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На основу члана 8. и 16. став 1. тачка 2а, Закона 

о јавним приходима и јавним расходима (''Службени 
гласник РС'' бр. 76/91, 18/93, 22/93, 37/93, 67/93, 
45/94, 42/98 и 22/2001), члана 78. став 1. тачка 1. 
Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник 
РС”, бр. 9/2002) и члана 18. Статута општине Пожа-
ревац (“Службени гласник општине Пожаревац”, бр. 
7/99 и 3/2000), Скупштина општине Пожаревац на 
седници од 19. 04. 2002. године, донела је 

 
О Д Л У К У  

о општинским административним таксама 
 

l ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 
Овом Одлуком утврђује се обавеза плаћања 

општинске административне таксе (у даљем тексту: 
таксе), као и таксени обвезник, настанак таксене 
обавезе, плаћање таксене обавезе, ослобађање од 
плаћања таксе и повраћај таксе. 

 
Члан 2. 

 
Такса се плаћа за списе и радње у управним 

стварима, као и друге списе и радње из надлежности 
Општинске управе општине Пожаревац. 

Списи и радње за које се плаћа такса, као и 
висина таксе уређује се таксеном тарифом за оп-
штинске административне таксе, која је саставни 
део ове Одлуке (у даљем тексту: таксена тарифа). 

Такса се не може наплатити ако Таксеном 
тарифом није прописана, нити се може наплатити у 
износу већем или мањем од прописаног. 

 
Члан 3. 

 
Такса се плаћа у готовом новцу, у корист 

буџета општине Пожаревац. 
Таксени обвезник је дужан да приложи одго-

варајући доказ да је таксу платио преко организа-
ције овлашћене за обављање послова платног про-
мета, или преко надлежне службе Општинске упра-
ве општине Пожаревац. 

 
ІІ TAКCEHИ ОБВЕЗНИК 

 
Члан  4. 

 
Таксени обвезник је физичко, односно правно 

лице по чијем се захтеву покреће поступак, односно 
врше радње утврђене таксеном тарифом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ако за исту таксу постоји више таксених 

обвезника, њихова обавеза је солидарна. 
 
 

III  НАСТАНАК ТАКСЕНЕ ОБАВЕЗЕ 
 

Члан 5. 
 
Ако Таксеном тарифом није другачије про-

писано таксена обавеза настаје: 
1. за поднеске - у тренутку када се предају, а за 

захтеве дате на записник - кад се записник састави; 
2. за решења, дозволе и друге исправе - у 

тренутку подношења захтева за њихово издавање 
3. за управне радње - у тренутку подношења 

захтева за извршење тих радњи. 
 

Члан 6. 
 
Такса се плаћа у тренутку настанка таксене 

обавезе, ако за поједине случајеве није другачије 
прописано. 

 
IV ПЛАЋАЊЕ ТАКСЕНЕ ОБАВЕЗЕ 

 
Члан 7. 

 
У решењу или другој исправи за коју је такса 

плаћена, мора се означити да је такса плаћена, износ 
који је плаћен и тарифни број по коме је такса 
плаћена. 

 
Члан 8. 

 
Ако таксени обвезник који је дужан да плати 

таксу непосредно поднесе нетаксиран или 
недовољно таксиран поднесак, службено лице 
органа задуженог за пријем поднесака затражиће од 
таксеног обвезника да плати прописану таксу у року 
од 10 дана од дана упозорења, као и на последице 
неплаћања таксе и о томе сачињава забелешку на 
спису. 

Ако таксиран или недовољно таксиран 
поднесак или други спис стигне поштом, орган 
надлежан за одлучивање о захтеву позваће таксеног 
обвезника опоменом да у року од 10 дана од дана 
пријема опомене плати редовну таксу и таксу за 
опомену и упозориће га за последице неплаћања 
таксе. 

Ако таксени обвезник уплати таксу у року из 
става 1. и 2. овог члана, сматра се да је поднесак био 
од почетка уредно таксиран, у противном сматраће 
се да поднесак није ни поднет. 
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Члан 9. 
 
Право на наплату таксе застарева две године по 

истеку године у којој је таксу требало платити, а 
право на повраћај таксе две године по истеку године 
у којој је такса више плаћена. 

 
Члан 10. 

 
На принудну наплату, обрачун камата и других 

питања која нису посебно прописана овом одлуком, 
примењују се одредбе Закона којим се уређује порез 
на доходак грађана. 

 
V ОСЛОБАЂАЊА ОД ПЛАЋАЊА ТАКСЕ 
 

Члан 11. 
 
Такса се не плаћа за списе и радње утврђене у 

члану 18. Закона о административним таксама, а 
лица утврђена у члану 16. истог Закона ослобођена 
су обавезе плаћања таксе. 

 
Члан 12. 

 
У исправи која се издаје без плаћања таксе мора 

се означити у ком циљу се издаје и на основу ког 
прописа се такса не плаћа. 

Исправа из става 1. овог члана може се 
употребити у друге сврхе само пошто за њу буде 
плаћена одговарајућа  такса, ако је за те сврхе 
прописана обавеза плаћања таксе. 

 
VI ПОВРАЋАЈ ТАКСЕ 

 
Члан 13. 

 
Таксени обвезник који је платио таксу, коју 

није био дужан да плати или је таксу платио у 
износу већем од прописаног, или је таксу платио за 
радњу коју орган није из било којих разлога 
извршио, има право на повраћај таксе. 

Таксени обвезник који је платио таксу за жалбу 
против првостепеног решења које доноси орган из 
члана 2. ове одлуке има право на повраћај таксе, 
уколико се жалба у целини или делимично оцени 
основано. 

Поступак за повраћај таксе покреће се на захтев 
таксеног обвезника. 

О захтеву за повраћај таксе одлучује орган који 
је решавао по захтеву. 

 
VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 14. 

 
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да 

важи Одлука о утврђивању накнаде трошкова за 
управне и друге одговарајуће услуге које врши 
Општинска управа општине Пожаревац (''Службени 
гласник општине Пожаревац”, бр. 6/99, 2/2000 и 
4/2000). 

 
Члан 15. 

 
За списе и радње у управним стварима и за 

друге списе и радње код органа по којима је таксена 

обавеза настала до ступања на снагу ове одлуке, 
примењиваће се одлука из члана 14. ове одлуке. 

 
Члан 16. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику општине 
Пожаревац”. 

 
У Пожаревцу, 19. 04. 2002. године  
Број: 01-06-4/11 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ 
 

Председник Скупштине, 
Славољуб Матић, с. р. 

 
 
ТАКСЕНА ТАРИФА ЗА ОПШТИНСКЕ 

АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ 
 

І  П О Д Н Е С Ц И 
 

Тарифни број 1. 
Динара 

 
1. За захтев, молбу, предлог, пријаву и други 

поднесак, ако овом Одлуком није другачије 
прописано                                                               10,00 

 
НАПОМЕНА: Такса по овом тарифном броју 

не плаћа се за накнадне поднеске којима странка 
захтева само уже поступање по раније поднетом 
захтеву. 

 
Тарифни број 2. 

 
1. За жалбу на акта која су донета по захтеву 

странке                                                                    50,00 
  

II   Р Е Ш Е Њ А 
 

Тарифни број 3. 
 
1. За решења и друга акта, ако овом одлуком 

није прописан други износ                                   50,00 
 

Тарифни број 4. 
 
За решења: 
1. За обављање делатности  

личним радом                        1.500,00                                                                               
        2. За привремену, трајну одјаву делатности и за 
измену решења о обављању делатности личним 
радом                                                                  1.000,00 

  
Тарифни број 5. 

 
За решења: 
1. О накнадном упису у МК     200,00 

        2. О промени презимена после развода  
брака 300,00 
         3. О промени личног имена из других  
разлога                                                               1.200,00                                                                                     

 
Тарифни број 6. 

 
1. За обавештење о положају парцеле или оверу 

техничке документације      200,00 
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Динара 
2. За спровођење поступка за усвајање урбани-

стичог пројекта    
а) за изградњу стамбених објеката          2.000,00  
б) за остале објекте   
- до 300 m2                                                                           3.000,00  
- преко 300 m2  

4.000,00 
        3. За издавање урбанистичке и грађевинске 
дозволе и технички пријем ради изградње 

а) стамбеног простора укупне бруто површине 
-  до 50 m2            200,00 
- од 50 - 100 m2        400,00 
- од 100 - 200 m2        500,00 
- преко 200 m2        600,00 
б) пословног простора и индустријских објеката 

укупне бруто површине 
-  до 30 m2         300,00 
- од 30 - 100 m2        600,00 
- од 100 - 200 m2             900,00 
- од 200 - 500 m2     1.500,00 
- од 500 - 1000 m2                 4.500,00 
- преко 1000 m2                6.000,00 
в) осталих објеката (економски, помоћни, 

гараже) величина 
 - до 30 m2              200,00 
 - од 30 - 50 m2                300,00 
 - преко 50 m2                          400,00 
 г) објеката комуналне инфраструктуре (инста-

лације, електро, ТТ, топловода, водовода и кана-
лизације) као и ограде дужине 

- до 50 m2                   200,00 
- од 50 - 200 m2                   400,00 
- од 200 - 500 m2          1.000,00 
- од 500 -  l000 m2          1.500,00 
- преко 1000 m2        

 
 3.000,00 

д) постављање радио и ТВ уређаја      800,00 
4. За издавање урбанистичко-техничких услова 

за постављање       
а) рекламних паноа      400,00 
б) аутоприколица, покретних радњи, аутомо-

била и тезги                        600,00 
в) летњих башти                                        1.000,00 
г) излога робе испред продајног објекта   600,00 
5. За формирање грађевинске парцеле      400,00 
6. За утврђивање подобности објеката у делу 

животне средине                                                  600,00 
7.  За трошкове исељења из стамбеног или 

пословног простора             3.000,00 
8. За трошкове рушења бесправно изграђених 

објеката: 
а) до 50 m2  4.000,00 
б) од 50 - 100 m2  6.000,00 
в) преко 100 m2  8.000,00 
9. За трошкове извршења решења из комуналне 

области   2.000,00 
 

ІІІ   У В Е Р Е Њ А  
Тарифни број 7. 

 
1. За уверења на основу евиденције             50,00 

        2. Остала уверења на обрасцу за инос- 
транство                                                                200,00 

3. Остала уверења                                          50,00 
4. Потврде о животу на обрасцу за иностран-

ство        100,00 

ІV РАЗНО 
 

Тарифни број 8. 
Динара 

1. За обављање венчања                             
а) у службеним просторијама у редовно радно 

време Општинске управе              200,00 
б) у службеним просторијама ван редовног 

радног времена                                                     600,00         
в) ван зграде Скупштине општине односно 

Месне канцеларије по захтеву странке  4.000,00 
г) у посебним случајевима ван радног времена 

или ван зграде Скупштине општине одн. Месне 
канцеларије (у болници, казнено поправном дому, 
стану када се ради о болесном хендикепираном 
лицу, или другом лицу које из оправданих разлога 
не може закључити брак у наведеним просторијама 
Скупштине општине)     500,00 

2. За овере изјава, потписа, преписа, фото-
копија или рукописа по примерку       30,00 

а) за овере фотокопија сведочанства и диплома 
за упис на факултет по примерку       10,00 

3. За оверу или раскид уговора о раду     100,00 
4. Издавање радних књижица или уношење 

промена у исте       50,00 
5. За регистрацију пловних објеката 
а) бродића     500,00 
б) чамаца     400,00 
6. За подношење предлога за испражњење и 

предају стана, и за подношење пријава или предлога 
за рушења бесправно подигнутих објеката     400,00 

7. За издавање уверења за увоз опреме и 
репроматеријала     300,00 

8. За разгледање и преписивање архивираних 
службених списа за сваки започети сат       50,00 
        9. За опомену којом се обвезник позива да 
плати таксу            50,00 

 
 
2  

На основу члана 18. Статута општине Пожа-
ревац (“Службени гласник општине Пожаревац'', бр. 
7/99 и 3/2000), 

Скупштина општине Пожаревац на седници од 
19. 04.2002. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
о оснивању Фонда за доделу стипендија и 
награда на подручју општине Пожаревац 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком оснива се Фонд за доделу сти-
пендија и награда на подручју општине Пожаревац 
(у даљем тексту: Фонд). 

 
Члан 2.  

Оснивач Фонда је Скупштина општине. 
Седиште Фонда је у Пожаревцу Ул. Дринска   

бр. 2. 
Назив Фонда је Фонд за доделу стипендија и 

награда на подручју општине Пожаревац. 
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Члан 3. 
 
Циљ оснивања Фонда је систематско и органи-

зовано старање о школовању и усавршавању, стру-
чњака за потребе општине Пожаревац, организација, 
установа и јавних предузећа чији је оснивач 
општина Пожаревац. 

 
 

Члан 4. 
 
Чланови Фонда могу бити правна и физичка 

лица. 
За организације, установе и јавна предузећа 

чији је оснивач општина Пожаревац, чланство је 
обавезно. 

 
 

Члан 5. 
 
Органи управљања Фонда су: 
- Управни одбор, 
- Секретар. 

 
Члан 6. 

 
Управни одбор има председника и шест чла-

нова. 
Управни одбор именује и разрешава Скупшти-

на општине. 
 

Члан 7. 
 
