном гласнику 

општине Пожаревац».

У Пожаревцу, 19. 03. 2007.год       Број: 01-06-9/17

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Иван Грубетић, дипл. инж, маш. ср. 
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На основу члана 72. Закона о локалној 
самоуправи (“Сл. гласник РС”, бр. 9/02, 33/04 
и 135/04) и на основу члана 15 и 25. Одлуке о 
месним заједницама (Службени гласник Општине 
Пожаревац, бр. 3/05).

Савет Месне заједнице”Берање”, на седници 
одржаној дана 20.11.2006. године, донео је

СТАТУТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ “БЕРАЊЕ”

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Месна заједница је облик месне самоуправе 

у којој локално становништво задовољава своје 
потребе и интересе.

Члан 2.
Месна заједнииа има својство правног лица 

у погледу права и обавеза утврђених законом, 
Статутом и Одлуком о месним заједницама.

Месна заједница има свој статут, који доноси 
Савет Месне заједнице у складу са законом, 
Статутом и Одлуком о месним заједницама 
Скупштине општине. Сагласност на статут Месне 
заједнице даје Скупштина општине.

Члан 3.
Месна заједница има свој печат и штамбиљ.

Печатје округлог облика, пречника 30 мм, 
исписан на српском језику, ћириличним писмом, са 
следећим садржајем и изгледом:

У спољашњем кругу печата исписано је 
“Република Србија Општина Пожаревац”. У другом 
кругу исписано је “Месна заједница “Берање,,

У средини печата попреко исписано је 
“Берање,,.

Штамбиљ је правоугаоног облика, величине 
52x33 мм у коме је у хоризонталним редовима 
исписана ћириличним писмом, следећа садржина:

Република Србија
ОПШТИНА ПОЖАРЕВАЦ

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА “БЕРАЊЕ”
Бр.______________________

________________20____.год.
Берање



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ19.03.2007. Број 1 - Страна 25

Члан 4.
Месна заједница има рачун.

Члан 5.
Имовину Месне заједнице чине средства за рад, 

покретне ствари и права.

Средства за рад Месне заједнице су:
1. Средства која Општина пренесе Месној 

заједници:
2. Средства која грађани обезбеђују 

самодоприносом или на други начин:
3. Средства која за активност Месне заједнице 

издвајају заинтересована предузећа и други 
субјекти;

4. Средства од надокнаде за услуге и од 
накнаде од закупнина;

5. Средства која Општина пренесе Месној 
заједници за плате запослених и материјалне 
трошкове;

6. Поклони, легати и друга средства.

Савет Месне заједницеје дужан да сва средства 
користи у складу са законом, програмом и 
плановима.

Савет Месне заједнице је дужан да новчаним 
средствима располаже у складу са начелима 
законитости, ефикасности и целисходности.

Члан 6.
Рад органа Месне заједнице је јаван.

Јавност рада и обавештење грађана обезбеђује 
се:

- Јавним расправама на зборовима грађана о 
предлозима финансијског плана и завршног 
рачуна Месне заједнице, као и у другим 
случајевима када органи Општине и месне 
заједнице, то одлуче;

- Истицањем дневног реда и материјала 
за седницу Савета Месне заједнице као 
и предлога одлука Општине и Месне 
заједнице на огласној табли, односно 
огласном простору који је доступан највећем 
броју грађана, истицањем усвојених одлука 
и других аката, као и обавештавање грађана 
о седницама Савета Месне заједнице, о 
зборовима грађана и другим скуповима 
од локалног интереса, најмање 8 дана пре 
њиховог најављеног одржавања и

- право грађана да остварују увид у записнике 
и акте Савета Месне заједнице и присуствују 
седницама Савета Месне заједнице.

II ПОСЛОВИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 7.
Грађани у Месној заједници своје потребе и 

интересе задовољавају и остварују у следећим 
областима:

- просторног, урбанистичког планирања и 
уређења насељеног места;

- комуналног развоја и комуналне изградње;
- екологије и заштите човекове околине;
- културе и спорта;
- одбране и заштите од елементарних 

непогода;
- друштвене бриге о деци и грађанима 

различитих социјапних група;
- ванинституционалне бриге о социјалним 

категоријама становништва;
- социјалне и здравствене заштите и 

образовања; и 
-  самодоприноса.

Члан 8.
У вршењу послова Месне заједнице, грађани и 

органи Месне заједнице:
- дају иницијативу за измене планских аката;
- организују зборове грађана, јавне расправе, 

анкете и покрећу разне иницијативе;
- организују извештавање грађана о питањима 

од значаја за Општину и Месну заједницу:
- спроводе хуманитарне акције на својој 

територији;
- организују рад радних тела Месне 

заједнице;
- дају мишљења о урбанистичким плано-

вима;
- дају предлоге о доношењу програма 

комуналне изградње;
- учествују у расправама о одржавању 

чистоће, одржавању зелених површина, 
уређењу паркова,одржавању фудбалских 
игралишта и друго;

- остварују утицај на коришћење општинског 
пословног простора и постављања објеката 
мале привреде на изграђеном и неизграђе-
ном осталом грађевинском земљишту;

- остварују сарадњу са општинским јавним 
предузећима;

- брину се о уређењу насеља;
- обезбеђују комунални развој насеља 

(изградња путева, тротоара, водовода, 
електричне мреже и др.),

- одлучују о коришћењу простора којим 
располаже Месна заједница и одржавању 
објеката на подручју Месне заједнице;

- спроводе изборе за органе Месне заједнице и
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- извршавају и друге послове утврђене 
уставом, законом и Статутом Општине.

III ОДЛУЧИВАЊЕ У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

Члан 9.
Грађани организовани у Месној заједниди 

одлучују о својим заједничким интересима путем:
- референдума;
- писаног изјашњавања;
- збора грађана;
- грађанске иницијативе, предлога и мишљења; 

и
- изабраних представника у органима Месне 

заједнице.
Грађани у Месној заједници могу покренути 

народну иницијативу у складу са Статутом 
Општине, Статутом Месне заједнице и законом.

IV ОРГАН МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 10.
Орган Месне заједнице је Савет, који се бира на 

четири године.
Савет Месне заједнице броји 11 чланова.

Члан 11.
Савет Месне заједнице је представничко тело 

Месне заједнице, који обавља следеће послове и 
задатке;

1. доноси Статуте Месне заједнице;
2. доноси финансијски план и завршни рачун 

Месне заједнице;
3. доноси програм рада и полугодишњи и 

годишњи извештај о раду;
4. доноси пословник о раду;
5. покреће иницијативу за увођење 

самодоприноса;
6. врши надзор над спровођењем програма 

реализације уведеног самодоприноса;
7. покреће иницијативу за доношење нових 

или измену постојећих прописа Општине;
8. сарађује са удружењима грађана и 

невладиним организацијама о питањима 
која су од интереса за грађане Месне 
заједнице;

9. стара се о спровођењу референдума који се 
расписује на територији Општине, за делове 
Општине, Месну заједницу или делове 
Месне заједнице;

10. сазива збор грађана и именује свог 
представника на свим зборовима грађана, 
извршава одлуке и спроводи закључке 
зборова грађана;

11. усваја једногодишњи и четворогодишњи 
извештај о раду Месне заједнице;

12. образује комисије, мировна већа, одборе 
и друга радна тела ради задовољаваља 
заједничких потреба грађана у складу са 
законом и овим Статутом;

13. врши и друге послове утврђене овим 
Статутом.

Члан 12.
Изборе за Савет Месне заједиице расписује 

председник Скупштине општине Пожаревац одлу-
ком којом се одређује дан одржавања избора, као 
и дан од када почињу да теку рокови за вршење 
изборних радњи.

Органи за спровођење избора, њихов састав. 
надлежност као и начин спровођења избора ближе 
су одређени Одлуком о месним заједницама 
Скупштине општине Пожаревац.

Савет Месне заједнице дужан је, у току 
расписивања избора, да се у потпуности придржава 
Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник 
РС”, бр. 9/02, 33/04 и 135/04) као и Одлуке о месним 
заједницама Скупштине општине Пожаревац.

КОНСТИТУИСАЊЕ САВЕТА МЕСНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 13.
По спроведеним изборима Савет Месне 

Заједнице у року од 20 дана одржаће конститутивну 
седницу Савета Месне заједнице, на којој ће 
чланови Савета бирати председника Савета Месне 
заједнице из реда чланова Савета, већином гласова 
укупног броја чланова Савета, јавним гласањем.

Одборник Скупштине општине учествује, без 
права гласа, у раду Савета Месне заједнице у којој 
има пребивалиште.

Члан 14.
Председник Савета Месне заједнице представља 

и заступа Месну заједницу и наредбодавац је за 
извршење финансијског плана.

Члан 15.
Председник, заменик председника и чланови 

савета Месне заједнице поступају искључиво у 
јавном интересу.

Доношење одлуке на нивоу Месне заједнице 
не сме да буде мотивисан обезбеђивањем личне, 
имовинске или неимовинске користи доносиоцима 
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одлука, њиховим сродницима, институцијама или 
политичким партијама.

Председник, заменик председника и чланови 
Савета Месне заједниие у обавези су да обавесте 
Савет о својој ствари у којој имају приватни 
интерес, који утиче или може утицати на њихову 
непристрасност у доношењу појединих одлука, 
а присуствује већина од укупног броја чланова 
Савета.

Сазивање седнице Савета

Члан 16.
Седница Савета Месне заједницеје јавна. 

Седнице Савета се одржавају према потреби. 
Седнице Савета сазива председник Савета, по 
сопственој иницијативи, на предлог једне трећине 
чланова Савета, или на преддог 30 грађана Месне 
заједнице.

Седнице се сазивају писменим или усменим 
путем.

Члан 17.
Позив за седницу доставља се најкасније три 

дана пре дана одређеног за одржавање седнице.

Члановима Савета се са позивом доставља и 
предлог дневног реда, место и време одржавања, 
као и одговарајући материјал (ако има).

Изузетно, у хитним случајевима, председник 
може сазвати седницу са роком краћим од три дана, 
а дневни ред за ову седницу може предложити на 
самој седници.

Члан18.
За седницу Савета поред чланова Савста позивају 

се и сви одборници Скупштине општине, изабрани 
са територије Месне заједнице, да учествују у раду 
Савета.

По потреби на седницу се могу позвати и друга 
лица (Представници јавних предузећа, установа, 
државних органа и др.).

Члан 19.
Савет Месне заједнице одлучује већином 

гласова, на седници којој присуствује већина од 
укупног броја чланова Савета.

Савет Месне зајсднице одлучује већином гласова 
од укупног броја чланова Савета када доноси Статут, 
програм развоја Месне заједнице, финансијски 
план и завршни рачун Месне заједнице.

Члан 20.
Месна заједница Берање има секретара Месне 

заједнице.

Секретар обавља стручне послове за потребе 
Савета Месне заједнице, комисија и других тела 
Месне заједнице.

VI СТАЛНА И ПОВЕМЕНА РАДНА ТЕЛА

Члан 21.
Савет Месне заједнице може да образује стална 

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

У одлуци о образовању радних тела, Савет Месне 
заједнице одређује број, структуру, надлежност, 
мандат, подношење извештаја, као и друга питања.

Стална радна тела Месне заједнице су комисије 
и одбори:

1. Комисија за прописе (за нормативна акта и 
административна питања);

2. Комисија за сарадњу са културним и 
спортским организацијама у Месној 
заједници.

3. Одбор за комунална питања, инфраструк-
туру и заштиту човекове средине.

Члан 22.
Стална и повремена радна тела Месне заједиице 

имају председника и 6 чланова, од којих су најмање 
трећина грађани, који нису чланови савета Месне 
заједнице. Чланови сталних и повремених радних 
тела могу имати своје заменике.

Радно тело одлучује већином од укупног броја 
чланова.

VII СРЕДСТВА ЗА РАД МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 23.
Средства за рад Месне заједнице су; 
1. Средства која Општина пренесе Месној 

заједници;
2. Средства која грађани обезбеђују 

самодоприноси или на други начин;
3. Средства која за активности Месне зајед-

нице издвајају заинтересована предузећа и 
други субјекти;

4. Средства од накнаде за услуге и од накнада 
од закупнина;

5. Средства која Општина пренесе Месној 
заједници за материјалне трошкове; и
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6. Поклони, легати друга средства.

Савет Месне заједниде је дужан да сва 
средства користи у складу са законом, програмом 
и плановима.

Савет Месне заједнице је дужан да новчаним 
средствима располаже у складу са начелима 
законитости, ефикасности и целисходности.

