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На основу члана 70. и 71. Закона о локалној са
моуправи („Службени гласник РС“, бр. 9/02, 33/04 
и 135/04) и на основу члана 44. Статута општине По
жаревац („Службени гласник општине Пожаревац“, 
бр. 2/05), Скупштина општине Пожаревац, на седни
ци од 31.03.2006. године, донела је

ОДЛУКУ 
о изменама и допунама Одлуке 

о месним заједницама

Члан 1.

У Одлуци о месним заједницама („Службени гла
сник општине Пожаревац“, бр. 3/05) у члану 26. по
сле става 3. додају се 3 нова става која гласе:

„Изборна пропаганда преко средстава јавног оба
вештавања и јавних скупова и објављивање процене 
резултата избора забрањени су 48 часова пре дана 
одржавања избора и на дан одржавања избора, све 
до затварања бирачких места.

На бирачком месту и на 50 метара од бирачког ме
ста забрањено је истицање симбола политичких стра
нака и другог пропагандног материјала.

Бирачка места се отварају у 7,00 часова, а затвара
ју у 20,00 часова. У току тог времена бирачко место 
мора бити непрекидно отворено“.

Члан 2.

У члану 28. после става 6. додају се 2 нова става 
који гласе:

„Председницима и члановима органа за спровође
ње избора, као и секретарима изборних комисија и 
њиховим заменицима престаје функција у овим орга
нима када прихвате кандидатуру за члана савета.

Чланови и заменици чланова органа за спровође
ње избора не могу бити лица која су међусобно срод
ници по правој линији без обзира на степен сродства, 
као ни брачни другови.“

У истом члану у ставу 8. после речи „ни једна поли
тичка странка”додају се речи „или коалиција странака.“

Члан 3.

У члану 29. после става 3. додају се 4 нова става, 
која гласе:

Изборна комисија даном проглашења изборне 
листе истовремено решењем утврђује који подно
силац изборне листе испуњава услове за одређива
ње својих представника у проширени састав овог 
органа.

Решење о испуњењу или неиспуњењу услова за 
одређивање представника подносилаца изборне ли
сте у проширени састав изборна комисија доставља 
подносиоцу изборне листе у року од 24 часа од доно
шења тог решења.

Подносилац изборне листе одређује свог опуномо
ћеног представника у изборној комисији у року од 24 
часа од достављања решења из става 4. овог члана и 
по истеку тог рока губи право да одреди.

Изборна комисија решењем утврђује проширени 
састав у року од 24 часа од истека рока из става 5 
овог члана. 

Члан 4.

У члану 31. ставу 4. после речи „политичка стран
ка”додају се речи „или коалиција странака.“

Члан 5.

У члану 40. после става 5. додаје се нови став ко
ји гласи:

„Уколико подносилац изборне листе није задово
љан збирном изборном листом, против исте може 
уложити жалбу Општинском већу општине Пожаре
вац, у року од 48 часа од дана њеног истицања на 
огласној табли месне заједнице.“

Члан 6.

У члану 52. на крају става 6. уместо тачке ставља 
се зарез и додају речи: „а уколико две или више из
борних листа буде имало исти највећи део разлом
кa, мандати се додељују изборној листи која је на ви
шем месту на збирној изборној листи“.
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Члан 7.

У члану 56. ставу 3. речи „већи”замењује се речју 
„највећи“, а уместо тачке ставља се зарез и додају речи: 
„а уколико две или више изборних листа буде добило нај
већи број мандата, мандати се додељују изборној листи 
која је на вишем месту на збирној изборној листи.“

Члан 8.

У члану 59. ставу 1. после речи „Против решења из
борне комисије”додају се речи „донетог по приговору.“

После става 1. додаје се нови став 2. који гласи:

„Против сваке друге одлуке изборне комисије 
(решења или закључка) може се изјавити жалба Оп
штинском већу, у року од 24 часа од њеног истицања 
на огласној табли месне заједнице.“

Члан 9.

У члану 61. ставу 1. после речи: „председника са
вета и”додају се речи: „једног или више“.

После става 1. додају се три нова става који гласе:

„Прву, конститутивну седницу савета, после завр
шених избора, сазива председник савета из претход
ног сазива.

Уколико председник Савета из претходног савета 
не сазове седницу новог сазива у року из става 1. 
овог члана, седницу новог сазива сазваће најстарији 
члан савета, у року од 10 дана од истека рока из ста
ва 1. овог члана.

Конститутивној седници савета до избора пред
седника савета председава најстарији члан савета, 
коме у раду помаже секретар месне заједнице.“

Члан 10.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана об
јављивања у „Службеном гласнику општине Пожа
ревац“.

У Пожаревцу, 31.03.2006. године Број: 01–06–13/2

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Иван Грубетић, дипл. инж. машинства, ср.
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На основу члана 2. става 2. Закона о сахрањивању 
и гробљима („Службени гласник СРС“, бр. 20/77), на 
основу члана 16. Закона о обележавању дана жало
сти на територији Републике Србије („Службени гла
сник РС“, бр. 101/05), на основу члана 10. и 16. Од
луке о сахрањивању и гробљима на подручју општи
не Пожаревац („Службени гласник ошптине Пожаре
вац“, бр. 8/01 и 3/04) и на основу члана 44. Статута 
општине Пожаревац („Службени гласник општине 
Пожаревац“, бр. 2/05), Скупштина општине Пожаре
вац, на седници од 16.03. 2006. године, донела је

ОДЛУКУ 
о покопавању умрлог ван гробља

1.  Покопавање Слободана Милошевића, бившег пред
седника Савезне Републике Југославије и Републи
ке Србије извршиће се на кп. бр. 787/4, КО Пожа
ревац у Пожаревцу.

2.  Посмртни остаци Слободана Милошевића биће 
изложени у згради општине Пожаревац у улици 
Дринској бр. 2.

3.  Образује се Одбор за сахрану Слободана Милоше
вића, бившег председника Савезне Републике Југо
славије и Републике Србије и у исти се именују:

  за председника Миомир Илић, одборник 
Скупштине;

 за чланове:
1. Душан Вујичић, Председник општине,
2. Милић Јовановић,
3. Звонимир Благојевић,
4. Љубомир Матић,
5. Слађан Стевић,
6. Милан Перић,
7. Милетић Михајловић,
8. Бојан Кекић,
9. Александар Ђокић,
10. Александар Стојковић,
11. Радослав Станојевић,
12. Слободан Јовић,
13. Борица Нешић,
14. Велибор Бојовић,
15. Жарко Дебељачки,
16. Миодраг Анђелковић,
17. Коста Јеремић,
18. Душанка Кукољ,
19. Божидар Алексић,
20. Драган Живковић,
21. Дејан Петровић,
22. Милан Марковић,
23. Предраг Перенчевић,
24. Тихомир Јовановић,
25. Предраг Радовановић,
26. Иван Грубетић,
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27. Саша Ваљаревић,
28. Верољуб Арсић,
29. Предраг Пајић,
30. Тома Јаничић, и
31. Ранко Милинковић.