Управни одбор: 
- доноси годишњи програм и план рада и 

финансијски план, 
- предлаже оснивачу годишњи број стипендија 

и месечну висину стипендије и износ предвиђен за 
награде, 

- обезбеђује реализацију јединствене политике 
и циљева Фонда, 

- одговара за извршавање предузетих матери-
јалних обавеза, 

- обезбеђује евиденцију додељених стипендија 
и структура кадра, 

- доноси Правилник о додели стипендија и 
награда на подручју општине Пожаревац,  

- информише Оснивача и чланове о свом раду и 
обавештава јавност путем јавног информисања. 

 
Члан 8. 

 
Секретара Фонда бира и разрешава оснивач. 
 

Члан 9. 
 
Секретар Фонда: 
- стара се о спровођењу ставова и одлука 

Управног одбора, 
- обезбеђује извршење програма и планова, 
- извршава стручно административне послове и 

прати рокове везане за расписивања конкурса, 
- наредбодавац финансијских средстава, 
- обавља и друге послове по налогу оснивача и 

Управног одбора. 

Члан 10. 
 
Оснивач има право и обавезе: 
- да тражи подношење одговарајућих извештаја 

и информација о раду Фонда, 
- да предузме мере којима се обезбеђују услови 

за обављање послова, задатака и циљева Фонда. 
 

Члан 11. 
 
Рад у органима Фонда је волонтерски. 
 

Члан 12. 
 
Фонд се финансира из: 
- буџета Општине, 
- чланарине, 
- средстава јавних предузећа, 
- донација. 
Средства се воде на посебном рачуну и могу се 

користити у складу са овом Одлуком и Правил-
ником. 

 
Члан 13. 

 
Финансијске и рачуноводствене послове оба-

вља орган Општинске управе. 
 

Члан 14. 
 
Циљ Фонда се остварује доделом стипендија и 

кредита студентима који се школују за профиле за 
којима постоји потреба у привреди општине Пожа-
ревац, организацијама, установама и јавним пре-
дузећима чији је оснивач Општина. 

 
Члан 15. 

 
Висина стипендије утврђује се финансијским 

планом, а висина средстава за доделу награда ако се 
укаже потреба. 

 
Члан 16. 

 
Управни одбор посебном одлуком, најкасније 

до краја шестог (VI) месеца утврђује број стипендија 
за наредну школску годину, а према указаној 
потреби организација, установа и јавних предузећа 
чији је оснивач Општина и потребе Општине у 
целини. 

 
Члан 17. 

 
Организације, установе и јавна предузећа чији 

је оснивач Општина, обавезни су да доделу стипен-
дија и награда врше преко Фонда. 

Само уколико Фонд није у стању да предложи 
одговарајућег кандидата, предузеће може доделити 
стипендију према својим потребама. 

 
Члан 18. 

 
Средства за доделу стипендија обезбеђују се 

почетком календарске године, када се достављају 
захтеви организација, установа и јавних предузећа 
чији је оснивач Општина и општине за потребним 
кадром. 



19. април 2002. год.                       СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ             Број 2 – Страна     

 

5 

Члан 19. 
 
Права да користе стипендију имају студенти у 

складу са Правилником о додели стипендија и 
награда на подручју општине Пожаревац. 

 
Члан 20. 

 
Правилник Фонда усвојиће се у року од 30 дана 

од дана оснивања Фонда, који ће се објавити у 
“Службеном гласнику општине Пожаревац”. 

 
Члан 21. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном гласнику општине 
Пожаревац''. 

 
У Пожаревцу, 19. 04. 2002. год.  
Број: 01-06-4/12 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ 
 

Председник Скупштине, 
Славољуб Матић, с. р. 

 
3 

 
На основу члана 44. Закона о експропријацији 

(“Службени гласник Републике Србије”, бр. 53/95) и 
члана 42. Статута општине Пожаревац (“Службени 
гласник општине Пожаревац”, бр. 7/99 и 3/2000), 
Скупштина општине Пожаревац, на седници од    
19. 04. 2002. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
о продужењу важења Одлуке о начину 

одређивања накнаде за градско грађевинско 
земљиште 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком продужава се примена Одлуке о 

начину одређивања накнаде за градско грађевинско 
земљиште (''Службени гласник општине Пожаре-
вац”, бр. 5/96) и у 2002. години. 

 
Члан 2. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику општине 
Пожаревац”. 

 
У Пожаревцу, 19. 04. 2002. год. 
Број: 01-06-4/13 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ 
 

Председник Скупштине, 
Славољуб Матић, с. р. 

 
4  

На основу члана 26, 27, 28. и 29. Закона о 
грађевинском земљишту (''Службени гласник РС”, 
бр. 44/95) и члана 18. Статута општине Пожаревац 
(''Службени гласник општине Пожаревац”, бр. 7/99 
и 3/00), 

Скупштина општине Пожаревац, на седници од 
19. 04. 2002. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
о измени Одлуке о накнади за коришћење 

грађевинског земљишта 
 

Члан 1. 
 
У Одлуци о накнади за коришћење грађевин-

ског земљишта (“Службени гласник општине Пожа-
ревац” бр. 2/96, 1/00 и 4/01), у члану 12. став 2. мења 
се и гласи: 

“Вредност бода као основица за обрачун висине 
накнаде за коришћење грађевинског земљишта 
према делатностима и намени износи:  

1. Становање у етажним објектима    0,00048 
2. Финансијске институције                 0,0064 
3. Остале делатности                              0,0064 
4. Производне и сродне делатности    0,00088 
5. Становање у породичним објектима    0,00026 
6. Трговина на мало                               0,00428 
7. Угоститељство                                      0,0082 
8. Занатство                                             0,0024'' 
 

Члан 2. 
 
Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана 

објављивања у ''Службеном гласнику општине 
Пожаревац”. 

 
У Пожаревцу, 19. 04. 2002. год. 
Број: 01-06-4/14 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ 
 

Председник Скупштине, 
Славољуб Матић, с. р. 

 
5 

 
На основу члана 8, 10, 15. и 16. Закона о 

грађевинском земљишту (“Службени гласник РС“, 
бр. 44/95) и члана 18. Статута општине Пожаревац 
(“Службени гласник општине Пожаревац”, бр. 7/99 
и 3/00), 

Скупштина општине Пожаревац, на седници од 
19. 04.  2002. године, доноси 

 
О Д Л У К У 

 
о изменама и допунама Одлуке о утврђивању 
висине накнаде за уређење грађевинског 

земљишта 
 

Члан 1.  
У Одлуци о утврђивању висине накнаде за 

уређење грађевинског земљишта, објављене у Служ-
беном гласнику општине Пожаревац бр. 6/2001, у 
члану 5. у поглављу “Табела обрачуна накнаде за 
уређење грађевинског земљишта”, у одељку I СТА-
МБЕНИ ОБЈЕКАТ тачке 1. и 2. мењају се и гласе: 

“1. Колективно становање   21.000       0,16 
  2. Индивидуално становање  18.000  0,16'' 
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У одељку II ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ, после 
тачке 4. додаје се нова тачка која гласи: 

“5. Магацински простор који је у функцији 
пословног простора  30.000  0,30'' 

У одељку III ПРОИЗВОДНИ ОБЈЕКТИ, после 
тачке 4. додаје се нова тачка која гласи: 

''5. Производња прехрамбених               
производа  21.000   0,25'' 

 
Члан 2. 

 
Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику општине 
Пожаревац”. 

 
У Пожаревцу, 19. 04. 2002. године  
Број: 01-06-4/15 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ 
 

Председник Скупштине, 
Славољуб Матић, с. р. 

 
6 

 
На основу члана 2. Закона о комуналним дела-

тностима (“Службени гласник РС“, бр. 16/97 и 
42/98) и члана 18. Статута општине Пожаревац 
(“Службени гласник Општине Пожаревац”, бр. 7/99 
и 3/2000), 

Скупштина општине Пожаревац, на седници од 
19. 04. 2002. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
о измени Одлуке о водоводу и канализацији 

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о водоводу и канализацији (“Служ-

бени гласник општине Пожаревац”, бр. 4/2000), у 
члану 43. став 1. мења се и гласи: 

“Одржавање кишне канализације врши ЈКП 
'Водовод и канализација' у оквиру своје редовне 
делатности”. 

 
Члан 2. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику општине 
Пожаревац”. 

                                          
У Пожаревцу, 19. 04. 2002. године 
Број: 01-06-4/17 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ 

 
Председник Скупштине, 
Славољуб Матић, с. р. 
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На основу чл. 7. чл. 16 став 8 и члана 36. Закона 
о превозу у друмском саобраћају (“Службени глас-
ник Републике Србије”, бр. 46/95 и 66/2001), и чл. 18 
Статута Општине Пожаревац (“Службени гласник 
општине Пожаревац”, бр.7/99 и 3/2000), 

Скупштина општине Пожаревац, на седници од 
19. 04. 2002. год. донела је 

О Д Л У К У 
 

о измени и допуни Одлуке о организацији и 
начину обављања превоза путника и ствари, 
ауто-такси и путничког комби превоза на 

територији општине Пожаревац 
 

Члан 1. 
 
У Одлуци о организацији и начину обављања 

превоза путника и ствари, ауто - такси и путничког 
комби превоза на територији општине Пожаревац 
(“Службени гласник општине Пожаревац” бр. 3/96 и 
5/98), у члану 50. број “l000” замењује се бројем : 
“20.000”, а број “5.000” замењује се бројем: 
“100.000”. 

 
Члан 2. 

 
У члану 51. став 1. број “500” замењује се бро-

јем: “5.000”, а број “5.000” замењује се бројем: 
”50.000”. 

 
Члан 3. 

 
У члану 52. број “100” замењује се бројем: 

“1.000”, а број “500” замењује се бројем: “5.000”. 
 

Члан 4. 
 
У члану 53. број “100” замењује се бројем: 

“1.000”, а број “500” замењује се бројем: “5.000”. 
 

Члан 5. 
 
У члану 54. број “50” замењује се бројем: “500”. 
 

Члан 6. 
 
У члану 55. број “50” замењује се бројем: “500”. 
 

Члан 7. 
 
У члану 56. став 1. број “500” замењује се 

бројем: “5.000”, а број “2.500” замењује се бројем: 
“20.000”. 

 
Члан 8. 

 
У члану 57. став 1. број “500” замењује се 

бројем: “5.000”, а број “2.000” замењује се бројем: 
“20.000”. 

 
Члан 9. 

 
У члану 58. став 1. број “500” замењује се 

бројем: “5.000”, а број “2.500” замењује се бројем: 
"50.000''. 

 
Члан 10. 

 
У члану 59. став 1. број “500” замењује се 

бројем: “5.000”. 
 

Члан 11. 
 
У члану 60. став 1. брише се. 
У досадашњем ставу 2. број “300” замењује се 

бројем: “5.000”. 
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Члан 12. 
 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном гласнику општине 
Пожаревац”. 
 
У Пожаревцу, 19. 04. 2002. год. 
Број: 01-06-4/18 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ 
 

Председник Скупштине, 
Славољуб Матић, с. р. 

 
 
 

8 
 

На основу члана 18. Статута Општине Пожа-
ревац (“Службени гласник општине Пожаревац”, бр. 
7/99 и 3/2000), 

Скупштина општине Пожаревац, на седници од 
19. 04. 2002. године, доноси 

 
О Д Л У К У 

 
о начину и условима градње и коришћења 

кабловско-дистрибутивног система у општини 
Пожаревац 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком се уређује начин и услови 

градње и коришћења кабловско-дистрибутивног 
система за пренос, дистрибуцију и контрибуцију 
радио и телевизијских програма и других услуга, 
које омогућује двосмерна комуникација, као што су 
интернет, видео на захтев, телеметрија и друге 
услуге, на територији општине Пожаревац (у даљем 
тексту: Систем). 

Систем се гради искључиво према савременим 
техничко-технолошким решењима за широко-
појасну дигиталну мрежу интегрисаних услуга. 

 
Члан 2. 

 
Поједини изрази коришћени у овој Одлуци и у 

кабловско-дистрибутивној терминологији имају сле-
деће значење: 

1. Главна станица је централно место за 
пријем, обраду, дистрибуцију и контрибуцију радио 
и телевизијских програма. 

2. Подстаница је место где се програми, који 
долазе из главне станице прослеђују до дистри-
бутивно-контрибутивних чворишта и где се врши 
обрада, дистрибуција и контрибуција локалних ра-
дио и телевизијских програма. 

3. Примарна мрежа повезује главну станицу са 
подстаницама и реализује се кроз међумесну мрежу 
оптичких каблова. 

4. Секундарна мрежа повезује подстаницу са 
дистрибутивно-контрибутивним чвориштима и 
реализује се посредством оптичких или коаксијал-
них каблова, који омогућују пренос података и дру-
гих система преноса на подручју општине Пожа-
ревац. 

5. Дистрибутивно-контрибутивно чвориште 
је место где се програми, који долазе од подстанице, 
прослеђују корисничком мрежом до крајњег 
прикључка. 

6. Корисничка мрежа омогућава крајњем ко-
риснику пријем радио и телевизијских програма и 
интерактивни приступ подстаници, односно главној 
станици, преко дистрибутивно-контрибутивног чво-
ришта, а реализује се оптичким или коаксијалним 
кабловима, који омогућују пренос података и дру-
гим системима преноса. 