Члан 24.
Књиговодствене и рачуноводствене послове за 

потребе месне заједнице Берање обављаће Одељење 
за привреду, финансије трезор и друштвене 
делатности Општинске управе.

VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 25.
Ступањем на снагу овог Статута, престаје да 

важи Статут Месне заједнице Берање од 15.05.2001. 
године,

Члан 26.
Све што није регулисано овим Статутом 

примењиваће се закон, Статут Општине и Одлука 
о месним заједницама општине Пожаревац, као и 
други прописи који уређују ову материју.

Члан 27.
Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику Општине 
Пожаревац”.
 
 Број: 01-2/2007

Председник МЗ Берање
Ратко Стојадиновић, ср.

15

На основу члана 14. Одлуке о оснивању Аграрног 
фонда општине Пожаревац («Службени гласник 
општине Пожаревац» број 4/2003 ), Управни одбор 
Аграрног фонда за развој пољопривреде општине 
Пожаревац на седници од 5. 5. 2004. године, донео 
је

СТАТУТ
Аграрног фонда за развој пољопривреде 

општине Пожаревац

Члан 1.

Аграрни фонд за развој пољопривреде општине 
Пожаревац основан је Одлуком о оснивању 

Аграрног фонда општине Пожаревац («Службени 
гласник општине Пожаревац» број 4/2003), у 
циљу стварања услова за подстицање, очување, 
унапређење и развој пољопривреде на територији 
општине Пожаревац.

Члан 2.
Фонд послује под називом Аграрни фонд за 

развој пољопривреде општине Пожаревац.
Фонд може пословати и под скраћеном фирмом 

која гласи «Аграрни фонд». 
О промени назива Аграрног фонда одлучује 

Управни одбор.

Члан 3.
У правном промету Аграрни фонд користи:
- печат, округлог облика, пречника 30мм, са 

кружно исписаним текстом на српскомјезику 
ћирилицом: «Аграрни фонд за развој 
пољопривреде општине Пожаревац» 
Пожаревац

- штамбиљ има облик правоугаоника, 
димензија 55х35мм, са текстом на српском 
језику ћирилицом: 

«Република Србија
Аграрни фонд за развој пољопривреде општине 

Пожаревац
Инт.број: _________________________

Датум:______________________
Пожаревац«

Број печата и штамбиља и начин њихове 
употребе, чување и руковање, регулисаће се 
посебном одлуком Управпог одбора.

Члан 4.
Седиште Аграрног фонда је у Пожаревцу, улица 

Дринска број 2.

Члан 5.
Средства Аграрног фонда обезбеђују се из:
1. 0,4% сталних буџетских прихода на 

годишњем нивоу;
2. 70% од пореза на доходак грађана од 

пољопривреде и шумарства;
3. 5% од накнаде за коришћење пијачних 

услуга,
4. 30% од експлоатације песка и шљунка са 

подручја општине Пожаревац;
5. 5% од накнаде за регистрацију моторних 

и прикључних возила намењених 
пољопривреди;

6. 5% од издатих сточних пасоша у промету 
стоке;
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7. 5% од паплаћене накнаде за промену намене 
коришћења пољопривредног земљишта;

8. средстава за подстицај развоја и 
интервенција у пољопривреди;

9. прихода од Републике;
10. средстава организациа пољопривреде, 

прераде и промета, као и банкарских 
институција и осигуравајућих друштава; и

11. других извора финансирања које општина 
Пожаревац може остварити од републичких 
и других органа.

Члан 6.
Средства Аграрног фонда користе се за:
- увођење нових технологија у биљној и 

сточарској производњи;
- производњу воћно-лозног садног материјала 

са осигураним пласманом;
- развој нових технологија у повртарској 

производњи,
- подстицање органске пољопривреде;
- едукацију земљорадника из области биљне 

и сточне производње;
- подстицање извозних програма 

пољопривредне производње;
- ревитализацију села;
- изградњу система за одводњавање и 

наводњавање пољопривредног земљишта;
- куповину трактора и пољопривредних 

машина;
- набавку приплодног и товног материјала у 

сточарству;и
- друге намене од битног значаја за развој 

пољопривреде.

Члан 7.
Аграрни фонд ступа у правне пословне односе 

са трећим лицима у оквиру уписане делатности 
и преузима права и обавезе преко законског и 
овлашћеног застушшка и представника на начин и 
под условима утврђеним законом и овим Статутом.

Члан 8.
Управни одбор Аграрног фонда је орган 

управљања који врши законом и овим Статутом 
утврђене обавезе и функције.

Управни одбор чине председник, потпредседник 
и 7 чланова, чији мандат траје 4 године.

Управни одбор врши следеће послове:
1. доноси статут Аграрног фонда;
2. доноси годишњи програм за развој 

пољопривреде, уз сагласност Извршног 
одбора и Скупштине општине Пожаревац;

3. утврђује критеријуме за коришћење 
средстава Фонда, уз сагласност Извршног 
одбора и Скупштине општине Пожаревац;

4. предлаже Извршном одбору кориснике и 
износ средстава за доделу;

5. подноси извештај о раду и коришћењу 
средстава Извршном одбору квартално, а 
Скупштини општине Пожаревац на крају 
календарске године;

6. доноси годишњи рачун Фонда ; и
7. организује пословање Фонда и врши друге 

послове у вези са радом Фонда,

Члан 9.
Управни одбор Фонда ради колективно и своје 

одлуке доноси на седницама.
Управни одбор може пуноважно одлучивати ако 

је на седници присутна већина чланова Управног 
одбора.

Одлуке Управног одбора су пуноважне ако је за 
њих гласала већина присутних чланова.

Члан 10.
Чланови Управног одбора имају право на 

накпаду за рад, а у висини утврђенеој одлуком 
Извршног одбора Скупштине општине Пожаревац.

Члан 11.
Фонд представља и заступа председник 

Управног фонда, или лице које Управни одбор за 
то овласти.

Наредбодавац за извршење финансијског плана 
Фонда је председник Управног одбора .

Наредбодавац за извршење финансијског 
плана може писменим решењем пренети поједина 
овлашћења у погледу извршења и на другог члана 
Управног одбора.

Наредбодавац и лице на које је пренето 
овлашћење у погледу извршавања одређених 
задатака, за свој рад одговара Управном одбору и 
оснивачу Фонда.

Члан 12.
Наредбодавац ће издати налог да се средства 

Фонда исплате кориснику, само под условом ако 
је закључен уговор о коришћењу средстава уз 
предходно спроведени поступак за избор корисника 
средстава.

Члан 13.
Општа акта Фонда су:
- Програм коришћења средстава;
- Пословник о раду Управног одбора фонда;
- Пословник о раду Надзорног одбора; и
- Критеријуми за коришћење средстава.
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Управни одбор је дужан да у року од 30 дана 
од дана давања сагласности оснивача на овај статут 
донесе акта из става 1 . овог члана.

Члан 14.
Административно-техничке и финансијске 

послове за потребе Фонда обавља надлежни орган 
општинске управе надлежан за финансије.

Лице које води стручне финанснјске послове 
Фонда, за свој рад одговара наредбодавцу Фонда и 
Управном одбору Фонда.

Члан 15.
Надзор над радом и законитим трошењем 

средстава Фонда врши Надзорни одбор. Надзорни 
одбор чине председник и два члана, чији мандат 
траје 4 године.

Члан 16.
Овај статут ступа на снагу даном давања 

сагласности оснивача на исти.

У Пожаревцу, 05.05.2004. године   Број: 06-42/8-б

УПРАВНИ ОДБОР АГРАРНОГ ФОНДА

ПРЕДСЕДНИК
Слађан Стевић, ср.
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На основу члана 14. Одлуке о оснивању Аграр-
ног фонда општине Пожаревац (“Службени гласник 
општине Пожаревац” број 4/2003), Управни одбор 
Аграрног фонда за развој пољопривреде општине 
Пожаревац, на седници од 8.02.2005. године, донео 
је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА СТАТУТА АГРАРНОГ ФОНДА 

ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ 
ПОЖАРЕВАЦ

Члан 1.
У Статуту Аграрног фонда за развој 

пољопривреде општине Пожаревац, број 01-06-42/8-
б од 5.05.2004. године, врше се следеће измене:

- у члану 8. тачка 2. речи “Извршног одбора”, 
замењују се речима: “Председника општине 
Пожаревац”.

- у члану 8. тачка 3. речи “Извршног одбора”, 
замењују се речима: “Председника општине 
Пожаревац”.

- у члану 8. тачка 4. речи “Извршном одбору”, 
замењује се речима: “Председнику општине 
Пожаревац”.

- у члану 8. тачка 5. речи “Извршном одбору” 
замењује се речима: “Председнику општине 
Пожаревац”.

- у члану 10. речи “Извршног одбора”, 
замењује се речима; “Председника општине 
Пожаревац”.

Члан 2.
На ову одлуку сагласпост даје оснивач Аграриог 

фонда, Скупштина општине Пожаревац.

У Пожаревцу, 08.02.2005. године   Број: 06-05/2005

УПРАВНИ ОДБОР АГРАРНОГ ФОНДА

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Слађан Стевић, ср.
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На основу члана 23. става 1. Закона о 
комуналним делатностима (“Службени гласник 
РС”, бр. 16/97 и 42/98) и на основу члана 44. Статута 
општине Пожаревац (“Службени гласник општине 
Пожаревац”, бр. 2/05), Скупштина општине 
Пожаревац, на седници од 19. 03. 2007. године, 
донела је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Нови ценовник о 

утврђивању висине трошкова рада Комисије на 
пословима техничког прегледа грађевинских 
објеката ЈП Дирекција за изградњу општине 

Пожаревац у Пожаревцу

I
Даје се сагласност на Нови ценовник о 

утврђивању висине трошкова рада Комисије на 
пословима техничког прегледа грађевинских 
објеката ЈП Дирекција за изградњу општине 
Пожаревац у Пожаревцу, бр. 185/8 од 25.01.2007. 
године.

Ценовник ће се примењивати почев од 
01.03.2007. године

II
Ово решење као и Нови ценовник услуга објавити 

у “Службеном гласнику општине Пожаревац”.
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У Пожаревцу, 19.03.2007. године   Број: 01-06-9/18

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Иван Грубетић, дипл. инж, маш. ср. 
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ЦЕНОВНИК

о утврђивању висине трошкова рада Комисије 
на пословима техничког прегледа грађевинских 

објеката ЈП Дирекција за изградњу општине 
Пожаревац

Приликом подношења захтева за технички 
преглед грађевинских објеката, инвеститор је 
дужан да изврши уплату накнаде према следећем 
ценовнику:

I Индивидуални стамбени објекти :
1. за објекте до 100 м2.................. 4.300 динара
2. за објекте од 100 м2 до 300 м2. 6.450 динара
3. за објекте преко 300 м2............ 8.600 динара

II Помоћни стамбени и економски објекти :
1. за објекте до 50 м2.................... 3.200 динара
2. за објекте преко 50 м2.............. 4.300 динара

III Стамбено - пословни објекти за колективно 
становање :

1. цена по м2 изграђене бруто површине 
стамбени простор ........................ 53 динара

2. цена по м2 изграђене бруто површине 
пословни простор ...................... 107 динара

IV Пословни објекти :
1. за објекте до 30 м2 ................... 7.520 динара
2. за објектедо 100 м2 ................ 10.750 динара
3. за објекте преко 100 м2 цена по м2 ................

...................................................... 107 динара

V Објекти инфраструктуре :
1. водовод, канализација, топловод и сл. 

цена по 1 м трасе ........................... 43динара
2. објекти - ...... 1% од инвестиционе вредности
3.   бенз. пумпе ........... 1% од инвест. вредности

За објекте III , IV , V из горње табеле цене 
трошкова техничког прегледа утврђују се према 
стварно оствареним радним сатима чланова комисије 
и то: један радни сат 376,00 динара по ангажованом 
ллцу. Трошкове техничког прегледа објекта сноси 
инвеститор.Накнаду трошкова инвеститор уплаћује 
ЈП Дирекцији за изградњу општнне Пожаревац.

НАПОМЕНА: Цене су без ПДВ-а.

У Пожаревцу, 25.01.2007. године       Број: 185/8
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На основу члана 23. става 1. Закона о 
комуналним делатностима (“Службени гласник 
РС”, бр. 16/97 и 42/98) и на основу члана 44. Статута 
општине Пожаревац (“Службени гласник општине 
Пожаревац”, бр. 2/05), Скупштина општине 
Пожаревац, на седници од 19.03.2007. године, 
донела је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Нови ценовник услуга 

ЈКП “Комуналне службе” у Пожаревцу

I
Даје се сагласност на Нови ценовник услуга 

Јавног комуналног предузећа “Комуналне службе” 
у Пожаревцу, бр. 01-622/1 од 20.02.2007. године.