4.  Сахрана пок. Слободана Милошевића, бившег 
председника Савезне Републике Југославије и Ре
публике Србије, извршиће се кретањем поворке 
кроз град од места излагања до места покопава
ња.

5.  Накнада пратећих трошкова поводом сахране Сло
бодана Милошевића извршиће се на терет буџета 
општине Пожаревац.

6.  Проглашава се 18. март 2006. године (субота) за 
Дан жалости на територији општине Пожаревац, 
поводом смрти Слободана Милошевића, бившег 
председника Савезне Републике Југославије и Ре
публике Србије

7.  Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а об
јавиће се у „Службеном гласнику општине Пожа
ревац“.

У Пожаревцу, 16.03.2006. год. Број: 01–06–12/1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Иван Грубетић, дипл. инж. машинства, ср.
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На основу члана 46. Закона о планирању и изград
њи (“Службени гласник РС “бр 47/2003) и члана 44. 
Статута општине Пожаревац (“Службени гласник оп
штине Пожаревац”бр. 2 /2005), Скупштина општине 
Пожаревац, на седници одржаној, дана 31.03.2006., 
донела је:

ОДЛУКУ 
О ИЗРАДИ ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА КОРИ

ДОРА ОПТИЧКОГ КАБЛА НА РЕЛАЦИЈИ 
ПОЖАРЕВАЦПЕТРОВАЦ СА ЕЛЕМЕНТИ

МА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

Члан 1.

Приступа се изради Генералног плана коридора 
оптичког кабла на релацији ПожаревацПетровац 
са елементима детаљне регулације (у даљем тексту 
План), у складу са Просторним планом Републике 
Србије (“Службени гласник РС “, бр. 13/96), Про
сторним планом општине Пожаревац (“Службени 
гласник општине Пожаревац“, бр. 5/2003), и Генерал
ним урбанистичким планом града Пожаревца (“Слу
жбени гласник општине Пожаревац“,бр. 5/2003 ).

Члан 2.

План обухвата следеће парцеле катастарских оп
штина:

 КО Лучица 
6531/1, 393/1, 429, 435/1, 435/2, 435/3, 435/4, 
435/5, 452/6, 452/8, 452/9, 452/7, 452/12, 
452/13,452/14,452/3.

 КО Пожаревац 
1183/3, 1183/1, 1121, 1356, 1737, 1440/1, 7857, 
1870/1, 2143/7, 7853/1, 7853/2, 7852/2, 7252/1, 
7852/4, 7851/2, 7850/1, 7850/8, 7897/60, 7897/309, 
7897/310, 7959/1, 7961, 7962, 7963/1, 7963/2, 
9464, 9463/1, 9463/2, 9466, 9467, 9468, 9469, 
9470, 9471/1, 9471/2, 9471/3, 9472, 9473, 9474/3, 
9214/1, 7859/1, 9291/3, 9291/2, 9291/1, 9299, 
9300, 9301, 9305, 9306/2, 9307, 8608, 8607, 
9308, 9389/1, 9389/2, 9389/3, 9389/10, 9389/4, 
9389/5, 9389/11, 9389/6, 9389/12, 9389/13, 
9389/7, 9389/8, 9389/14, 9389/9, 9394/1, 9394/2, 
9395, 9396, 9397/1, 9397/29398, 9399/2, 9399/1, 
9400/1, 9400/2, 9401/2, 9401/1, 9402/2, 9403/2, 
9388, 9372/8, 9372/5, 9372/4, 9372/1, 9370, 9368, 
9367/1, 9366/1, 9366/2, 9365/15, 9365/8, 9364/13, 
9364/11, 9364/10, 9195/2.

Члан 3.

Планом ће се разрађивати простор на коме се утвр
ђују посебна правила коришћења у циљу превентив
ног техничког обезбеђења оптичког кабла, дефини
сан као ЗАШТИТНИ ПОЈАС и простор потребан за 
извођење радова код полагања оптичког кабла на ко
ме се утврђују посебна правила уређења и изградње, 
дефинисан као ИЗВОЂАЧКИ ПОЈАС.

Границе заштитног и извођачког појаса утврђују 
се према подужој оси оптичког кабла.

Заштитни и извођачки појас су, у овом случају, јед
наких димензија и износе максимум 4,0m.

Спољне границе наведених појасева истовремено 
представљају и границу Плана.

Члан 4.

Носиоца израде Плана одређује инвеститор, у 
складу са чланом 49. Закона о планирању и изград
њи.

Члан 5.

Средства за израду Плана обезбеђује инвеститор 
Плана.
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Члан 6.

Носилац израде Плана дужан је да План изради у 
року од 45 дана од дана доношења ове одлуке.

Члан 7.

План подлеже стручној контроли од стране Коми
сије коју образује начелник Општинске управе оп
штине Пожаревац.

Након стручне контроле оглашава се јавни увид 
у локалном листу „Реч народа “, а текст огласа исти
че се на огласној табли зграде Скупштине општине 
Пожаревац.

Члан 8.

План се излаже на јавни увид у трајању од 30 дана у 
просторијама Општинске управе општине Пожаревац

О јавном увиду стара се Комисија из члана 7 ове 
Одлуке.

Извештај о јавном увиду, који је саставни део 
образложења Плана, сачиниће Комисија најкасније 
10 дана по завршетку јавног увида.

Члан 9.

Саставни део ове одлуке је Програм за израду Ге
нералног плана коридора оптичког кабла на релаци
ји ПожаревацПетровац са елементима детаљне ре
гулације

Члан 10.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана об
јављивања у “Службеном гласнику општине Пожа
ревац “.

У Пожаревцу 31.03.2006. година Број:01–06–13/4

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

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

4

На основу члана 46. Закона о планирању и изград
њи (“Службени гласник РС “, бр. 47/2003) и члана 
44. Статута општине Пожаревац (“Службени гласник 
општине Пожаревац”бр. 2/2005 ),

Скупштина општине Пожаревац, на седници одр
жаној, дана 31.03.2006. донела је:

ОДЛУКУ 
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛА
ЦИЈЕ КОРИДОРА ДАЛЕКОВОДА 110 KV 
БРОЈ 101 АБ ТС „БЕОГРАД 3” ТЕ „КО

СТОЛАЦ“, ДЕОНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

Члан 1.