Сви спољни разводи се раде подземним путем, 
где год је то могуће, а унутрашњи звездастим типом. 

 
 

Члан 3. 
 
Системи се граде тако да могу да обезбеде 

пренос и дистрибуцију радио и телевизијских про-
грама радио дифузних организација са подручја 
Републике Србије и Савезне Републике Југославије, 
укључујући и локалне програме, али и све друге 
додатне услуге кабловске телевизије. 

Домаћи и страни радио и телевизијски 
програми, могу се преносити уколико постоји 
сагласност произвођача програма за реемитовање 
програма, одн. закупљена ауторска права, када иста 
буду била потребна, што се посебно односи на 
стране програме. 

 
Члан 4. 

 
Примарна мрежа се гради и користи у складу са 

потребама и плановима развоја телекомуникационог 
система Републике. 

 
 

Члан 5. 
 
За потребе припреме и праћења реализације 

изградње Система, Извршни одбор Скупштине оп-
штине Пожаревац формира Комисију, коју сачињава 
председник, секретар и 9 чланова из реда следећих 
занимања: правника, економиста, инжењера еле-
ктротехнике, инжењера телекомуникација, архите-
ката и других сличних занимања. 

Комисија за припрему и праћење реализације 
кабловско-дистрибутивног система у Пожаревцу 
расписује конкурс у дневном листу ради прикуп-
љања понуда за изградњу кабловско-дистрибути-
вног система у Пожаревцу, бира најповољнијег 
даваоца понуде, предлаже нацрт уговора између 
понуђача и Скупштине општине Пожаревац и ради 
и друге послове дефинисане решењем о образовању 
Комисије. 

 
Члан 6. 

 
Конкурс из члана 5 ове Одлуке садржи: 
- техничке параметре за градњу и коришћење 

Система у складу са савременим техничким реше-
њима; и 

- друге захтеве, који се траже приликом 
расписивања сличних конкурса. 
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Члан 7. 
 
Правно лице, које се јавља на конкурс, одн. 

давалац понуде, доставља доказ о упису у судски 
регистар и техничку документацију, која мора да 
садржи: 

- податке о организацији Система, доказе о 
лиценци, референцама, планираним капацитетима, 
техничким карактеристикама и могућностима уре-
ђаја и опреме која треба да се гради и користи на 
подручју општине Пожаревац; 

- рокове и динамику градње Система и друге 
захтеве тражене у Конкурсу. 

 
 

Члан 8. 
 
Право на градњу и коришћење Система 

искључиво се стиче закључивањем уговора између 
правног лица (у даљем тексту кабл-оператера), које 
на тај начин постаје стратешки партнер Општине у 
изградњи Система и које је у складу са условима 
конкурса и одредбама ове Одлуке понудило најбоље 
техничке, финансијске и друге услове и Извршног 
одбора Скупштине општине Пожаревац, а за 
надзорни орган над изградњом Система се одређује 
Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине 
Пожаревац. 

Кабл-оператер може градити Систем само ако 
претходно прибави све потребне дозволе и 
сагласности и изради сву потребну пројектну 
документацију. 

Други кабл-оператери који граде сличне 
Системе мимо процедуре предвиђене овом Одлуком 
и нису стратешкн партнери Општине у изградњи 
Система исте могу градити само ако прибаве све 
потребне дозволе и сагласности и израде сву 
потребну пројектну документацију. 

Кабл-оператер може користити подземне 
канализације других предузећа, уколико са њима 
постигне такав споразум. 
 
 

Члан 9. 
 
Уговор из члана 8 ове Одлуке нарочито садржи: 
- одредбе о стратешком партнертсву са 

Општином у изградњи Система; 
- техничке параметре Система; 
- начин одржавања Система; 
- погодности које се дају Скупштини општине; 
- услове за раскид уговора; 
- начин решавања спорова; и 
- остала права и обавезе уговорних страна. 
 
 

Члан 10. 
 
Кабл-оператер не може дистрибуирати своје 

програме, осим података о тачном времену и 
података о раду система. 

Кабл-оператер може закључити уговор са 
другим провајдерима ради пружања додатних 
услуга које омогућава Систем, попут интернета и сл. 

Члан 11. 
 
Кабл-оператер дистрибуира радио и телеви-

зијске програме радио-дифузних организација са 
којима претходно закључује уговор о међусобним 
правима и обавезама. 

 
Члан 12. 

 
Кабл-оператер и корисник Система регулишу 

уговором сва права и обавезе везана за коришћење 
кабловско-дистрибутивног система. 

Кабл-оператер не може ускратити прикључак 
кориснику Система, ако за то постоје техничке 
могућности. 

 
Члан 13. 

 
Правна лица, која на дан ступања ове Одлуке 

врше пренос, дистрибуцију и контрибуцију радио и 
телевизијских програма, посредством Система на 
територији општине Пожаревац, дужна су да 
ускладе своје пословање са одредбама ове Одлуке, у 
року од 90 дана од дана њеног ступања на снагу. 

 
Члан 14. 

 
Надзор над законитошћу изградње Система у 

општини Пожаревац врши надлежна инспекција 
Министарства саобраћаја и телекомуникација, у 
сарадњи са Одељењем за инспекцијске послове 
Општинске управе општине Пожаревац. 

 
Члан 15. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном гласнику општине 
Пожаревац”. 

 
У Пожаревцу, 19. 04. 2002. године  
Број: 01-06-4/19 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ 
 

Председник Скупштине,  
Славољуб Матић, с. р 

 
9 

 
На основу члана 7. став 3. Закона о заштити 

становништва од заразних болести (“Службени 
гласник СРС”, бр. 59/89) и (“Службени гласник РС”, 
бр. 44/91) и члана 18. Статута општине Пожаревац 
(''Службени гласник општине Пожаревац”, бр. 7/99 
и 3/2000), 

Скупштина општине Пожаревац, на седници од 
19. 04. 2002. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
о измени Одлуке о спровођењу систематске 
дезинсекције на подручју општине Пожаревац 

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о спровођењу систематске 

дезинсекције на подручју општине Пожаревац 
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(“Службени гласник општине Пожаревац”, бр. 
5/2001) у члану 1. ставу 2. година “2001”, замењује 
се “2002.” годином. 

 
Члан 2. 

 
Члан 6. мења се и гласи: 
''Средства за систематско спровођење дезинсек-

ције обезбеђују се у буџтету општине Пожаревац”. 
 

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

објављивања у  ''Службеном гласнику општине По-
жаревац”. 

 
У Пожаревцу, 19. 04. 2002. год. 
Број: 01-06-4/20 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ 
 

Председник Скупштине, 
Славољуб Матић, с. р. 

 
 
 
 
10 

 
На основу члана 8. став 3. Закона о средствима 

у својини Републике Србије (“Службени гласник 
РС”, бр. 3/96, 54/96 и 32/97) и члана 18. Статута 
општине Пожаревац (“Службени гласник општине 
Пожаревац”, бр. 7/99 и 3/2000), 

Скупштина општине Пожаревац, на седници 
одржаној 19. 04.  2002. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
о условима давања у закуп пословних просторија 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком утврђују се начин, услови и 

поступак давања у закуп пословних зграда и 
просторија (у даљем тексту: пословне просторије) у 
државној својини на којима је носилац права 
коришћења Општина Пожаревац, у смислу одредаба 
Закона о средствима у својини Републике Србије. 

 
Члан 2. 

 
Пословном зградом сматра се зграда намењена 

за вршење пословне делатности ако се претежним 
делом користи у ту сврху. 

Пословном просторијом у смислу ове оддуке, 
било да се налази у пословној или стамбеној згради, 
сматра се једна или више просторија намењених за 
обављање пословне делатности. 

 
Члан 3. 

 
Пословне просторије се не могу користити за 

обављање делатности супротно одредбама Одлуке о 
утврђивању намене пословног простора у граду 
Пожаревцу (''Службени гласник општине Пожаре-
вац”, бр. 3/87 и 3/89). 

Члан 4. 
 
Пословне просторије на којима право 

коришћења има Општина, а које не користи за 
обављање своје делатности, издају се у закуп 
правним и физичким лицима. 

 
 

Члан 5. 
 
Поступак давања у закуп пословног простора 

спроводи Комисија за давање на коришћење 
грађевинског земљишта коју чине председник и 
шест чланова (у даљем тексту: Комисија), а коначну 
одлуку о давању у закуп пословног простора доноси 
Извршни одбор Скупштине општине Пожаревац. 

Комисију из става 1. овог члана именује 
Скупштина општине Пожаревац. 

Комисија спроводи поступак давања у закуп 
пословних просторија, по одредбама ове одлуке. 

Комисија доноси одлуке у форми предлога 
одлуке. 

Предлог одлуке из става 4. овог члана је 
пуноважан ако је за исти гласала већина од укупног 
броја чланова. 

Образложени предлог одлуке доставља се 
најкасније у року од 3 дана свим учесницима јавног 
надметања. 

Против овог предлога одлуке може се поднети 
приговор Извршном одбору Скупштине општине 
Пожаревац у року од 8 дана од дана пријема истог. 

По истеку рока за приговор, Извршни одбор 
Скупштине општине Пожаревац доноси коначну 
одлуку о давању у закуп пословног простора. 

На основу коначне одлуке, у име општине 
Пожаревац, као закуподавца, председник Извршног 
одбора са закупцем закључује уговор о закупу, уз 
сагласност Републичке дирекције за имовину 
Републике Србије. 

Пословне просторије се дају у закуп на 
одређено време, а најдуже на период од 4 (четири) 
године. 

 
 

Члан 6. 
 
О раду комисије води се записник који садржи: 

датум седнице, имена присутних чланова комисије, 
податке о учесницима доделе пословних просторија, 
податке о пословним просторијама које су предмет 
доделе и податке о начину гласања и одлучивања. 

Све примедбе на рад комисије уносе се у 
записник. 

Административно техничке и стручне послове 
за рад Комисије обавља орган општинске управе 
надлежан за имовинско правне послове. 

 
 

Члан 7. 
 
Пословне просторије дају се у закуп: 
- на основу спроведеног поступка јавног 

надметања, или прикупљањем најповољније понуде, 
- непосредном погодбом. 
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Члан 8. 
 
На основу одлуке Комисије, оглас за јавно 

надметање објављује се у локалном листу ''Реч 
народа” и истиче на огласној табли СО Пожаревац, 
као и на улазним вратима пословног простора који 
је предмет јавног надметања. 

 
Члан 9. 

 
Јавни оглас за јавно надметање садржи: време 

трајања огласа, податке о површини и намени 
пословне просторије, почетну цену закупа пословне 
просторије, обавезе учесника који је понудио 
највећи износ, рок и начин плаћања и враћања 
гарантног износа за учешће на јавном надметању, 
место и време одржавања јавног надметања, време 
на које се пословни простор издаје у закуп, начин и 
рок обавештавања учесника о резултатима јавног 
надметања. 

Почетни износ за јавно надметање је износ 
закупнине утврђен Одлуком о утврђивању висине 
закупа за пословни простор. 
 

Члан 10. 
 
Право учешћа по огласу поводом јавног 

надметања имају сва правна и физичка лица. 
Рок за подношење писмених пријава по јавном 

огласу је 8 дана од дана објављивања огласа. 
Учесници јавног надметања обавезни су да уз 

писмену пријаву доставе доказ о уплати гарантног 
износа од 100% од почетне цене закупа пословног 
простора за који се подноси пријава. 

Подносиоци неблаговремених, непотпуних и 
пријава без доказа о уплати гарантног износа не 
стичу право учешћа на оглашеном јавном 
надметању. 

 
Члан 11. 

 
Комисија је дужна да у року од 15 дана од 

истека рока за пријављивање спроведе поступак 
јавног надметања, под условом да су поднете 
најмање 3 (три) благовремене и уредне пријаве. 

О датуму и месту одржавања јавног надметања 
учесници се обавештавају писменим путем. 

 
Члан 12. 

 
Правна лица учествују на лицитацији преко 

овлашћених представника са овлашћењима. 
Физичка лица учествују непосредно или преко 

својих представника који морају поседовати уредна 
овлашћења оверена у надлежном суду. 

За учеснике пријављене на јавно надметање 
који су на заказану лицитацију упутили свог 
заступника односно представника без уредног 
овлашћења, сматраће се да се нису ни одазвали 
позиву. 

 
Члан 13. 

 
Поступак јавног надметања одржаће се у 

заказано време уз обавезно учешће најмање четири 

члана Комисије и три уредно пријављена учесника 
за  један пословни простор. 

Пре отварања поступка јавног надметања, 
увидом у личне исправе, службено лице утврдиће 
идентитет присутних учесника и обавестиће Коми-
сију о испуњености услова за спровођење поступка. 

Након што Комисија утврди да су испуњени 
услови за спровођење поступка јавног надметања, 
председавајући обавештава присутне учеснике 
колика је почетна цена закупа за предметни 
пословни простор и колики је минимални износ 
појединачне понуде, а затим их позива да давањем 
понуда узму учешће у надметању. 

Учесници у поступку лицитације дужни су да 
почетну цену закупа увећају за најмање 10%. Овако 
добијени износ представља новоутврђени износ 
цене закупа као основ за даље лицитирање. 

Свака наредна понуда не може бити нижа од 
5% у односу на почетну цену закупа. 