Цене услуга изношења смећа, пијачних услуга 
и гробљанских услуга по Новом ценовнику услуга 
Јавног комуналног предузећа “Комуналне службе” 
примењиваће се од 01.03.2007. године.

Цене услуга јавне хигијене остају 
непромењене.

II
Ово решење као и Нови ценовних објавити у 
“Службеном гласнику општине Пожаревац”.
У Пожаревцу, 19.03.2007.године    Број: 01-06-9/19

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Иван Грубетић, дипл. инж, маш. ср. 
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ЦЕНОВНИК УСЛУГА ЈКП “КОМУНАЛНЕ СЛУЖБЕ” ПОЖАРЕВАЦ

*цене су без ПДВ-а
ВРСТА УСЛУГЕ СТАРА СЕНА НОВА СЕНА

ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА:
индивидуални корисници и кућни савети 2,70 дин/м2 2,91 дин/м2/месечно
привреда, јавне установе и стоваришта 3,78 дин/м2 4,07 дин/м2/месечно
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угоститељство, занатске радње и интелектуалне услуге 10,80 дин/м2 11,61 дин/м2/месечно
Киосци до 10 м2 270,00 дин 290,25 дин/месечно
киосци од 11 м2 до 20 м2 540,00 дин 580,05 дин/месечно
ЈАВНА ХИГИЈЕНА:
чишћење 0,2628 дин/м2 0,2628 дин/м2

чакљање 0,0438дин/м2 0,0438 дин/м2

прање 0,7880 дин/м2 0,7880 дин/м2

поливање 0,1606дин/м2 0,1606дин/м2

ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ:
закуп тезги - Моше Пијаде “Круг” 2.500,00 дин 2.687,50 дин/месечно
закуп тезги - Шумадијска - зелени део 1.500,00 дин 1.612,50 дин/месечно
закуп тезги - Шумадијска - бувљак 3.500,00 дин 3.762,50 дин/месечно
закуп тезги - Пионирски трг 1.300,00 дин 1.397,50 дин/месечно
пијачнина - 1 тезга 2м пијаца “Круг”’ 150,00 дин/дан 161,25 дин/дан
пијачнина -1 тезга 2м “Шумадијска” 100,00 дин/дан 107,50 дин/дан
пијачнина - 1 тезга 2м “Пионирски трг” 50.00 дин/дан 53,75 дин/дан
млечни производи 4,00% од робе 4,00% од робе/дан
живина - заклана 6,00% од робе 6,00% од робе/дан
Пијачиина бувља пијаца - напољу 1м 50,00 дин/дан 53,75 дин/дан
Пијачнина бувља пијаца - у хали 1 м 60,00 дин/дан 64,50 дин/дан
Пијачиина бувља пијаца - странци 1м 100,00 дин/дан 107,50 дин/дан
Пијаца Костолац пијачнина 1 тезга 2м 50,00 дин/дан 53,75 дин/дан
Пијаца Костолац пијачнина “бувља пијаца” 1 тезга 2м 50.00 дин/дан 53,75 дин/дан
Пијаца Костолац пијачнина “сточна пијаца” 1 тезга 2м 50,00 дин/дан 53,75 дин/дан
Закуп локала пијаца Костолац - занати до 6м2 153.00 дин/м2 164,48 дин/м2/месечно
Закуп локала пијаца Костолац - занати 7-12м2 127,50 дин/м2 137,06 дин/м2/месечно
Закуп локала пијаца Костолац - занати 13-30м2 103,00 дин/м2 110,73 дин/м2/месечно
Закуп локала пијаца Костолац - занати преко 30м2 76,5 дин/м2 82,24 дин/м2/месечно
Закуп локала пијаца Костолац - трговина до 6м2 229,50 дин/м2 246,71 дин/м2/месечно
Закуп локала пијаца Костолац - трговина 7-12м2 204 дин/м2 219,30 дин/м2/месечно
Закуп локала пијаца Костолац - трговина 13-30м2 178,50 дин/м2 191,89 дин/м2/месечно
Закуп локала пијаца Костолац - трговина преко 30м2 153 дин/м2 164,48 дин/м2/месечно
Закуп локала пијаца Костолац - угост. и туризам до 6м2 255 дин/м2 274,13 дин/м2/месечно
Закуп локала пијаца Костолац - угост. и туризам 7-12м2 229,50 дин/м2 246,71 дин/м2/месечно
Закуп локала пијаца Костолац - угост. и туризам 13-30м2 204,00 дин/м2 219,30 дин/м2/месечно
Закуп локала пијаца Костолац - угост. и туризам преко 30м2 178,50 дин/м2 191,89 дин/м2/месечно
Закуп локала пијаца Костолац - финанс. и интел. услуге до 6м2 408,00 дин/м2 438,60 дин/м2/месечно
Закуп локала пијаца Костолац - финанс. и интел. услуге 7-12м2 382,50 дин/м2 411,18 дин/м2/месечно
Закуп локала пијаца Костолац – финанс. и интел. услуге 13-30м2 306,00 дин/м2 328,95 дин/м2/месечно
Закул локала пијаца Костолац – финанс. и интел.услуге преко 30м2 280,50 дин/м2 301,50 дин/м2/месечно
Закуп пословног простора - Моше Пијаде - затворени простор 680,00 дин/м2 731,00 дин/м2/месечно
Закуп пословног простора - Моше Пијаде - отворени простор 510,00 дин/м2 548,25 дин/м2/месечно
Закуп пословног простора - Шумадијска трговина , угост. 480,00 дин/м2 516,00 дин/м2/месечно
Закуп пословног простора – Шумадијска - стари занати 360,00 дин/м2 387,00 дин/м2/месечно
Закуп пословног простора Шумадијска - отворени 285,00 дин/м2 306,37 дин/м2/месечно
Ауто пијаца - улаз возила 211,86 227,75 дин/дан
Ауто пијаца - ауто-приколица 84,75 дин/дан 91,11 дин/дан
Ауто пијаца - Возило до 2 тоне 127,12 дин/дан 136,65 дин/дан

ВРСТА УСЛУГЕ СТАРА СЕНА НОВА СЕНА
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На основу члана 23. става 1. Закона о 
комуналним делатностима (“Службени гласник 
РС”, бр. 16/97 и 42/98) и на основу члана 44. Статута 

општине Пожаревац (“Службени гласник општине 
Пожаревац”, бр. 2/05), Скупштина општине 
Пожаревац, на седници од 19.03.2007. године, 
донела је

ВРСТА УСЛУГЕ СТАРА СЕНА НОВА СЕНА

Ауто пијаца - возила до 5 тона 169,50 дин/дан 182,21 дин/дан
Ауто пијаца - возила преко 5 тона 211,86 дин/дан 227,75 дин/дан
ГРОБЉАНСКЕ УСЛУГЕ:
одржавање гробних места за 1 месец по 1 гробном месту 300,00 дин 322,50дин
рушење зида и суво зидање код гробница 1.100,00 дин 1.182,50 дин
Суво зидање опеком без материјала (дупла рака) 1.800,00 дин 1.935,00 дин
Озвучење капеле на захтев странке 300,00 дин 322,50 дин
Коришћење матичне гробнице на дан 140,00 150,50
Коришћење стола за парастос по сату 70,00 75,25
Коришћење капеле сале по 1 сату 400,00 430,00
Пренос покојника капела-црква-гробно место 500.00 537,50
Сакупљање лешева дављеника 4.000,00 4.300,00
Сакупљање лешева у саобраћајним удесима 4.000,00 4.300,00
Сакупљање лешева са вешала 4.000,00 4.300,00
Сакупљање лешева у пожарима 4.000,00 4.300,00
Сакупљање лешева у распаднутом стању 6.000,00 6.450,00
Есхумација посмртних остатака до 5 година 6.000,00 6.450,00
Есхумација посмртних остатака од 6 до 10 година 6.000,00 6.450,00
Есхумација посмртних остатака од 11 до 15 година 5.000,00 5.375,00
Есхумација посмртних остатака преко15 година 3.000,00 3.225,00
Превоз у локалу до 10 км. 600,00 645,00
Чекање возила на захтев странке о 1х 300,00 322,50

превоз покојника и опреме преко 10 км. 70% од цене 1 
лит.бензина

70% од цене 1 лит.
бензина

Спуштање покојника са спрата по 1с 300,00 322,50
Убацивање покојника у сандук 500,00 537,50
Улазак путничког возила у круг гробља 100,00 107,50
намештање споменика 300,00 322,50
Накнада за постављање споменика 500,00 537,50
Накнада за постављање ограда на старом делу гробља 700,00 752,50
Разбијање бетона по једном часу 2.000,00 2.150,00
Коришћење хладњаче за правна лица по 1 сату када се покојник не 
сахрањује на гробљима Пожаревац и Костолац 70,00 75,25

Накнада за постављање мермера на гробници - опсегу по 1м2 300,00 322,50
Улазак теретног возила остале потребе 200,00 215,00
Закуп гробног места у гробници по 1 м2 50,00 53,75 - годишње
закуп гробног места у опсегу по 1м2 50,00 53,75 - годишње
Закуп гробног места у хумци по 1м2 50,00 53,75 - годишње
Накада за одржавање главних стаза-гробница-опсег-хумки по 1м2 70,00 75,25 - годишње
Сахрањивање у хумци-опсегу 3.300,00 3.547,50
Сахрањивање у гробници без ископа 2.800,00 3.010,00
Сахрањивање у гробници-ископ улаза 3.300,00 3.547,50
Сахрањивање у зиданој раки 5.100,00 5.482,50

У Пожаревцу, 20.02.2007. године     Број: 01-622/1
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РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Нови ценовник услуга 

ЈКП “Водовод и каналшација” у Пожаревцу

I
Даје се сагласност на Нови ценовник 

услуга Јавног комуналног предузећа “Водовод 
и канализација” у Пожаревцу, бр. 01-1093/1 од 
05.03.2007. године. Ценовник ће се примењивати 
почев од 01.04.2007. године

II
Ово решење као и Нови ценовник услуга објавити у 
“Службеном гласнику општине Пожаревац”.

У Пожаревцу, 19. 03. 2007. године Број: 01-06-9/20

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Иван Грубетић, дипл. инж, маш. ср. 
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НОВИ ЦЕНОВНИК УСЛУГА ЈКП “ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” ПОЖАРЕВАЦ

услуга стара цена
без ПДВ

стара цена
са ПДВ

нова цена
без ПДВ

нова
цена

са ПДВ

%
повећања

Физичка лица-вода 26,40 28,51 28,38 30,65 7,5

Физичка лица-вода и канализација 30,00 32,40 32,25 34,83 7,5

Правна лица (школе предшколске 
и здравствене установе, спортске 

орг.) вода
34,20 36,94 36,76 39,71 7,5

Правна лица (школе предшколсек 
и здравствене установе, спортске 

орг.) вода и канализација
39,60 42,77 42,57 45,98 7,5

Правна лица (остали корисници) 
вода 66,00 71,28 70,95 76,63 7,5

Правна лица (остали корисници) 
вода и канализација 73,20 79,06 78,69 84,99 7,5

У Пожаревцу, 05.03.2007. године       Број: 01-1093/1
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На основу члана 23. става 1. Закона о 
комуналним делатностима (“Службени гласник 
РС”, бр. 16/97 и 42/98) и на основу члана 44. Статута 
општине Пожаревац (“Службени гласник општине 
Пожаревац”, бр. 2/05), Скупштина општине 
Пожаревац на седници од 19. 03. 2007. године, 
донела је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Нови ценовник услуга 

ЈНП “Реч народа” у Пожаревцу

I
Даје се сагласност на Нови ценовник услуга 

Јавног новинског предузећа “Реч народа” у 
Пожаревцу, бр. 69 од 05.03.2007. године.

Цене услуга: објављивање рекламе, маркетин-
шка презентација, конкурси, тендери, лицитације 

и честитке, по Новом ценовнику услуга Јавног 
новинског предузећа “Реч народа” - Пожаревац, 
примењиваће се од 01.04.2007. године.

Цене услуга објављивања малих огласа и 
читуља, као и цена примерка листа Реч народа, 
годишње претплате на лист и годишње претплате 
на лист за иностранство остају непромењене.

II
Ово решење као и Нови ценовних објавити у 

“Службеном гласнику општине Пожаревац”.