Приступа се изради Плана детаљне регулације ко
ридора далековода 110KV број 101 АБ ТС „Београд 
3“ТЕ „Костолац“, деоница на територији општине 
Пожаревац (у даљем тексту: План), у складу са Про
сторним планом Републике Србије (“Службени гла
сник РС “, бр. 13/96), Просторним планом општине 
Пожаревац (“Службени гласник општине Пожаре
вац“, бр. 1/88 и 5/03), и Генералним урбанистичким 
планом града Костолца (“Службени гласник општи
не Пожаревац“, бр. 5/88, 5/90 и 5/2003 ).

Члан 2.

План обухвата следеће парцеле катастарских оп
штина:

КО БАТОВАЦ
– целе парцеле:  2026/3, 2027/2, 2028, 2029 и 2032;
– делови парцела;  2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 

2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 
2026/1, 2026/2 и 2730/1;

КО ОСТРОВО
– делови парцела:  98, 99, 100, 246, 267, 268, 269, 

270, 271, 272, 273, 274, 275, 
276, 277,278, 280, 281, 282, 283, 
284, 285, 286, 290, 291, 292, 293, 
294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 
301,302, 309, 310, 311/1, 311/2, 313, 
314, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 
401, 402, 403, 405, 406, 407,408, 
409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 
416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 
424, 425, 426, 427, 428,545, 546, 
547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 
554, 5555, 556, 557, 558, 559, 560, 
561, 562, 563, 564,565, 566, 567, 
568, 569, 570, 571, 612, 613, 614, 
615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 
622, 623, 624,628/1, 628/2, 672, 679, 
680, 686, 693, 698, 700, 722, 723, 
728, 729, 730, 733, 743, 744, 749, 
750,751, 752, 753, 754, 755, 756, 
757, 760/2, 760/3, 777, 1131, 1132, 
1133, 1339, 1342, 1343, 1342,1343, 
1368, 1371, 1373, 1374, 1376, 1377, 
1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 
1385, 1386/1, 1386/2 и 1390;
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КО ДУБРАВИЦА II
– делови парцела:  3571, 3861, 3881, 3882, 3890, 3891, 

3892, 3893, 3894, 3895, 3956, 
3957,3958, 3959, 3960, 3961, 3962, 
3963, 3964, 3965, 3966, 3967, 3968, 
4037, 4038, 4039, 4040, 4041,4042, 
4043, 4044, 4045, 4046, 4047, 4050, 
4051, 4052, 4053, 4054, 4055, 4056, 
4057, 4058, 4059,4070, 4071, 4072, 
4073, 4074, 4075, 4076, 4077, 4078, 
4080, 4081, 4306, 4339, 4350, 4352, 
4355,4356, 4357, 4358, 4359, 4360, 
4361, 4369, 4370, 4371, 4372, 4373, 
4374, 4375, 4376, 4377, 4378,4379, 
4380, 4381, 4382, 4383, 4384, 4385, 
4386, 4387, 4388, 4389, 4395, 4496, 
4544, 4545, 4547,4550, 4554, 4556, 
4557, 4569, 4591, 4592, 4593, 4599, 
4600, 4602, 4603, 4607, 4614, 4615, 
4616,4618,4620, 4623 и 4656;

КОСТОЛАЦГРАД
–  делови парцела; 2387 и 436/1 

(трафопоље ТЕ „Костолац“).

Члан 3.

Планом се обухвата далековод који обезбеђује не
посредно напајање односно пренос електроенергије 
између ТЕ „Костолац”и ТСа „Београд 3”, „Смедерево 
1”и „Смедерево 2”. Циљ израде плана је реконструкци
ја постојећег далековода 110 КВ број 101 АБ ТС „Бео
град“ТЕ „Костолац”изграђен 1956–1958. године.

Члан 4.

Носиоца израде Плана одређује инвеститор, у скла
ду са чланом 49. Закона о планирању и изградњи.

Члан 5.

Средства за израду Плана обезбеђује инвеститор 
Плана.

Члан 6.

Носилац израде Плана дужан је да План изради у 
року од 45 дана од дана доношења ове одлуке.

Члан 7.

План подлеже стручној контроли од стране Коми
сије за планове општине Пожаревац. 

Након стручне контроле оглашава се јавни увид 
у локалном листу „Реч народа“, а текст огласа исти
че се на огласној табли зграде Скупштине општине 
Пожаревац.

Члан 8.

План се излаже на јавни увид у трајању од 30 да
на у просторијама Општинске управе општине По
жаревац

О јавном увиду стара се Комисија коју је образо
вао начелник Општинске управе општине Пожаре
вац.

Извештај о јавном увиду, који је саставни део 
образложења Плана, сачиниће Комисија најкасније 
10 дана по завршетку јавног увида.

Члан 9.

Саставни део ове одлуке је Програм за израду 
Плана.

Члан 10.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана об
јављивања у „Службеном гласнику општине Пожа
ревац“.

У Пожаревцу 31.03.2006.год. Број 01–06–13/5

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

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

5

На основу члана 46. Закона о планирању и изград
њи („Службени гласник РС“, бр. 47/2003) и члана 44. 
Статута општине Пожаревац („Службени гласник оп
штине Пожаревац“, бр. 2/2005),

Скупштина општине Пожаревац, на седници од 
31.03.2006. године, донела је

О Д Л У К У 
о изради Плана детаљне регулације 

комплекса између Улица Ужичке 
и Братства јединства у Пожаревцу

Члан 1.

Овом Одлуком приступа се изради Плана детаљ
не регулације комплекса између улица Ужичке и Брат
ства јединства у Пожаревцу (у даљем тексту: План).

Саставни део ове Одлуке је Програм урађен од 
стране Завода за економику и урбани менаџмент АД 
Пожаревац, Чеде Васовића бр. 76.
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Саставни део Плана је Стратешка процена утица
ја на животну средину.

Члан 2.

Циљ израде Плана је:
  поштовање и спровођење смерница и циљева 

развоја Пожаревца утврђених ГУПом Пожарев
ца и програном ГУПа који је саставни део План 
у изградњи са погушћавањем градског ткива,

  одређивање праваца просторног развоја, ради 
ограничења просторног ширења града, заштите 
квалитетног пољопривредног земљишта, ка и об
новљеног ресурса,

  ширење централне градске зоне концентриса
ним услужним делатностима,

  усклађивање постојећих површина, објеката су
тра и инфраструктуре са новопланираним,

  стварање услова за очување и унапређење жи
вотне средине, природних вредности, непокрет
них културних добара, историјских и архитек
тонских вредности,

  разграничење јавног од осталог грађевинског зе
мљишта.