Уколико лицитанти неозбиљним понудама или 
непристојним понашањем онемогућавају нормалан 
ток поступка јавног надметања, председавајући, уз 
сагласност осталих чланова Комисије, може након 
изречене опомене да обустави лицитацију. 

Усмено јавно надметање је завршено када се 
после последње највише понуде закупа, ни после 
три позива председавајућег, не јави понуђач са 
већим износом. 

 
Члан 14. 

 
Пословне просторије дају се у закуп учеснику 

који понуди највећи износ закупа. 
Учесник који је понудио највећи износ, 

потписује изјаву да је понудио највећи износ са 
назнаком висине износа који је обавезан да уплати 
одмах по одржаном јавном надметању, а најкасније 
у року од 24 часа. 

Ако учесник из става 2. овог члана не уплати 
износ из изјаве у предвиђеном року, губи право 
стицања статуса закупца, као и уплаћени депозит. 

Учесницима који нису успели на јавном 
надметању враћа се гарантни износ у року од 5 дана 
од дана одржавања  јавног надметања. 

 
Члан 15. 

 
Уплаћени гарантни износ не враћа се: 
1. Лицитанту који је у поступку јавног надме-

тања понудио највећи износ закупа, 
2. Пријављеним учесницима који се нису ода-

звали уредно достављеном позиву и узели учешће у 
поступку јавног надметања, 

3. Лицитантима који су неозбиљним понудама 
или непристојним понашањем изазвали прекид 
поступка јавног надметања. 

 
 

Члан 16. 
 
Уколико јавно оглашавање или јавно надмета-

ње не успе, поступак оглашавања односно надме-
тања ће се поновити у року од 30 дана. 
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Члан 17. 
 
Непосредном погодбом пословни простор се 

даје у закуп: 
-  хуманитарним организацијама, 
- друштвеним организацијама и удружењима 

грађана из области културе, просвете, социјалне и 
дечије заштите, под условом да тај простор не 
користе за остваривање прихода. 

- када закупац престане да обавља своју делат-
ност, услед смрти или због одласка у пензију 
закључење уговора, за обављање исте делатности, 
траже брачни друг или пунолетна деца, 

- после три неуспеле лицитације, 
- по истеку четворогодишњег закупа, са закуп-

цем који је уредно и редовно измиривао своје 
обавезе према закуподавцу, 

 
Члан 18. 

 
Образложени предлог одлуке о давању у закуп 

пословне просторије Комисија доставља Извршном 
одбору који доноси коначну одлуку о додели. 

Поступак доделе пословне просторије у закуп 
завршава се закључивањем уговора о закупу који 
садржи: 

- назначење уговорних страна, 
- податке о пословној просторији, 
- пословну делатност која ће се обављати у до-

дељеној просторији, 
- време, временски период давања у закуп, 
- износ закупнине и начин плаћања исте, 
- одредбе о отказу и отказни рок, 
- место и датум закључења уговора и потпис 

уговорних страна. 
 

Члан 19. 
 
Приликом предаје пословне просторије закуп-

цу, сачињава се записник у који се уносе подаци о 
стању просторија и уређаја, кога потписују обе 
уговорне стране. 

 
Члан 20. 

 
Закупац је дужан да пословне просторије 

користи за обављање пословне делатности одређене 
уговором о закупу и да плаћа уговорену закупнину и 
друге обавезе у роковима предвиђеним уговором. 

При коришћењу пословне просторије закупац је 
дужан да пословне просторије користи са пажњом 
доброг привредника и исте не може давати другом у 
закуп. 

Закупац нема право да врши адаптације и 
реконструкцију пословне просторије без саг-
ласности закуподавца. 

 
Члан 21. 

 
Уговор о закупу престаје: 
- истеком рока на који је закључен, 
- отказом пре истека рока. 
Отказ уговора о закупу је пуноважан уколико 

протекне време предвиђено у уговору за отказ 
уговора (отказни рок). 

Уколико уговором није предвиђен отказни рок, 
отказни рок износи 30 дана. 
 

Члан 22. 
 
Уговор о закупу пословннх просторија отказује 

се преко надлежног суда. 
Закуподавац може дати отказ уговора о закупу 

пре истека рока на који је уговор закључен, у складу 
са одредбама Закона о облигационим односима. 

 
Члан 23. 

 
Престанак уговора о закупу може бити и путем 

одустанка закуподавца: 
1. ако закупац и после опомене од стране заку-

подавца користи пословну просторију противно 
уговору, или им наноси знатнију штету користећи 
их без потребне пажње, или изда другом у закуп, 

2. ако закупац не плати доспелу закупнину ни у 
року од 15 дана од дана пријема опомене упућене од 
стране закуподавца. 

 
 

Члан 24. 
 
Закупац може одустати од уговора о закупу 

уколико закуподавац у уговором предвиђеном року 
му не преда  назначене пословне просторије како је 
предвидео уговором. 

 
Члан 25. 

 
Одустанак уговора даје се у писменој форми у 

коме се назначује рок до кога се има предати 
односно примити пословна просторија. 

Рок за одустанак од уговора износи 30 дана, 
рачунајућн од дана пријема изјаве о одустанку. 

Закупац је дужан да врати пословну просторију 
најкасније до дана истека рока одустанка од 
уговора. 

 
Члан 26. 

 
Надзор над применама одредаба ове Одлуке 

врше орган управе надлежан за имовинско правне 
послове, Општинско јавно правобранилаштво и Ре-
публичка дирекција за имовину Републике Србије. 

 
Члан 27. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном гласнику општине По-
жаревац”. 

 
Члан 28. 

 
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да 

важи Одлука о давању у закуп пословних 
просторија (“Службени гласник општине Пожа-
ревац”, бр. 2/98, 4/99, 4/2001 и 5/2001). 

 
У Пожаревцу, 19. 04. 2002. 
Број 01-06-4/21 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ 
 

Председник Скупштине, 
Славољуб Матић, с. р. 
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На основу члана 18. Статута општине Пожа-

ревац (“Службени гласник општине Пожаревац'' 
бр.7/99 и 3/2000) 

Скупштина општине Пожаревац, на седници 
одржаној 19. 04. 2002. године, донела  је 

 
О Д Л У К У 

 
о утврђивању висине закупа за пословни простор 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком утврђује се висина закупнине за 

пословни простор Републике Србије, којим управља 
и користи општина Пожаревац (у даљем тексту: 
пословни простор). 

 
Члан 2. 

 
Закупнина за пословни простор, одређује се по 

метру квадратном месечно, према локацијама на 
којима се пословни простор налази и према 
делатностима које се у њему обављају, и то: 

у динарима 
ЗОНЕ (цена закупа по m2) ВРСТА ДЕЛАТНОСТИ Екстра Прва Друга 

1.а Канцеларије за пружање 
услуга 

 
330,00 300,00 270,00 

1.б Канцеларије за закупце, 
који обављају делатности 
из области образовања, 
социјалне заштите, чија се 
делатност финансира из 
буџета општине. 100,00 80,00 50,00 

1.ц Канцеларије за закупце, 
који обављају делатности 
политичких странака, удру-
жења грађана, друштвене  
организације и др. 30,00 28,00 26,00 

2. Локали:    
а Угоститељски 330,00 300,00 270,00 
б Трговински 300,00 270,00 240,00 
3. Магацини 120,00 90,00 60,00 
4. Производни простор    
а Занатскта делатност 150,00 120,00 90,00 
б Остало 200,00 160,00 120,00 

  
Закупнине из става 1. овог члана важе за 

пословни простор, који се налази на локацијама, 
које су разврстане по зонама утврђеним у списку 
улица по зонама: 

 
Екстра зона 
Ул. Табачка чаршија, Трг ослобођења, Ул. 

Лењинова, део Ул. Воје Дулића (од Ул. Дринска до 
Ул. Даворјанке Пауновић), Ул. Дринска, Ул. 15. 
октобар, Ул. Парма и део Ул. Стари корзо (од Трга 
ослобођења до Ул. Воје Дулића), Ул. Градско 
сокаче. 

 
Прва зона 
Ул. Вељка Дугошевића, део Ул. Моше Пијаде 

(до пруге), Ул. Таковска, део Ул. Воје Дулића           
(Булевар), Ул. Синђелићева, Ул. Поречка део Ул. 
Немањина ( од Ул. Таковска до раскрснице са Ул. 

Дунавска), 
Друга зона 
Део Ул. Моше Пијаде (од пруге до краја улице), 

Ул. Братства јединства, Ул. Косовска, Ул. 
Шумадијска, Ул. Боже Димитријевића, Ул. 
Делиградска, Ул. Чеде Васовића. 

 
 

Члан 3. 
 
Уговор о закупу пословног простора садржи 

одређену врсту делатности коју закупац обавља, 
одређену површину као и зону у којој се закупљени 
пословни простор налази. 

Уговор о закупу пословног простора садржи 
тачну адресу становања закупца и назив предузећа 
или радње, чији је власник закупац. 

Закупац је дужан да благовремено обавести 
закуподавца о свакој промени адресе становања, 
промени статуса предузећа или радње и промени 
жиро рачуна. 

 
 

Члан 4. 
 
Цена закупа пословног простора из члана 2. 

став 1. ове Одлуке усклађиваће се годишње, у јану-
ару, према индексу раста цена на мало за претходну 
годину. 

 
 

Члан 5. 
 
Извршни одбор СО Пожаревац може по захтеву 

закупца умањити износ закупнине или потпуно 
ослободити закупца од плаћања закупнине за одре-
ђени временски период, у случајевима када закупац, 
на основу сагласности Извршног одбора, врши 
адаптацију и реконструкцију пословног простора 
сопственим средствима. 

Комисија коју оформи Извршни одбор, утврђује 
стање и висину уложених средстава закупца у 
пословни простор, о чему извештава исти. 

Захтев закупца за умањење износа закупнине по 
основу уложених средстава, не ослобађа закупца 
плаћања закупнине, до коначне Одлуке Извршног 
одбора по захтеву закупца. 

Закупац је дужан да плаћа закупнину и ако 
закупљену пословну просторију не користи за оба-
вљање делатности. 

 
Члан 6. 

 
Висина закупнине утврђена у члану 2. став 1. 

ове Одлуке је почетна цена код утврђивања               
закупнине путем јавне лицитације или при-
купљањем понуда. 

 
Члан 7. 

 
Закупнину корисници пословног простора 

плаћају месечно и то за протекли месец најкасније 
дo 10-oг y текућем мeceцy, на подрачун буџета 
општине Пожаревац. 

Уколико закупац жели да плати закупнину за 6 
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месеци унапред, закупнина се умањује за 10%. 
Закупац се обавезује да за период од истека 

отказног рока до исељења из предметног пословног 
простора плаћа двоструки износ месечне закупнине, 
уколико према судској Пресуди буде решено у 
корист закуподавца. 

 
 

Члан 8. 
 
У циљу обезбеђења благовременог измирења 

закупнине, закупац се обавезује да закуподавцу на 
име гаранције, преда два бланко потписана и 
оверена акцептна налога, без назначеног датума 
доспећа и износа, који закуподавац може поднети на 
наплату у случају да закупац и после писмене 
опомене не измири доспеле обавезе према 
закуподавцу. 

У случају да закуподавац искористи своје право 
из става 1. овог члана, закупац је дужан да му одмах, 
а најкасније у року од три дана од дана 
обавештавања, достави два нова бланко потписана 
оверена акцептна налога. 

Закуподавац на име гаранције може да од 
закупца користи и друге облике обезбеђења 
плаћања: чекови грађана, хипотека и др. 

 
 

Члан 9. 
 
У закупнину се не урачунавају остали 

трошкови коришћења пословног простора, које 
плаћа закупац (накнада за коришћење градског 
грађевинског земљишта, струја, вода, ПТТ услуге, 
изношење смећа, текуће одржавање и друго). 

 
 

Члан 10. 
 
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 

Одлука о изменама Одлуке о утврђивању висине 
закупа за пословни простор (“Сл. гл. општине”, бр. 
6/99). 

 
Члан 11. 

 
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику општине 
Пожаревац”. 

 
У Пожаревцу, 19. 04. 2002. године 
Број: 01-06-4/22 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ 
 

Председник Скупштине, 
Славољуб Матић, с. р. 
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На основу члана 18. Статута општине Пожаре-

вац (“Сл. гласник општине Пожаревац” бр. 7/99 и 
3/2000.), 

Скупштина општине Пожаревац на седници 

одржаној 19. 04. 2002. године, доноси 
О Д Л У К У 

 
о образовању Комисије за утврђивање 

испуњености услова за издавање грађевинске 
односно употребне дозволе за спорне објекте 

изграђене после 04. 11. 1995. године 
 

Члан 1. 
 
Образује се Комисија за утврђивање испуње-

ности услова за издавање грађевинске, односно упо-
требне дозволе за спорне објекте изграђене после 
04. 11. 1995. године. 

 
Члан 2. 

 
Задатак Комисије је да утврди да ли објекти 

који не подлежу поступку легализације, јер су 
изграђени након 04. 11. 1995. године, испуњавају 
урбанистичке и друге прописане услове за издавање 
грађевинске односно употребне дозволе. 

 
Члан 3. 

 
Трошкови рада Комисије и трошкови 

испуњености услова за издавање грађевинске 
односно употребне дозволе сноси власник, односно 
носилац права коришћења објекта, чију висину и 
наплату утврђује ЈП Дирекција за изградњу општине 
Пожаревац у зависности од величине објекта, 
сложености инсталација и уређаја, локација објекта. 