У Пожаревцу, 19. 03. 2007. године Број: 01-06-9/21

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Иван Грубетић, дипл. инж, маш. ср. 
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ЦЕНОВНИК УСЛУГА ЈНП “РЕЧ НАРОДА” ПОЖАРЕВАЦ

Р/Б ВРСТА УСЛУГЕ СТАРЕ НОВЕ
1. ЦЕНА ПРИМЕРКА ЛИСТА 30,00 30,00
2. ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА НА ЛИСТ 1.560,00 1.560,00
3. ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА ЗА ИНОСТРАНСТВО 6.600,00 6.600,00 

РЕКЛАМА, МАРКЕТИНШКА ПРЕЗЕНТАЦИЈА:

ВРСТА УСЛУГЕ Динара:
1. 1/1 СТРАНА ЛИСТА У ЈЕДНОЈ БОЈИ 6.600,00 7.095,00
2. 1/2 СТРАНE ЛИСТА У ЈЕДНОЈ БОЈИ 3.750,00 4.030,00
3. 1/3 СТРАНE ЛИСТА У ЈЕДНОЈ БОЈИ 2.850,00 3.060,00
4. 1/4 СТРАНE ЛИСТА У ЈЕДНОЈ БОЈИ 2.050,00 2.200,00
5. 1/8 СТРАНE ЛИСТА У ЈЕДНОЈ БОЈИ 1.250,00 1.340,00
6. 1/16 СТРАНE ЛИСТА У ЈЕДНОЈ БОЈИ 780,00 835,00
7. 1/32 СТРАНE ЛИСТА У ЈЕДНОЈ БОЈИ 650,00 690,00
8. 1/64 СТРАНE ЛИСТА У ЈЕДНОЈ БОЈИ 400,00 430,00
9. 1/8 СТРАНЕ – ПУН КОЛОР ПРВА СТРАНА 4.000,00 4.300,00
10. 1/16 СТРАНЕ – ПУН КОЛОР ПРВА СТРАНА 2.500,00 2.680,00 
11. 1/32 СТРАНЕ – ПУН КОЛОР ПРВА СТРАНА 1.500,00 1.600,00
12. 1/1 ПУН КОЛОР УНУТРАШЊА ИЛИ ПОСЛЕДЊА 12.500,00 13.400,00
13. 1/2 ПУН КОЛОР УНУТРАШЊА ИЛИ ПОСЛЕДЊА 7.750,00 8.330,00
14. 1/4 СТРАНЕ ПУН КОЛОР (унутрашња страна) 3.900,00 4.150,00
15. 1/8 СТРАНЕ ПУН КОЛОР (унутрашња страна) 2.050,00 2.240,00
16. 1/16 СТРАНЕ ПУН КОЛОР (унутрашња страна) 1.200,00 1.290,00
17. 1/32 СТРАНЕ ПУН КОЛОР (унутрашња страна) 1.000,00 1.075,00
18. 1/64 СТРАНЕ ПУН КОЛОР (унутрашња страна) 700,00 750,00

ИЗНАЈМЉИВАЊЕ ПРОСТОРА НА 3, 5, 7, 9 СТРАНИ УВЕЋАВА СЕ ЗА 20% У ОДНОСУ НА ГОРЕ 
НАВЕДЕНЕ ЦЕНЕ

КОНКУРСИ, ТЕНДЕРИ, ЛИЦИТАЦИЈЕ:

1. 1/16 СТРАНЕ 1.000,00 1.075,00
2. 1/8 СТРАНЕ 1.700,00 1.820,00
3. 1/4 СТРАНЕ 2.700,00 2.900,00 
4. 1/2 СТРАНЕ 4.700,00 5.050,00
5. ЦЕЛА СТРАНА 8.200,00 8.815,00

ЧЕСТИТКЕ:

1. 1/2 СТРАНE ЛИСТА У ЈЕДНОЈ БОЈИ 4.000,00 4.300,00
2. 1/4 СТРАНE ЛИСТА 2.000,00 2.150,00 
3. 1/8 СТРАНЕ ЛИСТА 1.500,00 1.600,00 
4. 1/16 СТРАНЕ ЛИСТА 1.100,00 1.180,00 
5. 1/32 СТРАНЕ ЛИСТА 800,00 860,00

МАЛИ ОГЛАСИ:

1. ОГЛАС ДО 10 РЕЧИ (ГРАТИС 6Х 1. ПРОГРАМ РАДИJА) 169,49 169,49 
2. СВАКА РЕЧ ПРЕКО 10 РЕЧИ 11,86 11,86 
3. УОКВИРЕН МАЛИ ОГЛАС ДО 10 РЕЧИ 228,81 228,81 
4. СВАКА РЕЧ ПРЕКО 10 РЕЧИ ЗА УОКВИРЕН 16,95 16,95 
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На основу члана 23. става 1. Закона о 
комуналним делатностима (“Службени гласник 
РС”, бр. 16/97 и 42/98) и на основу члана 44. Статута 
општине Пожаревац (“Службени гласник општине 
Пожаревац”, бр. 2/05), Скупштина општине 
Пожаревац, на седници од 19. 03.2007. године, 
донела је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Нови ценовник услуга 

ЈП “Топлификација” у Пожаревцу

I
Даје се сагласност на Нови ценовник услуга 

Јавног предузећа “Топлификација” у Пожаревцу, 
бр. 934 од 06.03.2007. године.

Ценовник ће се примењивати почев од 
01.10.2007. године

II
Ово решење као и Нови ценовник услуга објави-

ти у “Службеном гласнику општине Пожаревац”.

У Пожаревцу, 19.03.2007. године   Број: 01-06-9/22

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Иван Грубетић, дипл. инж, маш. ср. 

ЧИТУЉЕ:

1. СТАНДАРДНА БЕЗ ФОТОГРАФИЈЕ 338,98 338,98 
2.. СТАНДАРДНА СА ФОТОГРАФИЈОМ 508,47 508,47 
3. 1/8 СТРАНЕ 1.440,68 1.440,68 
4. 1/4 СТРАНЕ 3.474,58 3.474,58 
5. 1/2 СТРАНЕ 7.415,25 7.415,25 
6. ЦЕЛА СТРАНА 11.355,93 11.355,93

Напомена: Изражене цене у табелама су без ПДВ-а.

У Пожаревцу, 05.03.2007. године   Број: 69
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ЦЕНОВНИК УСЛУГА ЈП “ТОПЛИФИКАЦИЈА” ПОЖАРЕВАЦ

1. СТАМБЕНИ ПРОСТОР -ПАУШАЛНО ПЛАЋАЊЕ (12 МЕСЕЦИ)

досадашња цена нова цена проценат повећања
9,00 дин/м3 9,67 дин/м3 7,5% 

досадашња цена нова цена проценат повећања
164,27 дин/kW 176,59 дин/kW 7,5% 

СТАМБЕНИ ПРОСТОР - ПО МЕРЕЊУ ( у грејној сезони)

досадашња цена нова цена проценат повећања
1,56 дин/kWh 1,68 дин/kWh 7,5% 

2. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР - ПАУШАЛНО ПЛАЋАЊЕ ( 6 МЕСЕЦИ)

досадашња цена нова цена проценат повећања
41,52 дин/м3 44,63 дин/м3 7,5%
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На основу чл. 44. Статута општине Пожаревац 
(“Сл. гласник општине Пожаревац”, бр. 2/05) 
Скупштина општине Пожаревац, на својој седници 
од 19. 03. 2007. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о образовању Координационог одбора за 

социјалну политику

I
Образује се Координациони одбор за социјалну 

политику и у исти се именују:
- за председника: Мирослав Стојимировић, 

директор Центра за социјални рад;
- за чланове:

1. Локална самоуправа Мр. Тихомир 
Јовановић,

2. Општински суд Новица Пантић, судијски 
сарадник,

3. Општинско јавно тужилаштво - Владанка 
Пантић, виши сарадник у тужилаштву,

4. Окружни суд Нада Хаџиперић, заменик 
председника суда,

5. Окружно јавно тужилаштво, Оливера 
Јевђовић, заменик Окружног јавног 
тужиоца,

6. СУП, Силвана Каруновић, инспектор за 
сузбијање малолетничке деликвенције,

7. Дом здравља, Весна Николић, дипло-
мирани социјални радник,

8. Локална самоуправа, Саша Најдановић, 
дипломирани правник,

9. Образовне установе, Слободан 
Јовановић, дипл. психолог ОШ “Вук 
Караџић”,

10. Национална служба запошљавања, 
Миодраг Милић, дипломирани правник,

11. Удружење грађана и савеза, Весна 
Јовановић, Удружење рома,

12. Апотека “Обрадовић”, др. Верица 
Арсенијевић,

13. Предшколска установа, Славица 
Милановић, дипл. педагог.

II
Задаци координационог одбора за социјапну 

политику општине Пожаревац су:
1. Утврђивање приоритета у области 

социјалне заштите,
2. Израда стратешког плана за социјалну 

политику,
3. Иницирање развојних планова,
4. Успостављање партнерских односа 

између локалне самоуправе, установа 
и институција и цивилног сектора на 
локалном нивоу.

III
Стручне и административно техничке послове 

за потребе координационог одбора за социјалну 
политику општине Пожаревац обављаће Одељење 
за привреду, финансије, трезор и друштвене 
делатности општине Пожаревац.

IV
Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику Општине 
Пожаревац”.

У Пожаревцу, 19.0З.2007. год.  Број: 01-06-9/23

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Иван Грубетић, дипл. инж, маш. ср. 

ПЛАЋАЊЕ ПО КW ИНСТАЛИСАНЕ СНАГЕ

досадашња цена нова цена проценат повећања
657,08 дин/kW 706,36 дин/kW 7,5%

3. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР - ПО МЕРЕЊУ ( у грејној сезони)

досадашња цена нова цена проценат повећања
3,12 дин/kWh 3,35 дин/kWh 7,5%

НАПОМЕНА: Цене су без ПДВ-а.

У Пожаревцу, 06.03.2007. године   Број: 934
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На основу члана 8. става 2. Одлуке о оснивању 
установе Центар за културу у Пожаревцу (“Службени 
гласник општине Пожаревац”, бр. 5/01 и 3/05) и 
на основу члана 44. Статута општине Пожаревац 
(“Службени гласник општине Пожаревац”, бр. 
2/05) Скупштина општине Пожаревац, на седници 
од 19.03.2007. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о постављењу директора установе Центар за 

културу у Пожаревцу

I
Поставља се Гордан Бојковић, професор из 

Пожаревца, за директора установе Центар за 
културу у Пожаревцу, досадашњи директор исте 
установе.

II
Ово решење објавити у “Службеном гласнику 

општине Пожаревац”.

У Пожаревцу, 19.03.2007. год.   Број: 01-06-9/25а

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Иван Грубетић, дипл. инж, маш. ср. 
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На основу члана 7. Одлуке о начину, условима 
и роковима коришћења и враћања средстава за 
изградњу станова солидарности (“Службени 
гласник општине Пожаревац”, бр. 5/01 и 6/01) и 
на основу члана 44. Статута општине Пожаревац 
(“Службени гласник општине Пожаревац”, бр. 
2/05), Скупштина општине Пожаревац, на седници 
од 19.03.2007. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању председника и једног 

члана Управног одбора Фонда за изградњу 
станова солидарности општине Пожаревац

I
Разрешава се Александар Ђокић из Пожаревца, 

ул. Пионирски трг бр. 17/2, дужности председника 
Управног одбора Фонда за изградњу станова 
солидарности општине Пожаревац.

Разрешава се Новица Рајковић из Пожаревца, 
Концерн “Бамби”, дужности члана Управног одбора 

Фонда за изградњу станова солидарности општине 
Пожаревац.

II
Именује се Новица Рајковић из Пожаревац, 

Концерн “Бамби” за председника Управног одбора 
Фонда за изградњу станова солидарности општине 
Пожаревац.

Именује се Александар Ђокић из Пожаревац, ул. 
Пионирски трг бр. 17/2 за члана Управног одбора 
Фонда за изградњу станова солидарности општине 
Пожаревац.

III
Ово решење објавити у “Службеном гласнику 

општине Пожаревац”.

У Пожаревцу, 19.03.2007. године Број: 01-06-9/25б

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Иван Грубетић, дипл. инж, маш. ср. 
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На основу члана 52. и 53. става 2. и 3. и члана 
54. Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 62/03, 
64/03, 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 19.03.2007. године, 
донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању једног члана 

Управног одбора Установе за предшколско 
васпитање и образовање деце Дечји вртић 

“Љубица Вребалов” у Пожаревцу

I
Разрешава се Даница Цолић дужности члана 

Управног одбора Установе за предшколско 
васпитање и образовање деце Дечји вртић “Љубица 
Вребалов” у Пожаревцу, представник Васпитно-
образовног већа.