Члан 3.

План обухвата површину од 2,37,98 ха. Границе 
плана су угао улица Немањина и Братства и једин
ства, улица Братства и јединства на истоку до угла 
са улицом Бојане Првуловић, северном регулацијом 
улице Бојане Првуловић до угла са улицом Ужичком 
на западу, углом Ужичком до угла са улицом Нема
њином која чини јужну границу подручја обухвата 
План.

Унутар границе Плана, обухват плана чине следе
ће катастарске парцеле: 839, 838, 840/2, 840/1, 841, 
842/1, 842/2, 842/3, 843, 844, 845, 846/1, 846/2, 846/3, 
847, 848, 850/1, 850/2, 533, 534, 535, 536/1, 536/2, 
537, 532/1, 532/2, 532/3, 822, 823/1, 823/2, 824, 825, 
826, 827, 828/1, 828/2, 829/1, 829/2, 829/3, 829/4, 
830/1, 830/2, 831/1, 831/2, 831/3, 832, 838, 834, 835, 
836 и 837.

Члан 4.

Средства за израду планске документације обезбе
ђује инвеститор плана.

Члан 5.
Носиоца израде Плана одређује инвеститор, у 

складу са чланом 49. Закона о планирању и изград
њи.

Рок за завршетак Плана 90 дана од дана доноше
ња ове Одлуке.

Члан 6.

После извршене стручне контроле и поступања 
по датим примедбама, а пре подношења предлога 
Плана, обавља се јавни увид у трајању од 30 дана.

О обављању јавног увида стара се Комисија коју 
образује начелник Општинске управе Пожаревац ко
ја саставља извештај у року од 10 дана, који садржи 
податке о извршеном јавном увиду, са свим примед
бама и ставовима по свакој примедби. Извештај је са
ставни део образложења предлога.

Члан 7.

Доношењем ове Одлуке ставља се ван снаге део 
ДУП „Блок Ужичка“ комплекс обухваћен улицама 
Ужичка и Братства и јединства („Сл. гласник општи
не Пожаревац“, бр. 3/92 и 6/2003).

Члан 8

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана об
јављивања у „Службеном гласнику општине Пожа
ревац“.

У Пожаревцу 31.03.2006. год.  Број: 01–06–13/6

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

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

6

На основу члана 3. става 3. Одлуке о образовању 
Комисије за деобу имовине и средстава Јавног радио
дифузног и новинског предузећа „Реч народа“ у Пожа
ревцу („Службени гласник Општине Пожаревац“, бр. 
1/06) и члана 44. Статута општине Пожаревац („Слу
жбени гласник Општине Пожаревац“, бр. 2/2005),

Скупштина општине Пожаревац, на седници од 
31.03.2006. године донела је

РЕШЕЊЕ 
о давању сагласности на ОдлукуУговор о 
деобном билансу Јавног радиодифузног 

и новинског предузећа „Реч народа“ 
у Пожаревцу

I

Даје се сагласност на ОдлукуУговор о деобном 
билансу Јавног радиодифузног и новинског преду
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зећа „Реч народа“ у Пожаревцу бр. 129 од 6.3.2006. 
године, са прилозима.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Оп

штине Пожаревац“.

У Пожаревцу, 31.03.2006. год. Број: 01–06–13/1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ+ ПОЖАРЕВАЦ

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

7

На основу члана 24. Одлуке о оснивању Јавног но
винског предузећа „Реч народа“(„Службени гласник 
општине Пожаревац“ бр. 1/2006) и члана 44. Стату
та општине Пожаревац (“Службени гласник општи
не Пожаревац“ бр. 2/2005),

Скупштина општине Пожаревац, на садници од 
31.03. 2006. године донела је

РЕШЕЊЕ 
о давању сагласности на Статут 

Јавно новинског предузећа „Реч народа“ 
Пожаревац

Члан 1.

Даје се сагласност на Статут Јавно новинског 
предузећа „Реч народа“ Пожаревац, који је усвојен 
на седници Управног одбора Јавног новинског пред
узећа „Реч народа“ од 27.02.2006. године.

Члан 2. 

Ово Решење објавити у “Службеном гласнику оп
штине Пожаревац “.

У Пожаревцу, 31.03.2006. године Број: 01–06–013/7

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

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

8

На основу члана 24. Одлуке о оснивању Јавног ра
дио дифузног предузећа „Радио Пожаревац“ („Слу
жбени гласник општине Пожаревац“ бр. 1/2006) и 
члана 44. Статута општине Пожаревац („Службени 
гласник општине Пожаревац“ бр. 2/2005),

Скупштина општине Пожаревац, на садници од 
31.03 2006. године донела је

РЕШЕЊЕ 
о давању сагласности на Статут Јавног 

радио дифузног предузећа 
„Радио Пожаревац“ Пожаревац

Члан 1.

Даје се сагласност на Статут Јавно радиодифу
зног предузећа „Радио Пожаревац“ Пожаревац, ко
ји је усвојен на седници Управног одбора Јавног 
радиодифузног предузећа „Радио Пожаревац“ од 
2.03.2006. године.

Члан 2. 

Ово Решење објавити у “Службеном гласнику оп
штине Пожаревац “.

У Пожаревцу, 31.03.2006. год. Број: 01–06–13/8

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

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

9

На основу члана 4. става 3. Одлуке о месним зајед
ницама („Службени гласник општине Пожаревац“, 
бр. 3/05) и на основу члана 44. става 5. Статута оп
штине Пожаревац („Службени гласник општине По
жаревац“, бр. 2/05), Скупштина општине Пожаревац, 
на седници од 31.03. 2006. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Статут 

Месне заједнице „Живица“ у Живици

I

Даје се сагласност на Статут Месне заједнице 
„Живица“ у Живици, бр. 01/05 од 25.12.2005. год.
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II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику оп
штине Пожаревац“.

У Пожаревцу, 31.03.2006. год. Број: 01–06–13/10

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

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

10

На основу члана 72. Закона о локалној самоупра
ви („Сл. гласник РС“, бр. 9/02, 33/04 и 135/04) и на 
основу члана 15 и 25. Одлуке о месним заједницама 
(Службени гласник Општине Пожаревац, бр. 3/05).

Савет Месне заједнице „Живица“, на седници одр
жаној дана 23.12.2005. године, донео је 

СТАТУТ 
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ „ЖИВИЦА“

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Месна заједница је облик месне самоуправе у ко
јој локално становништво задовољава своје потребе 
и интересе.

Члан 2.