 
Члан 4. 

 
У Комисију из члана 1. именују се: 
1. Славољуб Матић, председник СО Пожаревац 

- председник 
2. Јулијана Стојановић, дипл. инж. грађ. - члан, 

Одељење за инспекцијске послове, 
3. Гордана Ранђеловић, дипл. инж. арх. – члан, 

Одељење за урб. ком. и имов. прав. послове, 
4. Зорица Марковић, дипл. правник - члан, 

Одељење за урб. ком. и имов. правне послове, 
5. Милан Миљевић, дипл. инж. арх. - члан, 

Дирекција за изградњу oпштинe Пожаревац, 
6. Милан Бурсаћ, дипл. инж. геод. – члан, 

Служба за катастар непокретности и 
7. Саша Исаковић, дипл. инж. арх. – члан, 

Друштво архитеката у Пожаревцу. 
 

Члан 5. 
 
Комисија Одељењу за урбанизам, комуналне и 

имовинско правне послове, доставља записник о 
испуњености услова за издавање грађевинске 
односно употребне дозволе. 

 
Члан 6.  

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Сл. гласнику општине Пожаревац'', 
а престаје да важи са доношењем новог Закона о 
изградњи објеката. 

 
У Пожаревцу, 19. 04. 2002. године  
Број 01-06-4/23  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ  
Председник Скупштине, 
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Славољуб Матић, с. р. 
13 

 
На основу члана 30. Закона о водама  (''Сл. 

гласник Р. Србије”, бр. 46/91, 53/93, 48/94, и 54/96) и 
члана 18. Статута општине Пожаревац (“Сл. гласник 
општине Пожаревац” бр. 7/99 и 3/2000),  

Скупштина општине Пожаревац на седници од 
19. 04. 2002. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
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 Извршни одбор Скупштине 

општине да по указаној потреби може именовати и 
разрешити одговорности руководиоца одбране од 
поплава и помоћнике одбране од поплава у месним 
заједницама. 

 
Члан 3. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у  ''Службеном гласнику општине 
Пожаревац”. 

 
У Пожаревцу 19. 04. 2002. године  
Број: 01-06-4/24 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ 
 

Председник Скупштине, 
Славољуб Матић, с. р. 

 
 

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 у виду да су све остале површине 
заштићене од поплава насипима. 

 
І  П О П Л А В Е 

 
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. 

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). 

По подацима добијеним од месних заједница 
угрожена подручја од поплава изазваних бујичним 
водама cу следећа: 

 
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. 

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

 
У КО Кличевац: 
- Изградњом ХЕ ''Ђердап'' и подизањем нивоа 

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

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

 
У КО Берање: 
- дејством бујичних вода угрожени су објекти 

Основне школе, објекти Дома културе, објекти 
Месне канцеларије. 

 
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 и 
1999. 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. 

 
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. 

 
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 Љубоми-
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ра; 
- бујични поток “Голи брег”, између дома-

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

ћинства 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. 
 
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. 

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

угрожава Улицу Л. Рибара у дужини од 500m. 
- 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 
приобала Млаве, такође представљају проблем и 
поред чињенице да је ХЕ "Ђердап" предузела мере 
заштите (издизање терена насипањем, копањем 
дренажних бунара и изградњом ободног канала). 

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

 
1. Maтepиjaлнe и друге потребе и мoгyћнocти 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 елиминисти 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 
"Ђердап". Посебно је тешко питање обезбеђења 
пијаће воде за домаћинства чији су бунари 
угрожени. 

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

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

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

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

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

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

Процена је да је могуће извршити регулацију 
свих потока, а до момента регулације свих потока, 
неопходно је да М3 Пољана врши заштиту 
домаћинстава приручним материјалом који стоји на 
располагању. 

У КО Кленовник, могућа је регулација сва три 
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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 ТЕ "Костолац" и "Дрмно" да се у потпуности 
поштује пројектна документација приликом 
изградње таложних поља и у потпуности 
елиминише могућност изливања отпадних вода и 
пепела из изграђених касета за одлагање пепела. 

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

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

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

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

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

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

Како су водотоци (како са сталном водом, тако 

и повремени) постали на неки начин депоније 
отпадног материјала, што има за последицу 
вишеструке штете, потребно је: 

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

- Преко органа МЗ праћење и реализација ове 
забране; 

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

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

 
 

II РУКОВОЂЕЊЕ ЗАШТИТОМ ОД 
ПОПЛАВА И БУЈИЦА 

 
1. 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, дужна је да 
својим годишњим планом одбране од поплава 
одреди заменика руководиоца сектора и потребно 
стручно људство за одбрану од поплава. 

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. 

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 
- Месне заједнице на подручју општине Пожа-

ревац 
- Угрожена предузећа 
- 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 Извршног одбора 
СО Пожаревац. 

Руководилац заштите и Извршни одбор СО 
Пожаревац одмах ће ангажовати потребну 
механизацију, стручно људство и потребну радну 
снагу, као и обезбедити потребна материјална 
средства. 

Одбрана од пoплaвa и бујица може бити: 
1. Редовна одбрана и 
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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 превен-
тивних радњи за спречавање штета. 

а) Околности због којих се проглашава редовна 
одбрана су: 

- већи број кишних дана у једном контину-
ираном 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 30mm 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 Извршни одбор СО 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 ЈБП 
"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 40.000,00 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. 
- 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. 
- 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. М3 "Речица"  
- трактор 3 ком. 
- радна снага 40 радника 
6. М3 "Кличевац" 
- трактор 2 ком. 
- радна снага 20 радника 
7. М3"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. М3 "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. М3 "Маљуревац" 
- трактор  2 ком. 
- радна снага 20 радника 
14. М3 "Брадарац" 
- трактор  2 ком. 
- радна снага 20 радника 
15. М3 "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, Извршни одбор 
СО-е 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 
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имовине. 
V УТВРЂИВАЊЕ ПОТРЕБА ЗА УЧЕШЋЕ 
ЈЕДИНИЦА ВОЈСКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 

 
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, 
Извршни одбор СО-е Пожаревац на предлог 
руководиоца заштите може затражити помоћ и 
учешће јединица Војске Југославије. 
Саставни део плана заштите су планска документа и 
графички прилози. 

 
С П И С А К 

руководилаца одбране од поплава 
 

Телефон Функција Име и презиме Адреса 
на послу код куће 

1 2 3 4 5 
Општински руководилац 
заштите 

Слободан Миленковић СО Пожаревац 223-344/128 213-085 

заменик Милан Перић ДП"Водопривреда" 223-022  
заменик Драган Ранђеловић ВХДП "Хидроградња и ерозија" 221-646 212-009 
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  
Помоћник за Речицу Миломир Јесић Речица 565-115 261-101 
Помоћник за Набрђе Слађан Максић Набрђе 286-207 286-015 
Помоћник за Берање Томислав Стевић Берање 587-285 587-183 
Помоћник за Кличевац Миломир Јесић Кличевац 565-048 261-101 
Помоћник за Стари Костолац Дејан Стојадиновић Ст.Костолац 246-104 246-181 
Помоћник за Ђириковац Драгана Милошевић Ђириковац 264-202  
Помоћник  за Батовац Жељко Николић Батовац 574-188 210-239 
Помоћник за Драговац Новица Костић Драговац 575-063  
Помоћник за Маљуревац Тања Жикић Маљуревац 261-330  
Помоћник за Братинац Оливера Богдановић Братинац 286-125 286-288 
Помоћник за Баре Томислав Стевић Баре 587-283  
Помоћник за Бубушинац Данијела Станковић Бубушинац 261-440 261-477 
Помоћник за Лучицу Драгиша Новановић Лучица 224-478 227-797 
Помоћник за Брадарац Драгиша Живановић Брадарац 261-230  

 
С П И С А К 

материјала и алата за потребе заштите од 
поплава и атмосферских непогода који се чува у 

магацину ВП  у Љубичеву 
 

Списак алата 
 

Р.бр. Назив алата Комада 
1. Ручна колица - 
2. Лопате 70 
3. Ашови 88 
4. Крампови 9 
5. Мотике 12 
6. Секире 5 

 
Списак материјала 

 
Ред. 
број Назив материјала Јединица 

мере Количина 

1. Јутана врећа ком. 2.480 
2. Пластична врећа ком. 8.960 
3. Дизел гориво литар - 
4. Сисел везиво кгр. - 
5. Бензин литар - 
6. Даске дебљине 5 cm m3 - 

7. Багремове облице Ø 12 
дужине 1,5 m ком. - 

8. Кишна кабаница ком. - 
9. Рударске чизме пари - 

10. Батеријске лампе комплета - 
14  

На основу члана 89. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РепубликеСрбије", 
бр9/2002) и члана 18. Статута општине Пожаревац 
("Службени гласник општине Пожаревац", бр.7/99 и 
3/2001), 

Скупштина општине Пожаревац на седници од 
19. 04. 2002. године донела је: 

 
П Р Е Д Л О Г 

 
одлуке о увођењу самодоприноса са подручја 

Месне заједнице Село Костолац 
 

Члан 1. 
 
Уводи се самодопринос у новчаном облику, за 

подручје Месне заједнице Село Костолац. 
 

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

година и то почев од 01. 06. 2002. до 30. 05. 2007. 
године. 

 
Члан 3. 
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Планирани проходи од самодоприноса чине део 
укупних средстава која ће се формирати и кроз дру-
ге видове учешћа у обезбеђивању средстава (учешће 
Дирекције за изградњу општине Пожаревац, кредита 
банака и извођача радова, учешћа грађана, приват-
них инвеститора и друго). 

Приходи самодоприноса утврдиће се финан-
сијским планом за сваку годину посебно у периоду 
за који се води самодопринос. 

 
 

Члан 4. 
 
Средства самодоприноса убрана за Месну 

заједницу Село Костолац заједно са средствима из 
члана 3. став 1. ове Одлуке користи ће се: 

- 30% за завршетак изградње магистралног топ-
ловода, а по завршетку, за изградњу канализације 

- 20% за изградњу, доградњу и одржавање 
путева, 

- 10% за за изградњу амбуланте, 
- 10% за спорт и културу, 
- 5% за екологију и очување животне средине, 
- 5% за цркву и одржавање гробља, 
- 5% за одржавање месне заједиице и Дома кул-

туре, 
- 5% за уличну расвету 
- 5% за трошкове Савета Месне заједнице, 
- 5% за одржавање основне школе, 
 

Члан 5. 
 
Средства самодоприноса користиће се у 

наведеном раздобљу за који је уведен у складу са 
програмом самодоприноса члана 4. ове Одлуке. 

 
Члан 6. 

 
Самодопринос извршавају грађани на начин и 

на основице за утврђивање самодоприноса како је то 
прописано чланом 92 и 93. Закона о локалној 
самоуправи и то по следећим стопама: 

- 2% од нето плата и зарада радника у радном 
односу, 

- 5% од нето плата и примања која имају 
карактер зараде грађана (самостално обављање 
занатских и других делатности и сл.), 

- 2% на троструку просечну плату у општини 
Пожаревац за раднике на привременом раду у 
иностранству. 

 
Члан 7. 

 
Самодопринос се не може увести на примања и 

имовину који су Законом изузети од опорезивања. 
 
 

Члан 8. 
 
Обрачун и наплату самодоприноса врше: 
- из плата, исплатилац плата приликом сваке 

исплате, 
- у осталим случајевима разрезује га и 

наплаћује га порески орган у складу са чланом 94. 

Закона о локалној самоупорави и прописима који 
важе за порезе грађана. 

Члан 9. 
 
Новчана средства самодопрноса воде се на 

посебном рачуну код Завода за обрачун плаћања у 
Пожаревцу. 

 
Члан 10. 

 
За праћење наплате и реализацију самодо-

приноса, управљање и надзор над тим средствима и 
доношење наредби за извршење финсијског плана 
самодопринос, Савет Месне заједнице Село Косто-
лац, образоваће Одбор и ближе одредити његова 
права и обавезе. 

 
У Пожаревцу 19. 04. 2002. године 
Број: 01-06-4/25 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВЦ 

 
Председник Скупштине, 
Славољуб Матић, с. р. 

 
15  

На основу члана 89. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", 
бр. 9/2002) и члана 18. Статута општине Пожаревац 
("Службени гласник општине Пожаревац", бр. 7/99 и 
3/2001), 

Скупштина општине Пожаревац на седници од 
19. 04. 2002. године донела је: 

 
П Р Е Д Л О Г 

 
одлуке о увођењу самодоприноса са подручја 

Месне заједнице Живица 
 

Члан 1. 
 
Уводи се самодопринос у новчаном облику, за 

подручје Месне заједнице Живица. 
 

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

година и то почев од 01. 06. 2002. до 30. 05. 2007. 
године. 

 
Члан 3. 

 
Планирани проходи од самодоприноса чине део 

укупних средстава која ће се формирати и кроз 
друге видове учешћа у обезбеђивању средстава 
(учешће Дирекције за изградњу општине 
Пожаревац, кредита банака и извођача радова, 
учешћа грађана, приватних инвеститора и друго). 

Приходи самодоприноса утврдиће се финан-
сијским планом за сваку годину посебно у периоду 
за који се води самодопринос. 

 
Члан 4. 