II
Именује се Емилија Николић за члана Управног 

одбора Установе за предшколско васпитање и 
образовање деце Дечји вртић “Љубица Вребалов” 
у Пожаревцу, представник Васпитно-образовног 
већа.
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III
Ово решење објавити у “Службеном гласнику 

општине Пожаревац”.

У Пожаревцу, 19.03.2007. год.    Број: 01-06-9/25в

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Иван Грубетић, дипл. инж, маш. ср. 
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На основу члана 52. и 53. става 2. и 3. и члана 
54. Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 62/03, 
64/03, 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 19.03.2007. године, 
донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању једног члана 

Школског одбора Пољопривредне школе 
са доиом ученика “Соња Маринковић” у 

Пожаревцу

I
Разрешава се Драгиша Марјановић дужности 

члана Школског одбора Пољопривредне школе са 
домом ученика “Соња Маринковић” у Пожаревцу, 
представник Савета родитеља Школе.

II
Именује се Мирослав Николић за члана 

Школског одбора Пољопривредне школе са 
домом ученика “Соња Маринковић” у Пожаревцу, 
представник Савета родитеља Школе.

III
Ово решење објавити у “Службеном гласнику 

општине Пожаревац”.

У Пожаревцу, 19.03.2007. године  Број: 01-06-9/25г

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Иван Грубетић, дипл. инж, маш. ср. 
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На основу члана 17. Одлуке о подели установе 
Центар за културу Пожаревац и оснивању четири 
установе у области културе (“Службени гласник 
општине Пожаревац”, бр. 5/93) и на основу члана 
44. Статута општине Пожаревац (“Службени 
гласник општине Пожаревац”, бр. 2/05), Скупштина 
општине Пожаревац, на седници од 19.03.2007. 
године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању једног члана 

Надзорног одбора установе Историјски архив у 
Пожаревцу

I
Разрешава се Мирјана Урошев дужности члана 

Надзорног одбора установе Историјски архив у 
Пожаревцу.

II
Именује се Драгица Дељанин, запослена у 

Историјском архиву у Пожаревцу, за члана Надзорног 
одбора Историјског архива у Пожаревцу.

III
Ово решење објавити у “Службеном гласнику 
општине Пожаревац”.

У Пожаревцу, 19.03.2007. год.  Број: 01-06-9/25д

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Иван Грубетић, дипл. инж, маш. ср. 
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На основу члана 52. и 53. става 2. и 3. и 
54. Закона о основама 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 19.03.2007. године, 
донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању једног члана 

Школског одбора Политехничке школе у 
Пожаревцу
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I
Разрешава се Драгица Стојадиновић из 

Пожаревца, ул. 15. октобра бр. 14/2, дужности 
члана Школског одбора Политехничке школе у 
Пожаревцу, представник Скупштине општине 
Пожаревац.

II
Именује се Драган Николић из Пожаревца, 

ул. Вардарска бр. 10 за члана Школског одбора 
Политехничке школе у Пожаревцу, представник 
Скупштине општине Пожаревац.

III
Ово решење објавити у “Службеном гласнику 
општине Пожаревац”.

У Пожаревцу, 19.03.2007. год.   Број: 01-06-9/25ђ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Иван Грубетић, дипл. инж, маш. ср. 
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На основу члана 5. Одлуке о оснивању Фонда 
за развој општине Пожаревац (“Службени гласник 
општине Пожаревац”, бр. 8/92) и на основу члана 
44. Статута општине Пожаревац (“Службени 
гласник општине Пожаревац”, бр. 2/05), Скупштина 
општине Пожаревац, на седници од 19.03.2007. 
године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању једног члана 

Управног одбора Фонда за развој општине 
Пожаревац

I
Разрешава се Горан Грујић, одборник из Дрмна, 

дужности члана Управног одбора Фонда за развој 
општине Пожаревац.

II
Именује се Живорад Марјановић, 

пољопривредни произвођач из Кличевца, за 
члана Управног одбора Фонда за развој општине 
Пожаревац.

III
Ово решење објавити у “Службеном гласнику 
општине Пожаревац”

У Пожаревцу, 19.03.2007. год.   Број: 01-06-9/25е

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Иван Грубетић, дипл. инж, маш. ср. 
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На основу члана 148. Закона о безбедности 
саобраћаја на путевима (“Сл. гласник РС” бр. 
28/91, 53/93, 67/93 и 48/94), 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 општине Пожаревац”, бр. 
2/2004) Општинско веће општине Пожаревац на 
седници од 16. фебруара . 2007. године, донело је

РЕШЕЊЕ
о измени Решења о утврђивању места за такси 
станице за путничка и теретна моторна возила 

и запрежна возила у Пожаревцу

Члан 1.
У Решењу Општинског већа о утврђивању места 

за такси станице за путничка и теретна возила и 
запрежна возила у Пожаревцу број: 01-6-15/2005-
15 од 31. 03. 2005. године, врши се измена и то:

- у члану 2. под тачком 1, брише се алинеја 
број 8. која гласи: “Воја Дулић” са 6 места.

- у члану 3. под тачком 1, брише се алинеја 
број 8. која гласи: “Воја Дулић” се налази у 
улици Воја Дулић са леве стране коловоза 
посматрано од улице Дринске до улице 
Стари Корзо.

Члан 2.
У преосталом тексту Решење Општинског већа 

о утврђивању места за такси станице за путничка 
и теретна возила и запрежна возила у Пожаревцу 
број: 01-6-15/2005-15 од 31. 03. 2005. године, остаје 
на снази.

Ово Решење објавити у “Службеном гласнику 
општине Пожаревац”.

У Пожаревцу, 16.02.2007.год.
Број: 01-06-8/2007-14

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

Доставити:
- Начелнику Одељења за инспекцијске 

послове
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- Директору ЈП Дирекција за изградњу 
општине Пожаревац

- МУП - СУП Пожаревац, Саобраћајна 
полиција Пожаревац

- Саобраћајној инспекцији - Одељења за 
инспекцијске послове Општинске управе 
Општине Пожаревац

- Одсеку за скупштинске послове

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ПРЕДСЕДНИКА И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Весна Стевић, дипл. правник, ср.

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА.
Душан Вујичић, дипл. правник, ср.

36

Општинско веће општине Пожаревац на 
седници одржаној 15.01.2007. године, разматрало је 
захтев Здравственог центра Пожаревац за пружање 
новчане помоћи за набавку медицинске опреме за 
дечије одељење Опште болнице у Пожаревцу, те је 
на основу члана 92. Статута општине Пожаревац 
(“Службени гласник општине Пожаревац”, бр. 
2/2005 ) и члана 35. Одлуке о Општинском већу 
општине Пожаревац (“Службени гласник општине 
Пожаревац”, бр. 2/2004) донело

РЕШЕЊЕ

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Здравственог центра 

Пожаревац за пружање новчане помоћи за набавку 
медицинске опреме за дечије одељење Опште 
болнице у Пожаревцу и одобравају средства у 
износу од 425.844,00 динара (Профактура бр. 
6231 од 04.01.2007. године Д.О.О. СОНОСАН из 
Београда - јединог овлашћеног понуђача за овај тип 
сонде у Србији ).

II
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења. 

исплатити из средстава утврђених Одлуком о 
буџету општине Пожаревац за 2007. годину, са 
Раздела 1- “Председник и Општинско веће”, 
Позиција 13 “Текућа буџетска резерва”, Функција 
110: “Извршни и законодавни органи, финансирање 
и фискални послови и спољни послови”, Економска 
класификација 499, на текући рачун Здравственог 
центра Пожаревац бр. рачуна: 840-172761-19.

Износ од 425.844,00 динара има се укључити у 
ребаланс буџета за 2007. годину на тај начин што ће 
се увести нова апропријација - помоћ у опремању 
Здравственог центра Пожаревац.

III
За реализацију овог Решења задужује се 

Одељење за привреду, финансије, трезор и 
друштвене делатности.

У Пожаревцу, 15. јануара 2007. године
Број: 01-06-2/2007-7

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

Доставити:
- Шефу Одсека за буџет
- Шефу Одсека за трезор
- Директору Здравственог центра Пожаревац
- Јелени Петровић, Одељење за привреду, 

финансије, трезор и друштвене делатности

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ПРЕДСЕДНИКА И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Весна Стевић, дипл. правник, ср.
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ
Душан Вујичић, дипл. правник, ср.
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Општинско веће општине Пожаревац на 
седници одржаној 25.01.2007. године, разматрало 
је захтев ЈКП “Комуналне службе” Пожаревац за 
резервисање неутрошених средстава опредељених 
буџетом за 2006. годину за изградњу карантина 
за псе и мачке луталице, те је на основу члана 92. 
Статута општине Пожаревац (“Службени гласник 
општине Пожаревац”, бр. 2/2005 ) и члана 35. 
Одлуке о Општинском већу општине Пожаревац 
(“Службени гласник општине Пожаревац”, бр. 
2/2004) донело

РЕШЕЊЕ

I
ОДОБРАВАЈУ СЕ ЈКП “Комуналне службе” 

Пожаревац додатна средства у износу од 
1.800.000,00 динара за изградњу карантина за псе 
и мачке луталице чија предрачунска вредност 
према Идејном пројекту вредности радова износи 
6.500.000,00 динара.

II
Средства из претходне тачке овог Решења 

исплатити из средстава утврђсних Одлуком о 
буџету општине Пожаревац за 2007. годину, са 
Раздела 1- “Председник и Општинско веће”, 
Позиција 15 “Текућа буџетска резерва”, Функција 
110: “Извршни и законодавни органи, финансирање 
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и фискални послови и спољни послови”, Економска 
класификација 499, и иста ће се распоредити у 
оквиру Раздела: 1 “Председник и Општинско 
веће” Функција 160 - Опште јавне услуге које нису 
класификоване на другом месту” Позиција: 17 - 
Пројектовање, изградња и опремање регионалног 
азила за прихват паса луталица, Економска 
класификација -511.

III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити 

из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину са Раздела: 
1 “Председник и Општинско веће” Функција 160 
- Опште јавне услуге које нису класификоване 
на другом месту” Позиција: 17 - Пројектовање, 
изградња и опремање регионалног азила за прихват 
паса луталица, Економска класификација - 511, на 
текући рачун ЈКП “Комуналне службе” Пожаревац, 
уз доставу документационе основе подобне за 
пренос средстава.

IV
За реализацију овог Решења задужује се 

Одељење за привреду, финансије, трезор и 
друштвене делатности.

У Пожаревцу, 25. јануара 2007. године
Број: 01-06-5/2007-2

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

Доставити:
- Шефу Одсека за буџет
- Шефу Одсека за трезор
- Директору ЈКП “Комуналне службе” 

Пожаревац

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ, 
ФИНАНСИЈЕ, ТРЕЗОР И ДРУШТВЕНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ
Петар Рајић, дипл. ецц., ср.

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

Душан Вујичић, дипл. правник, ср.

38

Општинско веће општине Пожаревац на 
седници одржаној 25.01.2007. године, разматрало 
је захтев Народне библиотеке “Илија М. Петровић” 
Пожаревац за одобрење додатних средстава на 
име обележавања великог јубилеја - 160 година 
постојања, те је на основу члана 92. Статута 

општине Пожаревац (“Службени гласник општине 
Пожаревац”, бр. 2/2005 ) и члана 35. Одлуке о 
Општинском већу општине Пожаревац (“Службени 
гласник општине Пожаревац”, бр. 2/2004) донело

РЕШЕЊЕ

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Народне библиотеке 

“Илија М. Петровић” Пожаревац за одобрење 
додатних средстава на име обележавања великог 
јубилеја - 160 година постојања и одобравају 
средства у износу од 150.000,00 динара.

II
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења, 

исплатити из средстава утврђених Одлуком о 
буцету општине Пожаревац за 2007. годину, са 
Раздела 1- “Председник и Општинско веће”, 
Позиција15 “Текућа буџетска резерва”, Функција 
110: “Извршни и законодавни органи, финансирање 
и фискални послови и спољни послови”, Економска 
класификација 499, и иста ће се распоредити у 
оквиру Раздела 3 - “Општинска управа”, Глава 
3.4. “Култура”, Функција 820: “Услуге културе”, 
Позиција 137 “Специјализоване услуге”, Економска 
класификација 424.- економска класификација 
4242-услуге образовања, културе и спорта.