Месна заједница има својство правног лица у по
гледу права и обавеза утврђених законом, Статутом 
и Одлуком о месним заједницама.

Месна заједница има свој статут, који доноси Са
вет Месне заједнице у складу са законом, Статутом 
и Одлуком о месним заједницама Скупштине општи
не. Сагласност на статут Месне заједнице даје Скуп
штина општине.

Члан 3.

Месна заједница има свој печат и штамбиљ. 

Печат је округлог облика, пречника 30мм, испи
сан на српском језику, ћириличним писмом, са следе
ћим садржајем и изгледом:

У спољашњем кругу печата исписано је „Републи
ка Србија Општина Пожаревац“. У другом кругу ис
писано је „Месна заједница „Живица“. 

У средини печата попреко исписано је „Живица“.

Штамбиљ је правоугаоног облика, величине 
52х33mm у коме је у хоризонталним редовима испи
сана ћириличним писмом, следећа садржина:

Република Србија
ОПШТИНА ПОЖАРЕВАЦ

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „ЖИВИЦА“
Бр. _________________

______________ 20___. год.
Ж и в и ц а

Члан 4.

Месна заједница има рачун.

Члан 5.

Имовину Месне заједнице чине средства за рад, 
покретне ствари и права.

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

ници:
2.  Средства која грађани обезбеђују самодоприно

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

двајају заинтересована предузећа и други су
бјекти;

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

5.  Средства која Општина пренесе Месној заједни
ци за плате запослених и материјалне трошко
ве;

6.  Поклони, легати и друга средства.

Савет Месне заједнице је дужан да сва средства ко
ристи у складу са законом, програмом и плановима. 

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

Члан 6.

Рад органа Месне заједнице је јаван. 

Јавност рада и обавештење грађана обезбеђује се:
  Јавним расправама на зборовима грађана о 

предлозима финансијског плана и завршног 
рачуна Месне заједнице, као и у другим случа
јевима када органи Општине и месне заједни
це, то одлуче;

  Истицањем дневног реда и материјала за сед
ницу Савета Месне заједнице као и предлога 
oдлука Општине и Месне заједнице на огла
сној табли, односно огласном простору који је 
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доступан највећем броју грађана, истицањем 
усвојених одлука и других аката, као и обаве
штавање грађана о седницама Савета Месне 
заједнице, о зборовима грађана и другим ску
повима од локалног интереса, најмање 8 дана 
њиховог најављеног одржавања и 

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

II ПОСЛОВИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 7.

 Грађани у Месној заједници своје потребе и 
интересе задовољавају и остварују у следећим обла
стима:

  просторног, урбанистичког планирања и уређе
ња насељеног места;

  комуналног развоја и комуналне изградње;
  екологије и заштите човекове околине;
  културе и спорта;
 одбране и заштите од елементарних непогода;
  друштвене бриге о деци и грађанима различи

тих социјалних група;
  ванинституционалне бриге о социјалним кате

горијама становништва;
  социјалне и здравствене заштите и образова

ња; и 
   самодоприноса.

Члан 8.

У вршењу послова Месне заједнице, грађани и ор
гани Месне заједнице:

  дају иницијативу за измене планских аката;
  организују зборове грађана, јавне расправе, анке

те и покрећу разне иницијативе;
  организују извештавање грађана о питањима од 

значаја за Општину и Месну заједницу:
  спроводе хуманитарне акције на својој територији;
  организују рад радних тела Месне заједнице;
  дају мишљења о урбанистичким плановима;
  дају предлоге о доношењу програма комунал

не изградње;
  учествују у расправама о одржавању чистоће, 

одржавању зелених површина, уређењу парко
ва, одржавању фудбалских игралишта и друго;

  остварују утицај на коришћење општинског по
словног простора и постављања објеката мале 
привреде на изграђеном и неизграђеном оста
лом грађевинском земљишту;

  остварују сарадњу са општинским јавним пред
узећима;

  брину се о уређењу насеља;
  обезбеђују комунални развој насеља (изградња 

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

  одлучују о коришћењу простора којим распола
же Месна заједница и одражавању објеката на 
подручју Месне заједнице;

  спроводе изборе за органе Месне заједнице и 
  извршавају и друге послове утврђене уставом, 

законом и Статутом Општине.

III ОДЛУЧИВАЊЕ У 
МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

Члан 9.

Грађани организовани у Месној заједници одлучу
ју о својим заједничким интересима путем: 

  референдума;
  писаног изјашњавања;
  збора грађана;
  грађанске иницијативе, предлога и мишљења; 

и 
  изабраних представника у органима Месне за

једнице.
Грађани у Месној заједници могу покренути на

родну иницијативу у склад са Статута Општине, Ста
тутом Месне заједнице и законом.

IV ОРГАН МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 10.

Орган Месне заједнице је Савет, који се бира на 
четири године.

Савет Месне заједнице броји 11 чланова.

Члан 11.

Савет Месне заједнице је представничко тело Ме
сне заједнице, који обавља следеће послове и задат
ке:
  1. доноси Статуте Месне заједнице;
  2.  доноси финансијски план и завршни рачун Ме

сне заједнице;
  3.  доноси програм рада и полугодишњи и годишњи 

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

са;
  6.  врши надзор над спровођењем програма реализа

ције уведеног самодоприноса;
  7.  покреће иницијативу за доношење нових или из

мену постојећих прописа Општине;
  8.  сарадња са удружењима грађана и невладиним ор

ганизацијама о питањима која су од интереса за 
грађане Месне заједнице;

  9.  стара се о спровођењу референдума који се распи
сује на територији Општине, за делове Општине, 
Месну заједницу или делове Месне заједнице;
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10.  сазива збор грађана и именује свог представника 
на свим зборовима грађана, извршава одлуке и 
спроводи закључке зборова грађана;

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

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

13. врши и друге послове утврђене овим Статутом.

Члан 12.

Изборе за Савет Месне заједнице расписује председ
ник скупштине Општине Пожаревац одлуком којом се 
одређује дан одржавања избора, као и дан од када почи
њу да теку рокови за вршење изборних радњи. 

Органи за спровођење избора, њихов састав, над
лежност као и начин спровођења избора ближе су од
ређени Одлуком о Месним заједницама Скупштине 
општине Пожаревац.

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

КОНСТИТУИСАЊЕ САВЕТА 
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 13.

 По спроведеним изборима Савет Месне Заједни
це у року од 20 дана одржаће конститутивну седницу 
Савета Месне заједнице, на којој ће чланови Савета 
бирати председника Савета Месне заједнице из реда 
чланова Савета, већином гласова укупног броја чла
нова Савета, јавним гласањем.