 
Средства самодоприноса убрана за Месну 

заједницу Живица заједно са средствима из члана 3. 
став 1. ове Одлуке користи ће се: 
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- 20% за расвету стадиона малих спортова и 
увођење уличног светла, 

- 30% за насипање путева кроз насеље и уре-
ђење сметилишта, 

- 20% за уређење и опремање Дома културе, 
- 10% за развој спорта у селу, 
- 10% за изградњу капеле на гробљу, 
- 10% за рад Савета Месне заједнице Живица. 
 

Члан 5. 
 
Средства самодоприноса користиће се у 

наведеном раздобљу за који је уведен у складу са 
програмом самодоприноса члана 4. ове Одлуке. 

 
Члан 6. 

 
Самодопринос извршавају грађани на начин и 

на основице за утврђивање самодоприноса како је то 
прописано чланом 92 и 93. Закона о локалној 
самоуправи и то по следећим стопама: 

- 2% од нето плата и зарада радника у радном 
односу, 

- 2% од нето плата и примања која имају 
карактер зараде грађана (самостално обављање 
занатских и других делатности и сл.), 

- 5% на приход грађана који друштвене обавезе 
плаћају у годишњем паушалом износу, 

- 10% на катастарски доходак од пољопри-
вредне делатности 

- 2% на петоструку просечну плату у општини 
Пожаревац за раднике на привременом раду у 
иностраиству. 

 
Члан 7. 

 
Самодопринос се не може увести на примања и 

имовину који су Законом изузети од опорезивања. 
 

Члан 8. 
 
Обрачун и наплату самодоприноса врше: 
- из плата, исплатилац плата приликом сваке 

исплате, 
- у осталим случајевима разрезује га и 

наллаћује га порески орган у складу са чланом 94. 
Закона о локалној самоупорави и прописима који 
важе за порезе грађана. 

 
Члан 9. 

 
Новчана средства самодопрноса воде се на 

посебном рачуну код Завода за обрачун плаћања у 
Пожаревцу. 

 
Члан 10. 

 
За праћење наплате и реализацију самодопри-

носа, управљање и надзор над тим средствима и 
доношење наредби за извршење финансијског плана 
самодопринос, Савет Месне заједнице Живица, 
образоваће Одбор и ближе одредити његова права и 
обавезе.  
У Пожаревцу 19. 04. 2002. године 
Број: 01-06-4/26  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ  

Председник Скупштине, 
Славољуб Матић, с. р. 
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На основу члана 27. и члана 71. Закона о 

планирању и уређењу простора и насеља 
("Службени гласник РС" бр. 44/95, 23/96, 16/96 и 
46/98) и члана 18. Статута општине Пожаревац 
("Службени гласник општине Пожаревац", бр. 7/99 
и 3/00), 

Скупштина општине Пожаревац, на седници од 
19. 04. 2002. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
о приступању изради Урбанистичког пројекта за 
уређење дела кат. парц. бр. 19593 КО Пожаревац 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком приступа се изради Урбани-

стичког пројекта за уређење простора на делу кат. 
парц. бр. 19593 КО Пожаревац, која се налази у 
комасираном подручју града Пожаревца, поред пута 
за село Драговац. 

Простор за који се израђује урбанистички 
пројекат налази се у оквиру просторног плана 
Општине и испуњава услове да се приступи изради 
планске документације у смислу члана 23. Закона о 
планирању и уређењу простора и насеља. 

 
Члан 2. 

 
Циљ израде плана је уређење простора ради 

изградње пословно-стамбеног објекта у приземљу 
перионица са пратећим садржајима и на спрату 
стамбени простор, спратности ПО+П+1. 

 
Члан 3. 

 
Hocилaц израде Урбанистичког пројекта је 

предузеће које је овлашћено и испуњава услове за 
израду такве врсте планске документције. 

 
Члан 4. 

 
Рок за израду Урбанистичког пројекта је 30 

дана од дана доношења ове Одлуке. 
 

Члан 5. 
 
Срества за израду Урбанистичког пројекта, 

обезбеђује инвеститор Ристић Предраг из Пожарев-
ца, као корисник наведене парцеле. 

 
Члан 6. 

 
Пре израде пројекта инвеститор је дужан да 

прибави услове надлежних јавних предузећа, органа 
и организација овлашћених законима и прописима 
донетим на основу закона за давање посебних 
услова за израду планске документације простора 
који се приводи намени из члана 2. ове Одлуке. 

 
Члан 7. 

 
Ивеститор је у обавези да обезбеди и 

финансира израду прилазног пута на главну 
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саобраћајницу уз поштовање законских услова који 
гарантују безбедност саобраћаја. 

Нацрт Урбанистичког плана утврђује Извршни 
Одбор Скупштине општине Пожаревац. 

О Нацрту урбанистичког пројекта спроводи се 
стручна расправа у просторијама Општинске управе 
општине Пожаревац. 

Оглас о стручној расправи и јавном увиду 
објављује се у локалном листу "Реч народа", у 
трајању од 30 дана од дана објављивања. 

 
Члан 8. 

 
Одлуку доставити Министарству урбанизма и 

грађевина Релублике Србије у року од 15 дана од 
дана усвајања са графичким приказом подручја. 

Ова одлука се по усвајању објављује у 
"Службеном гласнику општине Пожаревац". 

 
Члан 9. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објавливања у "Службеном гласнику општине 
Пожаревац. 

 
У Пожаревцу, 19. 04. 2002. године 
Број: 01-06-4/27 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ 
 

Председник Скупштине, 
Славољуб Матић, с. р. 
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На основу члана 27. и члана 71. Закона о 

планирању и уређењу простора и насеља ("Слу-
жбени гласник РС" бр. 44/95, 23/96. 16/96 и 46/98) и 
члана 18. Статута општине Пожаревац ("Службени 
гласник општине Пожаревац", бр. 7/99 и 3/00), 

Скупштина општине Пожаревац, на седници од 
19. 04. 2002. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
о приступању изради Урбанистичког пројекта за 
уређење кат. парц. бр. 20303/5 КО Пожаревац 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком приступа се изради Урбанисти-

чког пројекта за уређење простора на кат. парц. бр. 
20303/5 КО Пожаревац, која се налази ван грађе-
винског подручја града Пожаревца, пут за Београд и 
укупне површине 1,36,07 ха. 

Простор за који се израђује урбанистички 
пројекат налази се у оквиру просторног плана Оп-
штине и преставља значајан комплекс који треба 
уредити у смислу члана 23. Закона о планирању и 
уређењу простора и насеља. 

 
Члан 2. 

 
Циљ израде плана је уређење простора ради 

изградње објекта комерцијалног садржаја са помо-
ћним просторијама и магацинским простором у 

првој фази и за изградњу објеката производног и 
магацинског простора у другој фази. 

Члан 3. 
 
Носилац израде Урбанистичког пројекта је 

предузеће које је овлашћено и испуњава услове за 
израду такве врсте планске документције. 

 
Члан 4. 

 
Рок за израду Урбанистичког пројекта је 30 

дана од дана доношења ове Одлуке. 
 

Члан 5. 
 
Срества за израду Урбанистичког пројекта, 

обезбеђује инвеститор Илић Бобан из Раковице, као 
корисник наведене парцеле. 

 
Члан 6. 

 
Пре израде пројекта инвеститор је дужан да 

прибави услове надлежних јавних предузећа, органа 
и организација овлашћених законима и прописима 
донетим на основу закона за давање посебних 
услова за израду планске документације простора 
који се приводи намени из члана 2. ове Одлуке. 

 
Члан 7. 

 
Ивеститор је у обавези да обезбеди и финан-

сира израду прилазног пута на главну саобраћајницу 
уз поштовање законских услова који гарантују 
безбедност саобраћаја. 

Нацрт Урбанистичког плана утврђује Извршни 
Одбор Скупштине општине Пожаревац. 

О Нацрту урбанистичког пројекта спроводи се 
стручна расправа у просторијама Општинске управе 
општине Пожаревац. 

Оглас о стручној расправи и јавном увиду 
објављује се у локалном листу "Реч народа", у 
трајању од 30 дана од дана објављивања. 

 
Члан 8. 

 
Одлуку доставити Министарству урбанизма и 

грађевина Републике Србије у року од 15 дана од 
дана усвајања са графичким приказом подручја. 

Ова одлука се по усвајању објављује у "Служ-
беном гласнику општине Пожаревац". 
 

Члан 9. 
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику општине 
Пожаревац". 

 
У Пожаревцу, 19. 4. 2002. год. 
Број: 01-06-4/28 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ 
 

Председник Скупштине, 
Славољуб Матић, с. р. 

 
18 
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На основу члана 27. Закона о планирању и 
уређењу простора и насеља ("Службени гласник 
Републике Србије", број 44/95, 23/96. 16/97 и 46/98) 
и члана 18. Статута ошптине Пожаревац ("Служ-
бени гласник општине Пожаревац", број 7/99 и 
3/00), 

Скупштина отштине Пожаревац на седници 
одржаној 19. 04. 2002. године доноси 

 
О Д Л У К У 

 
о приступању и изради Урбанистичког пројекта 
за уређење простора на катастарској пapцeли 

број 7975/1 КО Пожаревац у оквиру 
грађевинског реона града Пожаревца 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком приступа се изради Урбани-

стичког пројекта за изградњу новог стамбеног 
објекта, на катастарској парцели у Пожаревцу, која 
је лоцирана у Улици 27. април б.б. 

 
Члан 2. 

 
Циљ израде урбанистичког пројекта је стварање 

услова за изградњу стамбеног објекта, у циљу реша-
вања стамбеног питања вишегенерацијске породице, 
обзиром да за ово подручје не постоји одговарајућа 
планска документација. Увидом у стање на терену 
утврђено је да напред наведена катастарска парцела 
по пoвршини одговара пpoпиcимa и нормативима за 
наведену изградњу. 

 
Члан 3. 

 
Носилац израде Урбанистичког пројекта је 

предузеће, које је овлашћено и испуњава услове за 
израду такве врсте планске документације. 

 
Члан 4. 

 
Рок за израду Урбанистичког пpojeктa je 60 

дана од дана доношења ове Одлуке.  
 

Члан 5. 
 
Средства за израду Урбанистичког пpojeктa 

обезбеђује инвеститор Ћорђевић Владица као кори-
сник наведене парцеле. 

 
Члан 6. 

 
Пре израде пpojeктa инвecтитop је дужан да 

прибави услове надлежних јавних предузећа, органа 
и организација овлашћених Законом и прописима 
донетим на основу Закона за давање посебних 
услова за израду планске документације простора, 
који се приводи намени из чл. 2. ове Одлуке. 

 
Члан 7. 

 
Нацрт Урбанистичког пpojeктa утврђује Извр-

шни одбор Cкyпштинe општине Пожаревац. 
О нацрту Урбанистичког пројекта спроводи се 

стручна расправа у просторијама Општинске управе 
општине Пожаревац. 

Оглас о стручној расправи и јавном увиду, 
објављује се у локалном листу "Реч народа". у 
трајању од 30 дана од дана обављивања. 

Члан 8. 
 
Одлуку доставити Министарству урбанизма и 

грађевина Републике Србије y poкy од 15 дана од 
дана усвајања са графичким приказом подручја. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном гласнику општие Пожа-
ревац". 
 
У Пожаревцу, 19. 04. 2002. године 
Број: 01-06-4/29 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ 
 

Председник Скупштине, 
Славољуб Матић, с. р. 
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Ha ocнoвy члана 27. и члана 71. Закона о 

планирању и уређењу простора и насеља 
("Службени гласник Републике Србије", број 44/95, 
23/96, 16/97 и 46/98) и члана 18. Статута општине 
Пожаревац ("Службени гласник општине 
Пожаревац", број 7/99 и 3/00), 

Скупштина општине Пожаревац на седници 
одржаној 19. 04. 2002. године, доноси 

 
О Д Л У К У 

 
о приступању изради Урбанистчког пројекта за 
уређење простора на катастарским парцелама 
број 3630/1 и 3631/1 КО Бубушинац ван граница 

градског грађевинског подручја града 
Пожаревца 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком пpиcтyпa ce изради Урбани-

стичког пројекта за уређење простора на катастар-
ским парцелама број 3630/1 и 3631/1 КО Бубуши-
нац, обе велике 54,91 ари, поред пута Пожаревац - 
Велико Градиште, ван граница градског грађевин-
ског подручја града Пожаревца. 

 
Члан 2. 

 
Циљ израде урбанистичког пројекта је стварање 

услова за изградњу објеката намењених за произ-
водњу гређевинског материјала-блокова, продају 
гређевинског материјала и објеката пратећих садр-
жаја (у даљем тексту Урбанистички пројекат), обзи-
ром да за ово подручје не постоји одговарајући 
урбанистички план, а налази се у зони изграђених 
производно-трговинско-услужних објеката. 

 
 

Члан 3. 
 
Носилац израде Урбанистичког пројекта је 

предузеће које је oвлашћено и испуњава услове за 
израду такве врсте плaнcкe документације. 
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Члан 4. 
 
Рок за израду Урбавистичког пpojeктa je 60 

дана од дана доношења ове Одлуке. 
Члан 5. 

 
Средства за израду Урбанистичког пpojeктa 

обезбеђују инвеститори Живановић Зоран и Жива-
новић Снежана из Кличевца као корисници наве-
дених парцела. 