III
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења 

исплатити из средстава утврђених Одлуком о 
буџету општине Пожаревац за 2007. годину 
са Раздела 3 – “Општинска управа”, Глава 3.4. 
“Култура”, Функција 820: “Услуге културе”, 
Позиција 137 “Специјализоване услуге”, Економска 
класификација 424. - економска класификација 4242 
- услуге образовања, културе и спорта у оквиру 
Програма обележавања јубилеја на рачун Народне 
библиотеке “Илија М. Петровић” Пожаревац, уз 
доставу документационе основе подобне за пренос 
средстава.

IV
За реализацију овог Решења задужује се 

Одељење за привреду, финансије. трезор и 
друштвене делатности.

У Пожаревцу, 25. јануара 2007. године
Број: 01-06-5/2007-6

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

Доставити:
- Шефу Одсека за буџет
- Шефу Одсека за трезор
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- Директору Народне библиотеке Пожаревац
- Јасмини Миленковић, Одељење за привреду, 

финансије, трезор и друштвене делатности

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ПРЕДСЕДНИКА И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Весна Стевић, дипл. правник, ср.

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

Душан Вујичић, дипл. правник, ср.
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Општинско веће општине Пожаревац на седници 
одржаној 25.01.2007. године, разматрало је захтев 
Народног музеја Пожаревац за одобрење додатних 
средстава ради ангажовања радника на пословима 
припреме и реализације културно уметничког 
програма за период јануар - јуни 2007. године, те 
је на основу члана 92. Статута општине 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) донело

РЕШЕЊЕ

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ директору Народног 

музеја Пожаревац за закључење Уговора о 
привременим - повременим пословима са једним 
радником ради припреме и реализације културно 
уметничког програма за период јануар-јуни 2007. 
године.

ОДОБРАВАЈУ СЕ средства у бруто износу 
од 222.008,58 динара за исплату по Уговору о 
привременим — повременим пословима за период 
од 01.01. до 30.06.2007. године за једног радника 
ангажованог по Уговору (нето месечна исплата од 
22.000,00 динара за обављене послове).

II
Средства у бруто износу од 222.008,58 динара, 

исплатити из средстава утврђених Одлуком о 
буџету општине Пожаревац за 2007. годину, са 
Раздела 1- “Председник и Општинско веће”, 
Позиција 13 “Текућа буџетска резерва”, Функција 
110: “Извршни и законодавни органи, финансирање 
и фискални послови и спољни послови”, Економска 
класификација 499, и иста распоредити у оквиру 
Раздела: Раздела 3 - “Општинска управа”, Глава 
3.4. “Култура”, Функција 820: “Услуге културе”, 
Позиција: 136 “Услуге по уговору “, Економска 
класификација 423.

III
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења 

исплатити из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину са Раздела 
3 - “Општинска управа”, Глава 3.4. “Култура”, 
Функција 820: “Услуге културе”, “, Позиција: 136 
“Услуге по уговору “. Економска класификација 
423. - конто 4239 у Финансијском плану Народног 
музеја Пожаревац.

IV
За реализацију овог Решења задужује се 

Народни музеј Пожаревац Одељење за привреду, 
финансије, трезор и друштвене делатности.

У Пожаревцу, 25. јануара 2007. године
Број: 01-06-5/2007-8

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

Доставити:
- Шефу Одсека за буџет
- Шефу Одсека за трезор
- Директору Народног музеја Пожаревац
- Јасмини Миленковић, Одељење за привреду, 

финансије, трезор и друштвене делатности

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

Душан Вујичић, дипл. правник, ср.
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Општинско веће општине Пожаревац на 
седници одржаној 31.01.2007. године, разматрало 
је Извештај Одељења за привреду, финансије, 
трезор и друштвене делатности о Прегледу прихода 
и расхода 43. Љубичевских коњичких игара, те је 
на основу члана 92. Статута општине Пожаревац 
(“Службени гласник општине Пожаревац”, бр. 
2/2005 ) и члана 3 и 35. Одлуке о Општинском већу 
општине Пожаревац (“Службени гласник општине 
Пожаревац”, бр. 2/2004) донело

РЕШЕЊЕ

I
ПРИХВАТА СЕ Извештај Одељења за привреду, 

финансије, трезор и друштвене делатности о 
Прегледу прихода и расхода 43. Љубичевских 
коњичких игара.

ОДОБРАВАЈУ СЕ средства у износу од 
1.820.303,48 динара за исплату рачуна за неизмирене 
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обавезе по основу организације 43. Љубичевских 
коњичких игара и то: 

КК Кнез Михајло износ од 1.641.936,40 дииара
Центар за културу Пожаревац износ од 39.374,63 

динара
Туристичка организација Пожаревац износ од 

33.500,00 динара
Галерија “Милена Павловић Барили” износ од 

105.492,45 динара.

II
По испуњењу обавезе Министарства трговине, 

туризма и услуга Републике Србије из члана 3. 
и 5. Уговора закљученог између Министарства 
и Општине Пожаревац број. 01-40-1257/06 од 
21.12.2006. године, којим се Министарство обавезује 
да бесповратно учествује у трошковима у висини од 
1.500.000,00 динара, извршиће се повраћај средства 
буџету општине Пожаревац.

III
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења, 

исплатити из средстава утврђених Одлуком о 
буџету општине Пожаревац за 2007. годину, са 
Раздела 1- “Председник и Општинско веће”, 
Позиција 13 “Текућа буџетска резерва”, Функција 
110: “Извршни и законодавни органи, финансирање 
и фискални послови и спољни послови”, Економска 
класификација 499, и иста распоредити у оквиру 
Раздела: 2 - “Скупштина општине Пожаревац”, Глава 
2.3. “Субвенције општинским јавним предузећима 
и градским манифестацијама”, Функција 820: 
“Услуге културе” - Организациони одбор ЉКИ, 
Позиција: 72; Економска класификација 4511 
- “Текуће субвенције  јавним  нефинансијским 
организацијама “.

IV
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења 

исплатити из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину са Раздела 2 
- “Скупштина општине Пожаревац”, Глава 2.3. 
“Субвенције општинским јавним предузећима и 
градским манифестацијама”, Функција 820: “Услуге 
културе” - Организациони одбор ЉКИ, Позиција: 72; 
Економска класификација 4511 - “Текуће субвенције 
јавним нефинансијским организацијама “, а у свему 
према обавезама из тачке 1. овог Закључка.

За реализацију овог Решења задужује се 
Одељење за привреду, финансије, трезор и 
друштвене делатности.

У Пожаревцу, 31. јануара 2007. године
Број: 01-06-6/2007-11

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

Доставити:
- Шефу Одсека за буџет
- Шефу Одсека за трезор
- Звонимиру Благојевићу, заменику 

председника општине Пожаревац и 
председнику Организационог одбора 43. 
Љубичевских коњичких игара.

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ПРЕДСЕДНИКА И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Весна Стевић, дипл. правник, ср.

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

Душан Вујичић, дипл. правник, ср.
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Општинско веће општине Пожаревац на 
седници одржаној 31.01.2007. године, разматрало 
је захтев Месне заједнице “Баре” за финансијску 
помоћ у изградњи Спомен обележја погинулим 
ратницима у одбрани Стига 13.10.1915. године, те 
је на основу члана 92. Статута општине Пожаревац 
(“Службени гласник општине Пожаревац”, бр. 
2/2005 ) и члана 3. и 35. Одлуке о Општинском већу 
општине Пожаревац (“Службени гласник општине 
Пожаревац”, бр. 2/2004) донело

РЕШЕЊЕ

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Месне заједнице “Баре” 

за финансијску помоћ у изградњи Спомен обележја 
погинулим ратницима у одбрани Стига 13.10.1915. 
године и одобравају средства у износу од 150.000,00 
динара.

Посебним Решењем председника општине 
Пожаревац формираће сс Организациони одбор за 
изградњу Спомен обележја погинулим ратницима у 
одбрани Стига 13.10.1915. године.

II
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења, 

исплатити из средстава утврђених Одлуком о 
буџету општине Пожаревац за 2007. годину, са 
Раздела 1- “Председник и Општинско веће”, 
Позиција 13 “Текућа буџетска резерва”,Функција 
110: “Извршни и законодавни органи, финансирање 
и фискални послови и спољни послови”, Економска 
класификација 499, и иста распоредити у оквиру 
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Раздела: 3. “Општинска управа” Глава:3.7.”ЈП 
“Дирекција за изградњу општине Пожаревац” 
Функција 620: “Развој заједнице” апропријација: 
193, економска класификација 513 остала основна 
средства.

III
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења, 

исплатити из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину, са Раздела 
3. “Општинска управа” Глава:3.7.” ЈП “Дирекција 
за изградњу општине Пожаревац” Функција 620: 
“Развој заједнице” апропријација: 193, економска 
класификација 513 - остала основна средства.

IV
Финансијски план ЈП “Дирекција за изградњу 

општине Пожаревац” за 2007. годину увећати за 
средства из тачке 1. и иста исплатити са позиције: 
“музејски експонати и споменици културе”.

V
Задужује се директор ЈП “Дирекција за изградњу 

општине Пожаревац” да решењем одреди надзорни 
орган за изградњу Спомен обележја погинулим 
ратницима у одбрани Стига 13.10.1915. године.

VI
За реализацију овог Решења задужује се 

Одељење за привреду, финансије. трезор и 
друштвене делатности и ЈП “Дирекција за изградњу 
општине Пожаревац”.

У Пожаревцу, 31. јануара 2007. године
Број: 01-06-6/2007-7

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

Доставити:
- Шефу Одсека за трезор 
- Шефу Одсека за буџет
- Тихомиру Јовановићу, шефу кабинета 

председника општине
- Јелени Петровић. Одељење за привреду, 

финансије, трсзор и друштвене делатности
- Директору ЈП Дирекција за изградњу 

општине Пожаревац
- Председнику Савета Месне заједнице 

“Баре”
- Председнику Савета Месне заједншде 

“Берање”
- Председнику Савета Месне “Касидол”

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ПРЕДСЕДНИКА И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Весна Стевић, дипл. правник, ср.

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

Душан Вујичић, дипл. правник, ср.
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Општинско веће општине Пожаревац на 
седници одржаној 16.02.2007. године, разматрало 
је захтев Комисије за избор понуђача за увођење 
видео надзора на дивљим депонијама за одобрење 
додатних средстава, те је на основу члана 92. 
у смислу члана 88. став 1. тачка 7. и 8. Статута 
општине 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) донело

РЕШЕЊЕ

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Комисије за избор 

понуђача за увођење видео надзора на дивљим 
депонијама и одобравају додатна средстава у износу 
од 889.781,14 динара и то:

- за Уговор о набавци и монтажи опреме 
за видео надзор градских депонија на 
територији општине Пожаревац - последња 
рата од 179.124,00 динара (економска 
класификација 512221).

- За Анекс уговора о додатној набавци система 
за удаљени видео надзор и аквизицију 
података за видео надзор градских депонија 
на територији општине Пожаревац износ од 
285.857,14 динара (економска класификација 
512221).

- За Анекс уговора за закуп линка за потребе 
опреме за видео надзор градских депонија 
на територији општине Пожаревац - 
месечно одржавање 35.400,00 динара, што 
на годишњем нивоу износи 424.800,00 
динара ( економска класификација 423221).

II
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења, 

исплатити из средстава утврђених Одлуком о 
буџету општине Пожаревац за 2007. годину, са 
Раздела 1- “Председник и Општинско веће”, 
Позиција: 15 “Текућа буџетска резерва”, Функција 
110: “Извршни и законодавни органи, финансирање 
и фискални послови и спољни послови”, 
Економска класификација 499, и иста распоредити 
у оквиру Раздела: 3. “Општинска управа” Глава 3.1. 
“Општинска управа општине Пожаревац” Функција: 
110 Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови и то: за износ 
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од 464.981,14 динара увећати Позицију 90 - машине 
и опрема, Економска класификација 512, а за износ 
од 424.800,00 динара ( на годишњем нивоу - месечно 
одржавање 35.400,00 динара ) увећати Позицију: 84 
услуге по уговору, Економска класификација: 423.

III
Средства у износу од 889.781,14 динара 

исплатити из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину са Раздела 
3. “Општинска управа” Глава 3.1. “Општинска 
управа општине Пожаревац” Функција: 110 
Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови и то: износ 
од 464.981,14 динара са Позиције: 90 — машине 
и опрема, Економска класификација 512 ( конто 
512221), износ од 424.800,00 динара ( на годишњем 
нивоу - месечно одржавање 35.400,00 динара ) 
са Позиције: 84 - услуге по уговору, Економска 
класификација:423 ( конто 423221).