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

Члан 14.

Председник Савета Месне заједнице представља 
и заступа Месну заједницу и наредбодавац је за извр
шење финансијског плана.

Члан 15.

 Председник, заменик председника и чланови са
вета Месне заједнице поступају искључиво у јавном 
интересу.

Доношење одлуке на нивоу Месне заједнице не 
сме да буде мотивисан обезбеђивањем личне, имо
винске или неимовинске користи доносиоцима одлу
ка, њиховим сродницима, институцијама или поли
тичким партијама. 

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

Сазивање седнице Савета

Члан 16.

Седница Савета Месне заједнице је јавна. 
Седнице Савета се одржавају према потреби.
Седнице Савета сазива председник Савета, по соп

ственој иницијативи, на предлог једне трећине чланова 
Савета, или на предлог 30 грађана Месне заједнице. 

Седнице се сазивају писменим или усменим пу
тем.

Члан 17.

Позив за седницу доставља се најкасније три да
на пре дана одређеног за одржавање седнице.

Члановима Савета се са позивом доставља и пред
лог дневног реда, место и време одржавања, као и од
говарајући материјал (ако има).

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

Члан 18.

За седницу Савета поред чланова Савета позива
ју се и сви одборници Скупштине општине, изабра
ни са територије Месне заједнице, да учествују у ра
ду Савета.

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

Члан 19.

Савет Месне заједнице одлучује већином гласова, 
на седници којој присуствује већина од укупног бро
ја чланова Савета.

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

Члан 20.

Месна заједница Живица има секретара Месне за
једнице.

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

VI  СТАЛНА И ПОВЕМЕНА РАДНА ТЕЛА

Члан 21.

Савет Месне заједнице може да образује стална 
или повремена радна тела: комисије, одборе и слич
но, у циљу припреме, разматрања и решавања пита
ња из надлежности Месне заједнице.

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

Стална радна тела Месне заједнице су комисије 
и одбори:

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

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

3.  Одбор за комунална питања, инфраструктуру 
и заштиту човекове средине.

Члан 22.

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

Радно тело одлучује већином од укупног броја 
чланова. 

VII СРЕДСТВА ЗА РАД 
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 23.

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

ници;
2.  Средства која грађани обезбеђују самодопри

носи или на други начин;

3.  Средства која за активности Месне заједни
це издвајају заинтересована предузећа и дру
ги субјекти;

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

5.  Средства која Општина пренесе Месној зајед
ници за мат. трошкове; и 

6.  Поклони, легати друга средства.

Савет Месне заједнице је дужан да сва средства ко
ристи у складу са законом, програмом и плановима. 

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

Члан 24.

Књиговодствене и рачуноводствене послове за по
требе месне заједнице Живица обављаће Одељење 
за привреду, финансије трезор и друштвене делатно
сти Општинске управе.

VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 25.

Ступањем на снагу овог Статута, престаје да ва
жи Статут Месне заједнице Живица од 15.05.2001. 
године.

Члан 26.

Све што није регулисано овим Статутом примењи
ваће се закон, Статут Општине и Одлука о месним за
једницама општине Пожаревац, као и други прописи 
који уређују ову материју. 

Члан 27.

Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана об
јављивања у „Службеном гласнику Општине Пожа
ревац“.

У Живици, 25.12.2005. год. Број 01/05

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА МЗ ЖИВИЦА
Мирољуб Милошевић, ср.

11

На основу члана 4. става 3. Одлуке о месним зајед
ницама („Службени гласник општине Пожаревац“, 
бр. 3/05) и на основу члана 44. става 5. Статута оп
штине Пожаревац („Службени гласник општине По
жаревац“, бр. 2/05), Скупштина општине Пожаревац, 
на седници од 31.03.2006. године, донела је
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Р Е Ш Е Њ Е  
о давању сагласности на Статут 

Месне заједнице „Лучица“ у Лучици

I

Даје се сагласност на Статут Месне заједнице 
„Лучица“ у Лучици, бр. 10 од 10.02.2006. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику оп
штине Пожаревац“.

У Пожаревцу, 31.03.2006. год. Број: 01–06–13/9

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

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

12

На основу члана 72. Закона о локалној самоупра
ви („Сл. гласник РС, бр. 9/02, 33/04 и 135/04) и на 
основу члана 15. и 25 Одлуке о месним заједницама 
(Сл. гласник општине Пожаревац, бр. 3/05), Савет ме
сне заједнице, „Лучица“ на седници од 10.02.2006. го
дине, донео је 

СТАТУТ 
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ „ЛУЧИЦА“ 

У ЛУЧИЦИ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1. 

Месна заједница је облик месне самоуправе, у ко
јој локално становништво задовољава своје потребе 
и интересе.

Члан 2.

Месна заједница има својство правног лица у по
гледу права и обавеза утврђених законом, статутом 
и Одлуком о месним заједницама.

Месна заједница има свој статут, који доноси Са
вет месне заједнице, у складу са законом, статутом и 
Одлуком о месним заједницама Скупштине Општи
не. Сагласност на статут месне заједнице да је Скуп
штина општине.

Члан 3.

Месна заједница има свој печат и штамбиљ.

Печат је округлог облика, пречника 30 мм., испи
сан је на српском језику, ћириличним писмом, са сле
дећом садржином и изгледом:

У спољашњем кругу печата исписано је „Републи
ка Србија, Општина Пожаревац“.

У другом кругу исписано је „Месна заједница „Лу
чица“.

У средини печата попреко исписано је „ЛУЧИЦА“.

Штамбиљ је правоугаоног облика, величине 
52х33mm у коме је у хоризонталним редовима испи
сана, ћириличним писмом, следећа садржина:

Република Србија
ОПШТИНА ПОЖАРЕВАЦ

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
„ЛУЧИЦА“

Бр.__________________
_____________20____год.

ЛУЧИЦА

Члан 4.

Месна заједница има рачун.

Члан 5.

Имовину месне заједнице чине средства за рад, 
покретне ствари и права.

Средства за рад месне заједнице су:
1.  средства која Општина пренесе месној заједни

ци;
2.  средства која грађани обезбеђују самодоприно

сом или на други начин;
3.  средства која за активност месне заједнице из

двајају заинтересована предузећа и други су
бјекти;

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

5.  средства која за Општина пренесе месној зајед
ници за плате запослених и материјалне тро
шкове;

6.  поклони, легати и друга средства.

Савет месне заједнице је дужан да сва средства ко
ристи у складу са законом, програмом и плановима.

Савет месне заједнице је дужан да новчаним сред
ствима располаже у складу са начелима законитости, 
ефикасности и целисходности. 
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Члан 6.