 
Члан 6. 

 
Пре израде пројекта инвеститор је дужан да 

прибави услове надлежних јавних предузећа, органа 
и организација овлашћених законом и прописима 
донетим на основу закона за давање посебних 
услова за израду планске документације простора 
који се приводи намени из чл. 2. ове Одлуке. 

 
Члан 7. 

 
Инвеститор је у обавези да обезбеди и 

финансира израду прилазног пута иа главну 
саобраћајницу уз поштовање законских услова који 
гapaнтyjy безбедност саобраћаја. 

Нацрт Урбанистичког пројекта утврђује 
Извршни одбор Скупштине општине Пожаревац. 

О нацрту Урбанистичког пројекта спроводи се 
стручна расправа у просторијама Општинске управе 
општине Пожаревац. 

Оглас стручној расправи и јавном увиду, 
објављује се у локалном лиcтy "Реч народа", у 
трајању од 30 дана од дана објављивања. 

 
Члан 8. 

 
Одлуку доставити Mиниcтapcтвy урбанизма и 

гређевина Републике Србије у року од 15 дана од 
дана усвајања са графичким приказом подручја. 

Ова Одлука cтyпa нa cнагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном гласнику општине 
Пожаревац". 

 
У Пожаревцу 19. 04. 2002. године 
Број: 01-06-4/30 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ 
 

Председник Скупштине, 
Славољуб Матић, с. р. 
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На основу члана 35. и члана 37. Закона о 

планирању и уређењу простора и насеља ("Служ-
бени гласник" Републике Србије бр. 44/95, 23/96, 
16/97 и 46/98 ) и члана 18. Статута општине Пожаре-
вац ("Службени гласник oпштинe Пожаревац" бр. 
7/99 и 3/00), 

Скупштина општине Пожаревац на седници од 
19. 04. 2002.године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
о усвајању Урбанистичког пројекта за уређење 
простора на делу кат. парц. бр. 10048/1 КО 

Пожаревац 
 

Члан 1. 
 
Овом Одлуком усваја се Урбанистички пројекат 

за уређење простора, на делу кат. парц. бр. 10048/1 
КО Пожаревац у Пожаревцу који се налази на делу 
комплекса кога чине границе улице Моше Пијаде и 
интерне саобраћајнице испред пружног пролаза и 
стадиона ФК "Железничар" Пожаревац. 

 
Члан 2. 

 
Саставни делови ове Одлуке су: 
1. Три свеске урбанистичког пројекта са 

текстуалним и графичким деловима. 
а. Графички део садржи: 
- графички приказ локације у односу на шире 

подручје; 
- извод из Генералног урбанистичког плана 

града Пожаревца; 
- извод из катастра 
- анализу постојећег стања; 
- списак нивелације и постојећих инсталација; 
- парцелацију и изграђеност локације. 
б. Текстуалним делом дати су правни основ за 

израду урбанистичког пpojeктa, површине и границе 
комплекса, концепт решења и инфраструктура. 

 
Члан 3. 

 
О спровођењу овог урбанистичког пројекта 

стараће се Јавно предузеће Дирекција за изградњу 
општине Пожаревац и Одељење за урбанизам, 
комуналне и имовинско правне послове Општинске 
управе општине Пожаревац. 

 
Члан 4. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику општине 
Пожаревац". 

 
У Пожаревцу, 19. 04. 2002. године  
Број: 01-06-4/31 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ 
 

Председник Скупштине, 
Славољуб Матић, с. р. 

 
21 

 
На основу члана 27. и члана 71. Закона о 

планирању и уређењу простора и насеља 
("Службени гласник РС" бр. 44/95, 23/96, 16/96 и 
46/98) и члана 18. Статута општине Пожаревац 
("Службени гласник општине Пожаревац", бр. 7/99 
и 3/00), 

Скупштина општине Пожаревац, на седници од 
19. 04. 2002. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
о приступању изради Урбанистичког пројекта за 
уређење простора на кат. парц. бр. 817 и 818 КО 

Драговац II 
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Члан 1. 
 
Овом Одлуком приступа се изради Урбани-

стичког пројекта за уређење простора на кат. парц. 
бр. 817 и 818 КО Драговац, која се налази ван 
грађевинског подручја града Пожаревца, пут за 
Београд и укупне површине 58,38 ари. 

Простор за који се израђује урбанистички 
пројекат налази се у оквиру просторног плана Оп-
штине и представља значајан комплекс који треба 
уредити у смислу члана 23. Закона о планирању и 
уређењу простора и насеља. 

 
Члан 2. 

 
Циљ, израде плана је уређење простора ради 

изградње бензинске пумпе са пратећим садржајима 
и производно-магацинског простора. 

 
 

Члан 3. 
 
Носилац израде Урбанистичког пројекта је 

предузеће које је овлашћено и испуњава услове за 
израду такве врсте планске документције. 

 
Члан 4. 

 
Рок за израду Урбанистичког пројекта је 60 

дана од дана доношења ове Одлуке. 
 

Члан 5. 
 
Срества за израду Урбанистичког пројекта, обе-

збеђују инвеститори Милан Кузманов из Београда и 
Горан Милетић из Пожаревца, као корисници 
наведених парцела. 

 
Члан 6. 

 
Пре израде пројекта инвеститор је дужан да 

прибави услове надлежних јавних предузећа, органа 
и организација овлашћених законима и прописима 
донетим на основу закона за давање посебних 
услова за израду планске документације простора 
који се приводи намени из члана 2. ове Одлуке. 

 
Члан 7. 

 
Ивеститор је у обавези да обезбеди и финан-

сира израду прилазног пута на главну саобраћајницу 
уз поштовање законских услова који гарантују 
безбедност саобраћаја. 

Нацрт Урбанистичког плана утврђује Извршни 
Одбор Скупштине општине Пожаревац. 

О Нацрту урбанистичког пројекта спроводи се 
стручна расправа у просторијама Општинске управе 
општине Пожаревац. 

Оглас о стручној расправи и јавном увиду 
објављује се у локалном листу "Реч народа", у 
трајању од 30 дана од дана објављивања. 

 
Члан 8. 

 
Одлуку доставити Министарству урбанизма и 

грађевина Републике Србије у року од 15 дана од 
дана усвајања са графичким приказом подручја. 

Ова одлука се по усвајању објављује у 
"Службеном гласнику општине Пожаревац". 

Члан 9. 
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања y "Службеном гласнику општине 
Пожаревац". 

 
У Пожаревцу, 19. 04. 2002. године 
Број: 01-06-4/32  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ 
 

Председник Скупштине,  
Славољуб Матић, с. р. 

 
22  

На основу члана 84. Закона о основној школи 
("Службени гласник РС", бр. 50/92) и члана 71. 
Закона о раду ("Службени гласник РС", бр. 70/01), 
члана 9. Правилника о условима, поступку и начину 
остваривања права на одсуство са рада ради посебне 
неге детета ("Службени гласник РС", бр. 1/02) и 
члана 18. Статута општине Пожаревац ("Службени 
гласник општине Пожаревац", бр. 7/99 и 3/2000), 

Скупштина општине Пожаревац на седници од 
19. 04. 2002. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
о допуни Решења о разрешењу и именовању 

председника и чланова Комисије за преглед деце 
ометене у психофизичком развоју 

 
I 

 
У Решење о разрешењу и именовању председ-

ника и чланова Комисије за преглед деце ометене у 
психофизичком развоју ("Службени гласник оп-
штине Пожаревац", бр. 5/2001), додаје се нова тачка 
и гласи: 

 
II 

 
Комисија се оснива са задатком: 
- да изврши преглед и достави мишљење о 

степену психофизичке ометености детета млађег од 
пет година ради утврђивања права родитеља, 
односно усвојиоца, хранитења или старатеља детета 
да одсуствује са рада, или да ради са половином од 
пуног радног времена ради посебне неге детета, 

- да утврди врсту и степен ометености у развоју 
ученика ради утврђивања способности за стицање 
основног образовања и васпитања и одређивање 
школе у коју ће се дете уписати. 

 
III 

 
Тачка ІІІ пocтaje тачка ІV. 
 

ІV 
 
Ово решење објавити у "Службеном гласнику 

општине Пожаревац". 
 

У Пожаревцу, 19. 04. 2002. године 
Број 01-06-4/33 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ 
 

Председник Скупштине, 
Славољуб Матић, с. р. 

23 
 
На основу члана 39. става 6. Закона о основној 

школи ("Службени гласник РС". бр. 50/92) и члана 
18. Статута општине Пожаревац ("Службени 
гласник општине Пожаревац", бр. 7/99 и 3/2000). 

Скупштина општине Пожаревац, на седници 
одржаној 19. 04. 2002.године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
о именовању Комисије за оцену здравствене 
способности деце за упис у  I разред која 

навршавају шест и по година живота до краја 
текуће календарске године 

 
І  

У Комисију за оцену здравствене способности 
деце за упис y І разред која навршавају шест и по 
година живота до краја текуће календарске године 
именује се: 

1. др Мелита Марковић лекар педијатар, 
Школски динспанзер у Пожаревцу, 

2. Славица Јаковљевић, школски психолог, 
Дом здравља у Пожаревцу, 

3. Весна Николић, школски педагог, ОШ 
"Моше Пијаде" у Костолцу, 

4. Везирка Мијатовић, учитељица, ОШ "Краљ 
Александар І " у Пожаревцу. 

 
ІI  

Задатак Комисије је да изврши оцену физичке и 
психичке развијености детета. О извршеном 
прегледу Комисија доноси решење. 

 
ІІІ  

У І разред, на основу решења Комисије могу се 
уписати физички и психички развијена деца која до 
краја текуће календарске године навршавају шест и 
по година живота. 

 
ІV 

 
Решење Комисије из тачке ІI доставља се 

надлежном органу управе општине Пожаревац која 
води евиденцију деце стасала за упис у школу и 
школи у коју се дете уписује. 

 
V 

 
Административно-техничке послове за потребе 

Комисије, обавља Одељење за привреду, финансије 
и друштвене делатности Општинске управе 
општине Пожаревац. 

 
VІ 

 
Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику општине 
Пожаревац". 

 
У Пожаревцу 19. 04. 2002.године  

Број:  01-06-4/34  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ  

Председник Скупштине, 
Славољуб Матић, с. р. 

24 
 
На основу члана 14. Одлуке о оснивању Јавног 

предузећа Дирекција за изградњу општине Пожа-
ревац ("Службени гласник општине Пожаревац", бр. 
6/98 и 2/2001), 

Скупштина општине Пожаревац, на седници од  
19. 04. 2002. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
о давању сагласности на Одлуку о измени 

Статута Јавног предузећа Дирекција за изградњу 
општине Пожаревац 

 
І 

 
Даје се сагласност на Одлуку о измени Статута 

Јавног предузећа Дирекција за изградњу општине 
Пожаревац, бр. 70/3, донетој на седници Управног 
одбора од 14. 01. 2002. године. 

 
II 

 
Ово Решење објавити у "Службеном гласнику 

општине Пожаревац". 
 

У Пожаревцу, 19. 04. 2002. године 
Број: 01-06-4/35 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ 
 

Председник Скупштине, 
Славољуб Матић, с. р. 

 
25 

 
На основу члана 34. и 35. Пословника Скуп-

штине општине Пожаревац ("Сл. гласник општине 
Пожаревац", бр. 7/96, 2/99 и 7/99), 

Скупштина општине Пожаревац, на седници од 
19. 04. 2002. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I 

 
Разрешава се др Бошко Тадић дужности пред-

седника Савета за привреду и финансије Скупштине 
општине Пожаревац. 

 
II 

 
Ово решење објавити у "Службеном гласнику 

општине Пожаревац". 
 

У Пожаревцу, 19. 04. 2002. године 
Број: 01-06-4/2 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ 
 

Председник Скупштине, 
Славољуб Матић, с. р. 
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26 

 
На основу члана 29 Статута општине Пожаре-

вац ("Службени гласник општине Пожаревац", бр. 
7/99 и 3/2000), 

Скупштина општине Пожаревац, на седници од 
19. априла 2002. године, донела је следеће 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
о разрешењу и именовању једног члана 
Извршног одбора Скупштине општине 

Пожаревац 
 

І 
 
Разрешава се Саша Исаковић, дипл. архитекта 

из Пожаревца, дужности члана Извршног одбора 
Скупштине општине Пожаревац. 

 
 

ІІ 
 
Бира се за члана Извршног одбора Скупштине 

општине Пожаревац Слободан Шокорац, инжењер 
из Пожаревца. 

 
 

ІІІ 
 
Ово решење објавити у "Службеном гласнику 

општине Пожаревац". 
 

У Пожаревцу, 19. априла 2002. године  
Број: 01-06-4/2а 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ 
 

Председник Скупштине, 
Славољуб Матић, с. р. 
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На основу члана 9. Одлуке о оснивању Јавног 

предузећа Дирекција за изградњу Општине 
Пожаревац ("Сл. гл. општине Пожаревац", бр. 6/98 и 
2/2001) и члана 18. Статута ОпштинеПожаревац 
("Сл. гл. општине Пожаревац", бр. 7/99 и 3/2001), 

Скупштина општине Пожаревац, на седници од 
19. 04. 2002. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
о разрешењу и именовању вршиоца дужности 
директора Јавног предузећа Дирекција за 

изградњу општине Пожаревац 
 

I 
 
Разрешава се Славиша Јанковић из Пожаревца 

дужности вршиоца дужности директора Јавног 
предузећа Дирекција за изградњу општине 
Пожаревац. 