IV
За реализацију овог Решења задужује се 

Одељење за привреду, финансије. трезор и 
друштвене делатности.

У Пожаревцу, 16. фебруара 2007. године
Број: 01-06-8/2007-16

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

Доставити:
- Шефу Одсека за трезор
- Шефу Одсека за буџет
- Виолети Стојановић, шефу рачуноводства
- Начелнику Одељења за инспекцијске 

послове - Комисија за избор понуђача 
за увођење видео надзора на дивљим 
депонијама

- Јасмини Миленковић, Одељење за привреду, 
финансије, трезор и друштвене делатности

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ПРЕДСЕДНИКА И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Весна Стевић, дипл. правник, ср.

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

Душан Вујичић, дипл. правник, ср.

43

Општинско веће општине Пожаревац на 
седници одржаној 16.02.2007. године, разматрало 
је захтев Спортског савеза општине Пожаревац 

за одобрење средстава за пријем једног радника и 
пренос средстава са позиције школског спорта на 
позицију Спортског савеза општине Пожаревац, 
те је на основу члана 16. и 92. у смислу члана 88. 
став 1. тачка 7. и 8 Статута општине 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) донело

РЕШЕЊЕ

I
Због уочених недостатака у финансирању 

школског спорта према Одлуци и Записнику 
Управног одбора Спортског савеза са седнице од 
30. 01. 2007. године, ПОВЕРАВАЈУ СЕ Спортском 
савезу општине Пожаревац сви послови везани за 
спровођење активности школског спорта.

ПРИХВАТА СЕ захтев Спортског савеза 
општине Пожаревац да се средства у износу од 
720.000,00 динара пренесу Спортском савезу 
општине Пожаревац на име вршења послова 
везаних за школски спорт.

II
У смислу претходне тачке овог Решења 

УМАЊИТИ средства у износу од 720.000,00 динара 
са Раздела 1 : “Председник и Општинско веће”, 
Глава 1.2. : “Дотације невладиним организацијама 
удружењима и пројектима”, Функција 810-Услуге 
рекреације и спорта, Позиција 40-Дотације 
спортским омладинским организацијама, Економска 
класификација 481, И ИСТА РАСПОРЕДИТИ на 
Раздео 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 15 -
Текућа буџетска резерва, Економска класификација 
499.

III
За реализацију овог Решења задужује се 

Одељење за привреду, финансије. трезор и 
друштвене делатности.

У Пожаревцу, 16. фебруара 2007. године
Број: 01-06-8/2007-17

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

Доставити:
- Шефу Одсека за трезор
- Шефу Одсека за буџет
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- Слободану Јовићу, председнику УО 
Спортског савеза општине Пожаревац

- Радојку Луковићу, генералном секретару 
Спортског савеза општине Пожаревац, Воје 
Дулића број 35.

- Јасмини Миленковић, Одељење за привреду, 
финансије, трезор и друштвене делатности

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ПРЕДСЕДНИКА И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Весна Стевић, дипл. правник, ср.

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

Душан Вујичић, дипл. правник, ср.

44

Општинско веће општине Пожаревац на 
седници одржаној 16.02.2007. године, разматрало 
је захтев Спортског савеза општине Пожаревац 
за одобрење средстава за пријем једног радника и 
пренос средстава са позиције школског спорта на 
позицију Спортског савеза општине Пожаревац, 
те је на основу члана 16. и 92. у смислу члана 88. 
Статута општине 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) донело

РЕШЕЊЕ

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Спортском савезу 

општине Пожаревац за пријем у радни однос на 
неодређено време једног радника на пословима 
стручног саветника за школски спорт, почев од 01. 
01. 2007. године.

II
Средства за исплату зараде за радника који ће 

обављати послове стручног саветника за школски 
спорт обезбедиће се из средстава утврђених 
Одлуком о буџету општине Пожаревац почев од 
01.01.2007. године.

III
ЗАДУЖУЈЕ СЕ Управни одбор Спортског 

савеза општине Пожаревац да изради и достави 
председнику општине Правилник о систематизацији 
радних места на сагласност у року од 15 дана од 
дана пријема овог Решења.

ОБАВЕЗУЈЕ СЕ генерални секретар Спортског 
савеза општине Пожаревац да достави служби 
финансијске оперативе Одељења за привреду, 
финансије, трезор и друштвене делатности 
Решења о утврђеним коефицијентима запослених у 
Спортском савезу.

IV
За реализацију овог Решења задужује се 

Одељење за привреду, финансије, трезор и 
друштвене делатности и Спортски савез општине 
Пожаревац.

У Пожаревцу, 16. фебруара 2007. године
Број:01-06-8/2007-17а

ОПШТИНСКО ВЕЂЕ ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

Доставити:
- Шефу Одсека за трезор 
- Шефу Одсека за буџет
- Слободану Јовићу, председнику УО Спорт-

ског савеза општине Пожаревац
- Радојку Луковићу, генералном секретару 

Спортског савеза општине Пожаревац, Воје 
Дулића број 35.

- Јасмини Миленковић, Одељење за привреду, 
финансије, трезор и друштвене делатности

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ПРЕДСЕДНИКА И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Весна Стевић, дипл. правник, ср.

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

Душан Вујичић, дипл. правник, ср.

45

Општинско веће општине Пожаревац на 
седници одржаној 16.02.2007. године, разматрало 
је захтев Спортског савеза општине Пожаревац 
за одобрење средстава за пријем једног радника и 
пренос средстава са позиције школског спорта на 
позицију Спортског савеза општине Пожаревац, 
те је на основу члана 16. и 92. у смислу члана 88. 
став 1. тачка 7. и 8 Статута општине 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) донело
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РЕШЕЊЕ

I
У циљу реализације Решења Општинског већа 

број: 01-06-8/2007-17 и број: 01-06-8/2007-17 а од 
16. фебруара 2007. године Одељење за привреду, 
финансије, трезор и друштвене делатности 
поступиће на следећи начин:

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 15 -Текућа буџетска резерва, Економска 
класификација 499. средства у износу од 720.000,00 
динара распоредиће на Раздео 3: “Општинска 
управа”, Глава 3.5: “Физичка култура”, Функција 
810-Услуге рекреације и спорта, ,,за Спортски 
савез општине Пожаревац” на име вршења послова 
везаних за школски спорт на позиције:

- 145 - Екон. клас. 411 - Плате и додаци 
запослених средства у износу од 290.000,00 
динара

- 146 - Екон. клас. 412 1 - Социјални доприноси 
на терет послодавца средства у износу од 
31.900,00 динара

412  2 - 17.900,00 динара
412  3 - 2.200,00 динара

- 150 - Економ. клас. - 416- Награде бонуси 
и остали расходи средства у износу од 
12.000,00 динара

- 151 - Екон. клас. 421 1 - Стални трошкови - 
средства у износу од 7.700,00 динара

421  3 - 7.000,00
- 152 - Екон. клас. 422 - Трошкови путовања 

средства у износу од 80.000,00 динара
- 153 - Екон. клас. 423 - Услуге по уговору 

средства у износу од 15.000,00 динара
- 154 - Екон. клас. 424 - Специјализоване услуге 

средства у износу од 160.000,00 динара
- 156 - Екон. клас. 426 - Материјал средства у 

износу од 40.000,00 динара
- 158 - Екон. клас. 472 - Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета средства у износу од 
56.300,00 динара

II
ЗАДУЖУЈЕ СЕ Спортски савез општине 

Пожаревац да у складу да претходном тачком 
овог Решења усагласи Финансијски План за 2007. 
годину.

III
За реализацију овог Решења задужује се 

Одељење за привреду, финансије, трезор и 

друштвене делатности и Спортски савез општине 
Пожаревац.

У Пожаревцу, 16. фебруара 2007. године
Број: 01-06-8/2007-17б

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

Доставити:
- Шефу Одсека за трезор 
- Шефу Одсека за буџет
- Слободану Јовићу, председнику УО Спорт-

ског савеза општине Пожаревац
- Радојку Луковићу, генералном секретару 

Спортског савеза општине Пожаревац, Воје 
Дулића број 35.

- Јасмини Миленковић, Одељење за привреду, 
финансије, трезор и друштвене делатности

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ПРЕДСЕДНИКА И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Весна Стевић, дипл. правник, ср.

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

Душан Вујичић, дипл. правник, ср.

46

Председник општине Пожаревац разматрајући 
захтеве: Центра за културу Пожаревац за одобрење 
средстава за организацију Трећих аматерских 
глумачких свечаности “Миливојев штап и шешир” 
и Организационог одбора за паљење љевка о белим 
покладама на старом бурјанском запису за одобрење 
средстава, на основу члана 88. став 1. тачка 7. и 8. 
Статута општине Пожаревац (“Службени гласник 
општине Пожаревац”, бр. 2/2005 ) донео је

РЕШЕЊЕ

I
ПРИХВАТАЈГУ СЕ захтеви: Центра за културу 

Пожаревац за одобрење средстава за организацију 
Трећих аматерских глумачких свечаности 
“Миливојев штап и шешир” и Организационог 
одбора за паљење љевка о белим покладама на 
старом бурјанском запису, и одобравају средства у 
укупном износу од 40.000,00 динара и то:

- за организацију Трећих аматерских 
глумачких свечаности “Миливојев штап и 
шешир” износ од 10.000,00 динара
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- за паљење љевка о белим покладама 
на старом бурјанском запису, износ од 
30.000,00 динара.

II
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења, 

исплатити из средстава утврђених Одлуком о 
буџету општине Пожаревац за 2007. годину, са 
Раздела 1- “Председник и Општинско веће”, 
Позиција 15 “Текућа буџетска резерва”, Функција 
110: “Извршни и законодавни органи, финансирање 
и фискални послови и спољни послови”, Економска 
класификација 499, и иста ће се распоредити у 
оквиру Раздела 3 - “Општинска управа”, Глава 3.4. 
“Култура”, Функција 820: “Услуге културе” “за 
Центар за културу Пожаревац”.

III
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења 

исплатити из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину са Раздела 3 - 
“Општинска управа”, Глава 3.4. “Култура”, Функција 
820: “Услуге културе”, на текући рачун Центра 
за културу Пожаревац уз доставу документације 
подобне за пренос средстава и то:

- за организацију Трећих аматерских 
глумачких свечаности “Миливојев штап 
и шешир” износ од 10.000,00 динара на 
конто 4237 - репрезентација

- за паљење љевка о белим покладама 
на старом бурјанском запису, износ 
од 30.000,00 динара и то: 20.000,00 
динара на конто 4237 - репрезентација и 
10.000,00 динара на конто 4249 - остале 
специјализоване услуге.

IV
ЗАДУЖУЈЕ СЕ Центар за културу Пожаревац 

да повећа Финансијски план за 2007. годину у 
складу са тачком III овог Решења

V
За реализацију овог Решења задужује се Одељење 

за привреду, финансије. трезор и друштвене 
делатности и Центар за културу Пожаревац.

У Пожаревцу, 19. фебруара 2007. године
Број: 01-40-144/2007

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

Доставити:
- Шефу Одсека за буџет
- Шефу Одсека за трезор

- Директору Центра за културу Пожаревац
- Јасмини Миленковић, Одељење за привреду, 

финансије, трезор и друштвене делатности
- Симоновић Бојану испред Организациопог 

одбора у МЗ”Бурјан”

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ПРЕДСЕДНИКА И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Весна Стевић, дипл. правник, ср.

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

Душан Вујичић, дипл. правник, ср.
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Председник општине Пожаревац, разматрајући 
захтев Удружења Рома браничевског округа за 
одобрење додатних средстава за организацију 
“Бала Рома”, на основу члана 88. Став 1. Тачка 7. и 
8. Статута општине Пожаревац (“Службени гласник 
општине Пожаревац”, бр. 2/2005 ) донео је

РЕШЕЊЕ

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Удружења Рома 

браничевског округа за одобрење додатних 
средстава за покривање манипулативних и 
техничких трошкова одржавања традиционалног 
“Бала Рома” и одобравају додатна средства у износу 
од 30.000,00 динара.

II
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења, 

исплатити из средстава утврђених Одлуком о 
буџету општине Пожаревац за 2007 годину, са 
Раздела: 1- “Председник и Општинско веће”, 
Позиција 13 “Текућа буџетска резерва”, Функција 
110: “Извршни и законодавни органи, финансирање 
и фискални послови и спољни послови”, Економска 
класификација 499, и иста ће се распоредити у 
оквиру 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 
месту, Позиција: 38: - Учешће општина у програмима 
НВО и Удружења, Економска класификација: 481.