Рад органа месне заједнице је јаван.

Јавност рада и обавештење грађана обезбеђују 
се:

  јавним расправама на зборовима грађана о пред
лозима финансијског плана и завршног рачуна 
месне заједнице, годишњим извештајима о раду 
месне заједнице, као и у другим случајевима ка
да органи Општине и месне заједнице то одлу
че:

  истицањем дневног реда и материјала за седни
цу савета месне заједнице, као и предлога олука 
Општине и месне заједнице на огласној табли, 
односно огласном простору који је доступан нај
већем броју грађана, истицањем усвојених одлу
ка и других аката, као и обавештавањем грађана 
о седницама савета месне заједнице, о зборови
ма грађана и другим скуповима од локалног ин
тереса, најмање 8 дана пре дана њиховог наја
вљеног одржавања; и 

  правом грађана да остварују увид у записнике и 
акте савета месне заједнице и присуствују седни
цама савета месне заједнице. 

II ПОСЛОВИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 7.

Грађани у Месној заједници своје потребе и интере
се задовољавају и остварују у следећим областима:

  просторног, урбанистичког планирања и уређе
ња насељеног места;

  комуналног развоја и комуналне изградње;
  екологије и заштите човекове околине;
  културе и спорта;
  одбране и заштите од елементарних непогода;
  друштвене бриге о деци и грађанима различитих 

социјалних група;
  ванинституционалне бриге о социјалним катего

ријама становништва;
  социјалне и здравствене заштите и образовања; 

и 
  самодоприноса.

Члан 8.

У вршењу послова Месне заједнице, грађани и ор
гани Месне заједнице:

 дају иницијативе за измене планских аката;
  организују зборове грађана, јавне расправе, анке

те и покрећу разне иницијативе;
  организују извештавање грађана о питањима од 

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

рији;
  организују рад радних тела Месне заједнице;

  дају мишљења о урбанистичким плановима;
  дају предлоге о доношењу програма комуналне 

изградње;
  учествују у расправама о одржавању чистоће, 

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

  остварују утицај на коришћење општинског по
словног простора и постављања објеката мале 
привреде на изграђеном и неизграђеном оста
лом грађевинском земљишту;

  остварују сарадњу са општинским јавним пред
узећима;

  брину се о уређењу насеља;
  обезбеђују комунални развој насеља (изградња путе

ва, тротоара, водовода, електричне мреже и др.),
  одлучују о коришћењу простора којим распола

же Месна заједница и одражавању објеката на 
подручју Месне заједнице;

  спроводе изборе за органе Месне заједнице и 
  извршавају и друге послове утврђене уставом, 

законом и Статутом Општине.

III ОДЛУЧИВАЊЕ У 
МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

Члан 9.

Грађани организовани у Месној заједници одлучу
ју о својим заједничким интересима путем: 

  референдума;
  писаног изјашњавања;
  збора грађана;
  грађанске иницијативе, предлога и мишљења; и 
  изабраних представника у органима Месне за

једнице.

Грађани у Месној заједници могу покренути на
родну иницијативу у склад са Статута Општине, Ста
тутом Месне заједнице и законом.

IV ОРГАН МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 10.

Орган Месне заједнице је Савет, који се бира на 
четири године.

Савет Месне заједнице броји 15 чланова.

Члан 11.

Савет Месне заједнице је представничко тело Ме
сне заједнице, који обавља следеће послове и задат
ке:

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

сне заједнице;
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 3.  Доноси програм рада и полугодишњи и годи
шњи извештај о раду;

  4.  Доноси пословник о раду;
  5.  Покреће иницијативу за увођење самодопри

носа;
  6.  Врши надзор над спровођењем програма реа

лизације уведеног самодоприноса;
  7.  Покреће иницијативу за доношење нових или  

измену постојећих прописа Општине;
  8.  Сарађује са удружењима грађана и невлади

ним организацијама о питањима која су од ин
тереса за грађане Месне заједнице;

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

10.  Сазива збор грађана и именује свог представ
ника на свим зборовима грађана, извршава Од
луке и спроводи закључке зборова грађана;

11.  Усваја једногодишњи и четворогодишњи изве
штај о раду Месне заједнице;

12.  Образује комисије, мировна већа, одборе и дру
га радна тела ради задовољавања заједничких 
потреба грађана у складу са законом и овим 
Статутом;

13.  Врши и друге послове утврђене овим Стату
том.

Члан 12.

Изборе за Савет Месне заједнице расписује пред
седник скупштине општине Пожаревац одлуком ко
јом се одређује дан одржавања избора, као и дан од 
када почињу да теку рокови за вршење изборних рад
њи. 

Органи за спровођење избора, њихов састав, над
лежност као и начин спровођења избора ближе су од
ређени Одлуком о месним заједницама Скупштине 
општине Пожаревац.

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

КОНСТИТУИСАЊЕ САВЕТА 
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 13.

По спроведеним изборима Савет Месне Заједни
це у року од 20 дана одржаће конститутивну седницу 
Савета Месне заједнице, на којој ће чланови Савета 
бирати председника Савета Месне заједнице из реда 

чланова Савета, већином гласова укупног броја чла
нова Савета, јавним гласањем.

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

Члан 14.

Председник Савета Месне заједнице представља 
и заступа Месну заједницу и наредбодавац је за извр
шење финансијског плана.

Члан 15.

Председник, заменик председника и чланови са
вета Месне заједнице поступају искључиво у јавном 
интересу.

Доношење одлуке на нивоу Месне заједнице не 
сме да буде мотивисан обезбеђивањем личне, имо
винске или неимовинске користи доносиоцима одлу
ка, њиховим сродницима, институцијама или поли
тичким партијама. 

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

Сазивање седнице Савета

Члан 16.

Седница Савета Месне заједнице је јавна. 
Седнице Савета се одржавају према потреби.
Седнице Савета сазива председник Савета, по соп

ственој иницијативи, на предлог једне трећине чланова 
Савета, или на предлог 30 грађана Месне заједнице. 

Члан 17.

Седнице се сазивају писменим или усменим путем.

Позив за седницу доставља се најкасније три да
на пре дана одређеног за одржавање седнице.

Члановима Савета се са позивом доставља и пред
лог дневног реда, место и време одржавања, као и од
говарајући материјал (ако има).

Изузетно, у хитним случајевима, председник мо
же сазвати седницу са роком краћим од три дана, а 
дневни ред за ову седницу може предложити на са
мој седници.
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Члан 18.

За седницу Савета поред чланова Савета позива
ју се и сви одборници Скупштине општине, изабра
ни са територије Месне заједнице, да учествују у ра
ду Савета.