 

II 
 
За вршиоца дужности директора Јавног преду-

зећа Дирекција за изградњу општине Пожаревац 
именује се Милутин Миленковић, дипл. геолог из 
Пожаревца. 

III 
 
Ово Решење објавити у "Службеном гласнику 

општине Пожаревац. 
 

У Пожаревцу, 19. 04. 2002. године  
Број 01-06-4/2б 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ 
 

Председник Скупштине, 
Славољуб Матић, с. р. 
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На основу члана 7. Одлуке о оснивању Јавног 

предузећа Дирекција за изградњу општине 
Пожаревац ("Cл. гл. општине Пожаревац", бр. 6/98 и 
2/2001) и члана 18. Статута општине Пожаревац 
("Сл. гл. општине Пожаревац", бр. 7/99 и 3/2000), 

Скупштина општине Пожаревац, на седници од 
19. 04. 2002. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
о разрешењу и именовању председника и 

чланова Управног и Надзорног одбора Јавног 
предузећа дирекција за изградњу општине 

Пожаревац 
 

I 
  
Разрешавају се дужности председника и члана 

Управног одбора Јавног предузећа дирекција за 
изградњу општине Пожаревац и то: Саша Илић, др 
Бошко Тадић, Велибор Поповић, Анка Гогић - 
Митић. Милан Перић, Слободан Шокорац, Миодраг 
Ристић, Милан Миљевић и Драган Фелдић. 

 
II 

 
Разрешавају се дужности председника и члана 

Надзорног одбора Јавног предузећа дирекције за 
изградњу општине Пожаревац Душан Цвејић, 
Душан Хаџи-Николић, Александар Јанковић, Вук 
Стојановић и Светлана Митровић. 

 
III 

 
У Управни одбор Јавног предузећа Дирекција 

за изградњу општине Пожаревац именују се: 
- за председника: Александар Илић из Пожарев-

ца, Јавно железничко-транспортно предузеће "Бео-
град" - Секција у Пожаревцу; 

- за чланове: 
1. Зоран Перић из Пожаревца, који је истовре-

мено и заменик председника; 
2. Драган Миловановић, одборник из Пожарев-

ца, ул. Чеде Васовића бр. 41/28; 
3. Миодраг Ристић из Пожаревца, ЈП "Електро-
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морава" у Пожаревцу; 
4. Славица Павлин - Роквић из Костолца; 
5. Велибор Дамњановић из Пожаревца; 
6. Слободан Жарић из Пожаревца; 
7. Милош Гардашевић, ЈП Дирекција за изгра-

дњу општине Пожаревац; и 
8. Добринка Дмитровић, ЈП Дирекција за 

изградњу општине Пожаревац. 
 

ІV 
 
У Надзорни одбор Јавног предузећа дирекција 

за изградњу општине Пожаревац именују се: 
- за председника: Александар Јанковић из 

Пожаревца; 
- за чланове: 
1. Љиљана Вучковић из Пожаревца; 
2. Саша Најдановић из Пожаревца, Општинска 

управа општине Пожаревац; 
3. Милан Ранковић. ЈП Дирекција за изградњу 

општине Пожаревац; 
4. Светлана Митровић, ЈП Дирекција за 

изградњу општине Пожаревац. 
 

V 
 
Ово решење објавити у "Службеном гласнику 

општине Пожаревац". 
 
У Пожаревцу, 19. 04. 2002. године  
Број 01-06-4/2в 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ 
 

Председник Скупштине, 
Славољуб Матић, с. р. 

 
29 

 
На основу члана 14. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег 
интереса ("Сл. гласник РС", бр. 25/2000) и на основу 
Одлуке о оснивању Јавног предузећа "Љубичево" у 
Пожаревцу ("Сл. гласник општине Пожаревац", бр. 
2/98), 

Скупштина општине Пожаревац, на седници од 
19. 04. 2002. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
о разрешењу и именовању председника и 

чланова Управног и Надзорног одбора Јавног 
предузећа "Љубичево" у Пожаревцу 

 
I 

 
Разрешавају се дужности председника и члана 

Управног одбора Јавног предузећа "Љубичево" у 
Пожаревцу и то: Славко Савић, Војкан Јовичић, 
Бојан Стаматовић, Велимир Нешић, Верица 
Миланов, Биљана Лазић и Милан Савић. 

 
II 

 
Разрешавају се дужности председника и члана 

Надзорног одбора Јавног предузећа "Љубичево" у 

Пожаревцу и то: Мирјана Јенкић, Обрад Пашајлић и 
Весна Сретеновић. 

 
ІIІ 

 
У Управни одбор Јавног предузећа "Љубичево" 

у Пожаревцу именују се: 
- за председника Драгољуб Ивановић из Кос-

толца; 
- за чланове: 
1. Миладин Гутић из Пожаревца; 
2. Ратомир Младеновић из Пожаревцу, ул. 15. 

Октобра бр. 20/1; 
3. Жика Петковић из Пожаревца, ЈП "Топли-

фикација", 
4. Верица Миланов, ЈП "Љубичево", 
5. Биљана Лазић, ЈП "Љубичево" и 
6. Златица Спасић, ЈП "Љубичево". 
 

ІV 
 
У Надзорни одбор Јавног предузећа "Љуби-

чево" у Пожаревцу именују се: 
- за председника Радиша Јотић из Пожаревца; 
- за чланове: 
1. Александар Перић из Пожаревца; 
2. Милан Савић, ЈП "Љубичево". 
 

V 
 
Ово Решење објавити у "Службеном гласнику 

општине Пожаревац". 
 
У Пожаревцу, 19. 04. 2002.године  
Број 01-06-4/2г 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ 
 

Председник Скупштине,    
Славољуб Матић, с 

 
30 

 
На основу члана 18. Закона о јавним службама 

("Сл. гл. РС", бр. 42/91), на основу члана 9. Одлуке о 
оснивању Установе Градски женски хор "Барили" у 
Пожаревцу ("Сл. гл. општине Пожаревац", бр. 7/97) 
и на основу члана 18. Статута општине Пожаревац 
("Сл. гл. општине Пожаревац", бр. 7/99 и 3/2000), 

Скупштина општине Пожаревац, на седници од 
19. 04. 2002. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
о именовању директора и уметничког директора 
Установе Градски женски хор "Барили" у 

Пожаревцу 
 

I 
 
За директора и уметничког директора Установе 

Градски женски хор "Барили" у Пожаревцу, поново 
се именује Каталин Тасић, професор из Пожаревца. 

 
II 

 
Ово решење објавити у "Службеном гласнику 

општине Пожаревац". 
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У Пожаревцу, 19. 04. 2002. године  
Број 01-06-4/2д 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ 

 
Председник Скупштине, 
Славољуб Матић, с. р. 

31 
 
На основу члана 9. Одлуке о оснивању 

Установе Градски женски хор "Барили" у Пожа-
ревцу ("Сл. гл. општине Пожаревац", бр. 7/97) и на 
основу члана 18. Статута општине Пожаревац ("Сл. 
гл. општине Пожаревац", бр. 7/99 и 3/2000), 

Скупштина општине Пожаревац, на седници од 
19. 04. 2002. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
о именовању секретара Установе Градски 
женски хор "Барили" у Пожаревцу 

 
І 

 
За секретара Установе Градски женски хор 

"Барили" у Пожаревцу, поново се именује Славољуб 
Тасић, професор из Пожаревца. 

 
II 

 
Ово решење објавити у "Службеном гласнику 

општине Пожаревац". 
 
У Пожаревцу, 19. 04. 2002. године  
Број 01-06-4/2ђ 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ 
 

Председник Скупштине, 
Славољуб Матић, с. р. 

 
32 

 
На основу члана 14. Одлуке о подели Установе 

Центар за културу Пожаревац и оснивању четири 
установе у области културе ("Сл. гл. општине 
Пожаревац", бр. 5/93) и на основу члана 18. Статута 
општине Пожаревац ("Сл. гл. општине Пожаревац", 
бр. 7/99 и 3/2000), 

Скупштина општине Пожаревац, на седиици од 
19. 04. 2002. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
о именовању директора Установе Народни музеј 

у Пожаревцу 
 

І 
 
За директора Установе Народни музеј у 

Пожаревцу именује се Виолета Томић из Пожарев-
ца, досадашњи вршилац дужности директора 
Народног музеја. 

 
II 

 
Ово решење објавити у "Службеном гласнику 

општине Пожаревац". 

 
У Пожаревцу, 19. 04. 2002. године  
Број 01-06-4/2е 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ 
 

Председник Скупштина, 
Славољуб Матић, с. р. 

33 
 
На основу члана 14. Одлуке о измени и допуни 

Одлуке о оснивању Фондације "Милена Павловић - 
Барили" ("Сл. гл. општине Пожаревац", бр. 2/97) и 
на основу члана 18. Статута општине Пожаревац 
("Сл. гл. општине Пожаревац", бр. 7/99 и 3/2000), 

Скупштина општине Пожаревац, на седници од 
19. 04. 2002. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
о именовању управника Фондације Миленин дом 

- Галерија Милене Павловић - Барили у 
Пожаревцу 

 
І 

 
За управника Фондације Миленин дом - 

Галерија Милене Павловић - Барили у Пожаревцу 
именује се Јелица Милојковић из Пожаревца, доса-
дашњи вршилац дужности управника Фондације. 

 
ІІ 

 
Ово решење објавити у "Службеном гласнику 

општине Пожаревац". 
 

У Пожаревцу, 19. 04. 2002. године  
Број 01-06-4/2ж 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ 
 

Председник Скупштине, 
Славољуб Матић, с. р. 

 
 
 
 

34 
  
На основу члана 10. Одлуке о оснивању Фонда 

за противпожарну заштиту општине Пожаревац 
("Службени гласник општине Пожаревац", бр. 1/81 
и 3/97) и члана 18. Статута општине Пожаревац 
("Службени гласник општине Пожаревац", бр. 7/99 
и 3/2000), 

Скупштина општине Пожаревац, на седници од 
19. 04. 2002. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
о разрешењу и именовању једног члана 
Управног одбора Фонда за противпожарну 

заштиту општине Пожаревац 
 

І 
 
Разрешава се дужности члана Управног одбора 

Фонда за противпожарну заштиту општине 
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Пожаревац Мирољуб Витић из Пожаревца. 
 

ІІ 
 
У Управни одбор Фонда за противпожарну 

заштиту општине Пожаревац за члана се именује 
Миодраг Јолић, из Пожаревца, Дунав осигурање. 

ІІІ 
 
Ово решење објавити у "Службеном гласнику 

општине Пожаревац". 
 

У Пожаревцу, 19. 04. 2002. године  
Број: 01-06-4/2з 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ 
 

Председник Скупштине, 
Славољуб Матић, с. р. 

 
35 

 
На основу члана 34. и 35. Пословника 

Скупштине општине Пожаревац ("Сл. гл. општине 
Пожаревац", бр. 7/96, 2/99 и 7/99) и на основу члана 
18. Статута општине Пожаревац ("Cл. гл. општине 
Пожаревац", бр. 7/99 и 3/2000), 

Скупштина општине Пожаревац, на седници од 
19. 04. 2002. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
о разрешењу и именовању једног члана Комисије 

за стамбена питања Скупштине општине 
Пожаревац 

 
І 

 
Разрешава се др Владислав Тодоровић 

дужности члана Комисије за стамбена питања 
Скупштине општине Пожаревац. 

 
ІІ 

 
За члана Комисије за стамбена питања Скуп-

штине општине Пожаревац именује се Драгица Жи-
вковић, адвокат из Пожаревца, ул. М. Пијаде бр. 42. 

 
ІІІ 

 
Ово решење објавити у "Службеном гласнику 

општине Пожаревац". 
 

У Пожаревцу, 19. 04. 2002.године  
Број 01-06-4/2ј 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ 
 

Председник Скупштине, 
Славољуб Матић, с. р. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
36 

 
На основу члана 8. Одлуке о оснивању ЈКП 

"Водовод и канализација" у Пожаревцу ("Сл. гл. 
општине Пожаревац", бр. 8/98 и 2/2000) и члана 18. 
Статута општине Пожаревац ("Сл. гл. општине 
Пожаревац", бр. 7/99 и 3/2000), 

Скупштина општине Пожаревац, на седници од 
19. 04. 2002. године, донела је 

 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

о разрешењу и именовању једног члана 
Управног одбора ЈКП "Водовод и канализација" 

у Пожаревцу 
 
 

І 
 
Разрешава се Мина Димитријевић из 

Пожаревца дужности члана Управног одбора ЈКП 
"Водовод и канализација" у Пожаревцу. 

 
 
 

ІІ 
 
Именује се Небојша Јочић из Пожаревца, 

запослен у ЈП "Комуналне службе" у Пожаревцу, за 
члана Управног одбора ЈКП "Водовод и 
канализација" у Пожаревцу. 

 
 
 

ІІІ 
 
Ово решење објавити у "Службеном гласнику 

општине Пожаревац". 
  

У Пожаревцу, 19. 04. 2002. године  
Број 01-06-4/2к 

     
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ 
  

Председник Скупштине, 
Славољуб Матић, с. р. 

 
 
 