III
Средства опредељена у тачки 1 . овог Решења, 

исплатити из средстава утврђених Одлуком о 
буџету општине Пожаревац за 2007. годину, са 
Раздела 1 . - “Председник и општинско веће”, 
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Глава: 1.2. “Дотације невладиним организацијама, 
удружењима и пројектима”, Функција: 160 - Опште 
јавне услуге које нису класификоване на другом 
месту, Позиција: 38: - Учешће општина у програмима 
НВО и Удружења, Економска класификација: 481 
а на жиро рачун Удружења Рома браничевског 
округа- Регионална Ромска канцеларија, број 180-
0873440101200-18 који се води код ЈУ БАНКЕ 
Пожаревац.

IV
За реализацију овог Решења задужује се 

Одељење за привреду, финансије, трезор и 
друштвене делатности.

У Пожаревцу, 12. марта 2007. године
Број: 01-40-223/2007

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

Доставити:
- Шефу Одсека за трезор
- Шефу Одсека за буџет
- Данијели Бјелајац, Одељење за привреду, 

финансије, трезор и друштвене делатности
- Весни Јовановић, Регионална Ромска 

канцеларија, ул. Звишка бр. 13, 12000 
Пожаревац

ОБРАЂИВАЧ:
ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 

ПРЕДСЕДНИКА И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Весна Стевић, дипл. правник, ср.

ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

Душан Вујичић, дипл. правник, ср.
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Председник општине Пожаревац разматрајући 
захтев КУД-а “Костолац” из Костолца за одобрење 
финансијских средстава на име шивења два 
женска староградска костима, на основу члана 88. 
став 1. тачка 7. и 8. Статута општине Пожаревац 
(“Службени гласник општине Пожаревац”, бр. 
2/2005 ) донео је

РЕШЕЊЕ

I
ДЕЛИМИЧНО СЕ ПРИХВАТА захтев КУД-а 

“Костолац” из Костолца за одобрење финансијских 
средстава у износу од 53.277,00 динара, на име 

шивења два женска комплета и одобравају средства 
у укупном износу од 26.638,50 динара за шивење 
једног женског староградског костима, а на основу 
профактуре Самосталне кројачке радње “Венера” 
Гаџин Хан, број 7/2006 од 27.11.2006. године.

II
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења, 

исплатити из средстава утврђених Одлуком о 
буџету општине Пожаревац за 2007. годину, са 
Раздела 1- “Председник и Општинско веће”, 
Позиција 15 “Текућа буџетска резерва”, Функција 
110: “Извршни и законодавни органи, финансирање 
и фискални послови и спољни послови”, Економска 
класификација 499, и иста ће се распоредити у 
оквиру Раздела 3 - “Општинска управа”, Глава 
3.4. “Култура”, Функција 820: “Услуге културе”, 
Позиција: 136: “Услуге по уговору”, економска 
класификација 423 “за Центар за културу 
Пожаревац”.

III
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења 

исплатити из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину са Раздела 
3 - “Општинска управа”, Глава 3.4. “Култура”, 
Функција 820: “Услуге културе”, Позиција: 136: 
“Услуге по уговору”, економска класификација 423, 
на текући рачун Центра за културу Пожаревац, а за 
исплату профакгуре СКР “Венера”, број 7/2006 од 
27.11.2006. године.

IV
ЗАДУЖУЈЕ СЕ Центар за културу Пожаревац 

да повећа Финансијски план за 2007. годину у 
складу са тачком III овог Решења

V
За реализацију овог Решења задужује се Одељење 

за привреду, финансије, трезор и друштвене 
делатности и Центар за културу Пожаревац.

У Пожаревцу, 13. марта 2007. године
Број: 01-40-92/2007

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

Доставити:
- Шефу Одсека за буџет
- Шефу Одсека за трезор
- Директору Центра за културу Пожаревац
- Јасмини Миленковић, Одељење за привреду, 

финансије, трезор и друштвене делатности
- КУД-у “Костолац”, ул. Теслина бр. 7, 12 208 

Костолац
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ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ПРЕДСЕДНИКА И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Весна Стевић, дипл. правник, ср.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ
Душан Вујичић, дипл. правник, ср.
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Председник општине Пожаревац, разматрајући 
захтев Медијске продукције “Креативни тим 
Петковић” из Пожаревца за одобрење финансиј-
ских средства ради организовања изложбе и израду 
две получасовне телевизијске емисије под називом 
“Векови Манасије” у оквиру програма обележавања 
VI векова постојања манастира Манасија, на 
основу члана 88. Став 1. Тачка 7. и 8. Статута 
општине Пожаревац (“Службени гласник општине 
Пожаревац”, бр. 2/2005 ) донео је

РЕШЕЊЕ

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Медијске продукције 

“Креативни тим Петковић” из Пожаревца за 
одобрење финансијских средства ради организовања 
изложбе и израду две получасовне телевизијске 
емисије под називом “Векови Манасије” у оквиру 
програма обележавања VI векова постојања 
манастира Манасија и одобравају се средства у 
износу од 20.000,00 динара.

По предлогу Медијске продукције “Креативни 
тим Петковић” из Пожаревца општина Пожаревац 
ће на име своје финансијске помоћи у реализацији 
пројекта из става 1. тачке I, овог Решења, добити 
20 ДВД издања и једну уметничку фотографију 
на сликарском платну, већег формата, с мотивом 
Манастира Манасија.

II
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења, 

исплатити из средстава утврђених Одлуком о 
буџету општине Пожаревац за 2007 годину, са 
Раздела: 1- “Председник и Општинско веће”, 
Позиција 13 “Текућа буџетска резерва”, Функција 
110: “Извршни и законодавни органи, финансирање 
и фискални послови и спољни послови”, Економска 
класификација 499, и иста ће се распоредити 
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 
месту” Позиција: 38 “Учешће општине у програмима 
НВО и удружења” Економска класификација: 481.

III
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења, 

исплатити из средстава утврђених Одлуком о 
буџету општине Пожаревац за 2007. годину, 
са 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 
месту” Позиција: 38 “Учешће општине у програмима 
НВО и удружења” Економска класификација: 481.. 
на текући рачун Медијске продукције “Креативни 
тим Петковић”, број: 220-59474-53.

IV
За реализацију овог Решења задужује се 

Одељење за привреду, финансије, трезор и 
друштвене делатности.

У Пожаревцу, 13. марта 2007. године
Број: 01-40-186/2007

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

Доставити:
- Шефу одсека за буџет
- Шефу Одсека за трезор
- Данијели Бјелајац, Одељење за привреду, 

финансије, трезор и друштвене делатности
- Петковић Ђокици, оснивачу и власнику 

Медијске продукције “Креативни тим 
Петковић”, Косанчићева бр. 26, 12000 
Пожаревац

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ПРЕДСЕДНИКА И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Весна Стевић, дипл. правник, ср.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ
Душан Вујичић, дипл. правник, ср.
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Председник општине Пожаревац, разматрајући 
захтев Друштва пријатеља и симпатизера ФК “Црве-
на Звезда” Пожаревац за одобрење финансијских 
средства ради одласка најбољих екипа и такмичара 
у Београд и присуствовања утакмици ФК Црвена 
звезда а поводом обележавања рођендана ФК 
“Црвена звезда” на основу члана 88. Став 1. Тачка 
7. и 8. Статута општине Пожаревац (“Службени 
гласник општине Пожаревац”, бр. 2/2005 ) донео је
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РЕШЕЊЕ

I
ДЕЛИМИЧНО СЕ ПРИХВАТА захтев Друштва 

пријатеља и симпатизера ФК “Црвена Звезда” 
Пожаревац за одобрење финансијских средстава 
ради одласка најбољих екипа и такмичара у Београд 
и присуствовања утакмици ФК Црвена звезда а 
поводом обележавања рођендана овог фудбалског 
клуба.

Одобравају се средства у износу од 10.000,00 
динара за измирење дела трошкова аутобуског 
превоза до Београда најбољих екипа и такмичара 
Турнира у малом фудбалу који је одржан под 
покровитељстом Друштва пријатеља и симпатизера 
ФК “Црвена Звезда” Пожаревац

II
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења, 

исплатити из средстава утврђених Одлуком о 
буџету општине Пожаревац за 2007 годину, са 
Раздела: 1- “Председник и Општинско веће”, 
Позиција 13 “Текућа буџетска резерва”, Функција 
110: “Извршни и законодавни органи, финансирање 
и фискални послови и спољни послови”, Економска 
класификација 499, и иста ће се распоредити у 
оквиру Раздела: 1 “Председник и Општинско веће 
“ Глава 1.2. “Дотације невладиним организацијама, 
удружењима и пројектима”, Функција 810 “Услуге 
рекреације и спорта” Позиција: 40 “Дотације 
спортским омладинским организацијама” 
Економска класификација: 481.

Ш
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења, 

исплатити из средстава утврђених Одлуком о 
буџету општине Пожаревац за 2007. годину, са 
Раздела: 1 “Председник и Општинско веће “ 
Глава 1.2. “Дотације невладиним организацијама, 
удружењима и пројектима”, Функција 810 “Услуге 
рекреације и спорта” Позиција: 40 “Дотације 
спортским омладинским организацијама” 
Економска класификација: 481. на текући рачун 
Друштва пријатеља и симпатизера ФК “Црвена 
Звезда” Пожаревац бр. рачуна 160-151179-14 који 
се води код Банке Интеса у Пожаревцу.

IV
За реализацију овог Решења задужује се 

Одељење за привреду, финансије, трезор и 
друштвене делатности.

У Пожаревцу, 13. марта 2007. године
Број: 01-40-193/2007

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

Доставити:
- Шефу одсека за буџет
- Шефу Одсека за трезор
- Јасмини Миленковић, Одељење за привреду, 

финансије, трезор и друштвене делатности
- Милету Јовановићу, секретару Друштва 

пријатеља и симпатизера ФК “Црвена 
Звезда” Пожаревац, ул. 7. јула

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ПРЕДСЕДНИКА И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Весна Стевић, дипл. правник, ср.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ
Душан Вујичић, дипл. правник, ср.
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Председник општине Пожаревац, разматрајући 
захтев НИДОО “Наш глас” из Смедерева за 
донаторство поводом организације свечаности 
проглашења најбољих спортиста и доделе признања 
за постигнуте резултате у 2006. години као и 
сарадње са спортистима и клубовима Браничевског 
округа и општином Пожаревац, на основу члана 88. 
Став 1. Тачка 7. и 8. Статута општине Пожаревац 
(“Службени гласник општине Пожаревац”, бр. 
2/2005 ) донео је

РЕШЕЊЕ

I
ПРИХВАТА СЕ захтев НИДОО “Наш глас” из 

Смедерева за донаторство поводом организације 
свечаности проглашења најбољих спортиста, 
сарадње са спортистима и клубовима Браничевског 
округа и општине Пожаревац као и доделе признања 
за постигнуте резултате у 2006. години и одобравају 
средства у износу од 10.000,00 динара.

II
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења, 

исплатити из средстава утврђених Одлуком о 
буџету општине Пожаревац за 2007 годину, са 
Раздела: 1- “Председник и Општинско веће”, 
Позиција 13 “Текућа буџетска резерва”, Функција 
110: “Извршни и законодавни органи, финансирање 
и фискални послови и спољни послови”, Економска 
класификација 499, и иста ће се распоредити у 
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оквиру 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 месту, Позиција: 38: - 
Учешће општина у програмима НВО и Удружења, 
Економска класификација: 481.

III
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења, 

исплатити из средстава утврђених Одлуком о 
буџету општине Пожаревац за 2007. годину, са 
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 
месту, Позиција: 38: - Учешће општина у програмима 
НВО и Удружења, Економска класификација: 481 а 
на жиро рачун НИДОО “Наш глас” из Смедерева, 
број 160-14991-14 који се води код банке Интеза.

IV
За реализацију овог Решења задужује се Одељење 
за привреду, финансије, трезор и друштвене 
делатности.

У Пожаревцу, 14. марта 2007. године
Број: 01-40-264/2007

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

Доставити:
- Шефу Одсека за трезор
- Шефу Одсека за буџет
- НИДОО “Наш глас” Трг Републике 6, 

Смедерево

        ОБРАЂИВАЧ:
ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 

ПРЕДСЕДНИКА И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Весна Стевић, дипл. правник, ср.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ
Душан Вујичић, дипл. правник, ср.
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