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

Члан 19.

Савет Месне заједнице одлучује већином гласова, 
на седници којој присуствује већина од укупног бро
ја чланова Савета.

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

Члан 20.

Месна заједница Лучица има секретара Месне за
једнице.

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

VI СТАЛНА И ПОВЕМЕНА РАДНА ТЕЛА

Члан 21.

Савет Месне заједнице може да образује стална 
или повремена радна тела: комисије, одборе и слич
но, у циљу припреме, разматрања и решавања пита
ња из надлежности Месне заједнице.

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

Стална радна тела Месне заједнице су комисије 
и одбори:

1.  комисија за сарадњу са културним и спортским 
организацијама у месној заједници;

2.  одбор за комунална питања и инфраструктуру.

Члан 22.

Стална и повремена радна тела Месне заједнице 
имају председника и 6 чланова, од којих су најмање 
трећина грађани, који нису чланови Савета Месне за

једнице. Чланови сталних и повремених радних тела 
могу имати своје заменике.

Радно тело одлучује већином од укупног броја 
чланова. 

VII СРЕДСТВА ЗА РАД 
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 23.

Средства за рад Месне заједнице су:

1.  Средства која Општина пренесе Месној зајед
ници;

2.  Средства која грађани обезбеђују самодоприно
сом или на други начин;

3.  Средства која за активности Месне заједнице 
издвајају заинтересована предузећа и други су
бјекти;

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

5.  Средства која Општина пренесе Месној заједни
ци за мат. трошкове; и 

6.  Поклони, легати друга средства.

Савет Месне заједнице је дужан да сва средства 
користи у складу са законом, програмом и планови
ма. 

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

Члан 24.

Књиговодствене и рачуноводствене послове за по
требе месне заједнице Лучица обављаће Одељење за 
привреду, финансије трезор и друштвене делатности 
Општинске управе.

VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 25.

Ступањем на снагу овог Статута, престаје да ва
жи Статут Месне заједнице „Лучица“ од 18.05.2001. 
године. бр. 45.

Члан 26.

Све што није регулисано овим Статутом примењи
ваће се закон, Статут Општине и Одлука о месним за
једницама општине Пожаревац, као и други прописи 
који уређују ову материју. 
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Члан 27.

Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана об
јављивања у „Службеном гласнику Општине Пожа
ревац“.

У Лучици, 10.02.2006. године Број: 10/2006

ПРЕДСЕДНИК 
САВЕТА МЗ ЛУЧИЦА 

Стокић Радиша, ср.

13

На основу члана 52. и 53. става 2. и 3. и 54. За
кона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 62/03, 64/03, 58/04 и 
62/04) и на основу члана 44. Статута општине Пожа
ревац („Службени гласник општине Пожаревац“, бр. 
2/05), Скупштина општине Пожаревац, на седници 
од 31.03.2006. године, донела је

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

Школског одбора Основне школе „Доситеј 
Обрадовић“ у Пожаревцу

Разрешава се дужности члана Школског одбора 
Основне школе „Доситеј Обрадовић“ у Пожаревцу 
и то:

1.  Драгић Стојан из Пожаревца, представник запо
слених Школе.

II

У Школски одбор Основне школе „Доситеј Обра
довић“ у Пожаревцу именује се:

1. МатовићЛојаница Анђелка из Пожаревца, ул. 
Табачка чаршија бр. 1/4, представник запослених 
Школе.

III

Ово решење објавити у „Службеном гласнику оп
штине Пожаревац“.

У Пожаревцу, 31.03.2006. год. Број: 01–06–13/12а

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

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

14

На основу члана 52. и 53. става 2. и 3. и 54. За
кона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 62/03, 64/03, 58/04 и 
62/04) и на основу члана 44. Статута општине Пожа
ревац („Службени гласник општине Пожаревац“, бр. 
2/05), Скупштина општине Пожаревац, на седници 
од 31.03.2006. године, донела је

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

Школског одбора Основне школе „Свети Са
ва“ у Пожаревцу

I

Разрешава се дужности члана Школског одбора 
Основне школе „Свети Сава“ у Пожаревцу и то:

1. Вељковић Зора из Пожаревца, представник Са
вета родитеља Школе.

II

У Школски одбор Основне школе „Свети Сава“ у 
Пожаревцу именује се:

1. Ђорђевић Саша из Ћириковца, представник 
Савета родитеља Школе.

III

Ово решење објавити у „Службеном гласнику оп
штине Пожаревац“.

У Пожаревцу, 31.03.2006. год. Број: 01–06–13/12б

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Иван Грубетић, дип. инж. машинства, ср.
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На основу члана 52. и 53. става 2. и 3. и 54. За
кона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 62/03, 64/03, 58/04 и 
62/04) и на основу члана 44. Статута општине Пожа
ревац („Службени гласник општине Пожаревац“, бр. 
2/05), Скупштина општине Пожаревац, на седници 
од 31.03.2006. године, донела је

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

Школског одбора Пољопривредне школе са 
домом ученика „Соња Маринковић“ у Пожа

ревцу

I

Разрешава се дужности члана Школског одбора 
Пољопривредне школе са домом ученика „Соња Ма
ринковић“ у Пожаревцу и то:

1. ГогићМитић Анка из Пожаревца, представник 
Савета родитеља Школе.

II

У Школски одбор Пољопривредне школе са до
мом ученика „Соња Маринковић“ у Пожаревцу за 
члана се именује:

1.  Сретеновић Љиљана из Пожаревца, представ
ник Савета родитеља Школе.

III

Ово решење објавити у „Службеном гласнику оп
штине Пожаревац“.

У Пожаревцу, 31.03.2006. год. Број: 01–06–13/12в

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Иван Грубетић, дип. инж. машинства, ср.
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На основу члана 44. Статута општине Пожаре
вац („Службени гласник општине Пожаревац“, бр. 
2/05) и на основу члана 25. става 4. Статута Фонда
ције Миленин дом Галерија Милене ПавловићБари
ли („Службени гласник општине Пожаревац“, бр. 
8/05), Скупштина општине Пожаревац, на седници 
од 31.03.2006. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању вршиоца дужности управника 
Фондације Миленин дом  Галерија Милене 

Павловић  Барили у Пожаревцу

I

За вршиоца дужности управника Фондације Ми
ленин дом  Галерија Милене Павловић Барили у 
Пожаревцу именују се Јелица Милојковић из Пожа
ревца, досадашњи управник Фондације, почев од 
19.04.2006. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику оп
штине Пожаревац“.

У Пожаревцу, 31.03.2006. год. Број: 01–06–13/12г

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

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