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На основу члана 25. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
бр. 9/02, 87/02, 61/05, 66/05, 101/05, 62/06, 63/06 
и 85/06) , члана 30. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Србије“ бр. 9/02 
и 33/04),члана 47. Закона о јавним приходима и 
јавним расходима („Службени гласник Републике 
Србије“ број 76/91, 18/93, 22/93, 37/93, 67/93, 45/94, 
42/98, 54/99, 22/01 и 33/04),  и члана 44. става 1. 
тачке 2. Статута општине Пожаревац („Службени 
гласник општине Пожаревац“ бр. 2/05), Скупштина 

општине Пожаревац, на седници одржаној 
14.06.2007. године, донела је

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  ОДЛУКЕ О 

БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2007. 
ГОДИНУ

Члан 1.
У Одлуци о буџету општине Пожаревац за 2007. 

годину („Службени гласник општине Пожаревац“ 
број 11/2006), табеларни приказ  у члану 1.  мења 
се и гласи:

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

Година XXXIX Број 2 ПОЖАРЕВАЦ 14.06.2007.

 Шифра економске  
класификације

Средства из  
буџета

1 2 3
А. ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА   
I.УКУПНА ПРИМАЊА  1.461.251.952,00
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 7 1.461.251.952,00
1. Порески приходи 71 1.025.670.442,00
    1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке 711 594.135.500,00
    1.2. Порез на фонд зарада 712 1.832.348,00
    1.3. Порез на имовину 713 181.866.242,00
    1.4. Порез на добра и услуге (ПДВ и акцизе) 714 238.566.552,00
    1.5. Порез на међународну трговину и трансакције 
(царине) 715 0,00
    1.6. Остали порески приходи 716+719 9.269.800,00
    1.7. Социјални доприноси 72 0,00
2. Непорески приходи 74+77+78 174.981.799,00
   - Од тога наплаћене камате 7411 9.000.000,00
   2.1. Приходи из буџета 79 0,00
3. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 0,00
4. Донације 731+732 179.893,00
5. Трансфери 733 260.419.818,00
II. УКУПНИ ИЗДАЦИ  1.592.508.000,00
ТЕКУЋИ РАСХОДИ 4 1.224.895.558,00
1. Расходи за запослене 41 318.317.366,00
2. Коришћење роба и услуга 42 345.938.818,00
3. Отпалта камата 44 0,00
4. Субвенције 45 124.518.494,00
5. Права из социјалног осигурања 47 18.729.300,00
6. Остали расходи 48+49 107.625.068,00
ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ 4631+4641 100.659.565,00
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 5 367.612.442,00
КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ 4632+4642 209.106.947,00
VI.ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА  
И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ МИНУС  
ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И НАБАВКЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОФИНЕ (IV-V) 92-62 108.000,00
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III. БУЏЕТСКИ  ДЕФИЦИТ (I-II) (7+8)-(4+5) -131.256.048,00
ПРИМАРНИ ДЕФИЦИТ 
(УКУПНИ ПРИХОДИ УМАЊЕНИ ЗА НАПЛАЋЕНЕ  
КАМАТЕ МИНУС УКУПНИ РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА 
ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ) (7-7411+8)-(4-44+5) -140.256.048,00
УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (III+VI )  -131.148.048,00
Б. ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ  
КРЕДИТА ПРОДАЈЕ, ОДНОСНО НАБАВКЕ  
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ   
IV.ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ДАТИХ 
КРЕДИТА И ПРОДАЈА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 92 18.600.000,00
V.ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ ПОЗАЈМИЦА И  
НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 62 18.492.000,00
VI. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА И  
ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ МИНУС 
ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И НАБАВКЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( IV-V ) 92-62 108.000,00
В. ЗАДУЖИВАЊЕ И ОТПЛАТА ДУГА   
VII.ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА 91 0,00
1. Примања од домаћих задуживања 911 0,00
   1.1. Задуживање код јавних финансијских институција и  
          пословних банака 9113+9114 0,00

   1.2. Задуживање код осталих кредитора 9111+9112+9115+ 
9116+9117+9118+9119 0,00

2. Примања од иностраног задуживања 912 0,00
VIII. ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 61 0,00
1. Отплата главнице домаћим кредиторима 611 0,00
   1.1. Отплата главнице јавним финансијским институцијама 
и пословним банкама 6113+6114 0,00

   1.2. Отплата главнице осталим кредиторима 6111+6112+6115+ 
6116+6117+6118+6119 0,00

2. Отплата главнице страним кредиторима 612 0,00
IX. ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ (III+VI+VII-VIII )  -131.148.048,00
X. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (VI+VII-VIII-IX=-III)  131.256.048,00

Ек.кл. Врста прихода планирана средства
1 2 3
 ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ 131.148.048,00

711
ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ 
И КАПИТАЛНУ ДОБИТ 594.135.500,00

 Порез на зараде 479.465.000,00
 Порез на приход од самосталних делатности 31.260.000,00
 Порез на приход од имовине 26.486.500,00
 Порез на друге приходе 56.924.000,00

712 ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА 1.832.348,00
 Порез на фонд зарада 1.832.348,00

713 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 181.866.242,00
 Порез на имовину 76.376.000,00

Члан 2.
Члан  2. мења се и гласи:
„Укупно планирана средства буџета за 2007. годину износе 1.611.000.000,00 динара и планирају се у 

следећим износима:
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Члан 3.
Члан 3. мења се и гласи: 
„Буџет општине Пожаревац за 2007. годину 

састоји се од:
1. укупних примања у износу од 1.461.251.952,00 

динара;
2. укупних издатака у износу 1.592.508.000,00 

динара;
3. буџетског дефицита у износу од 

131.256.048,00 динара.

Финансирање буџетског дефицита из става 1. 
овог члана вршиће путем:

- неутрошених пренетих средстава из претходне 
године у износу од 131.148.048,00 динара и

- средстава у износу од 108.000,00 динара, која 
представљају позитивну разлику између примања 
по основу наплате кредита и продаје финансијске 
имовине и издатака по основу датих кредита и 
набавке финансијске имовине.“

 Порез на наслеђе и поклон 14.784.080,00
 Порез на капиталне трансакције 90.691.162,00
 Други порези на имовину 15.000,00

714 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 238.566.552,00
 Порези на појединачне услуге 353.000,00
 Накнада за кор.добара од општег интереса 213.496.552,00
 Порез на моторна возила 24.717.000,00

716 ДРУГИ ПОРЕЗИ 9.269.800,00
 Комунална такса за истицање фирми на пословни простор 9.269.800,00

732 ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 179.893,00

 
Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа 
општина 179.893,00

733 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 260.419.818,00
 Tрансфери од других нивоа власти у корист нивоа општине 260.419.818,00
 УКУПНО ПОРЕЗИ 1.286.270.153,00

741 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 111.616.080,00
 Камата на средства буџета општине 9.000.000,00
 Накнада за коришћење град. грађ. земљишта 24.616.080,00

 
Накнада за коришћење добара од општег 
интереса у производњи ел.енерг., нафте и гаса 78.000.000,00

742 ПРОДАЈА ДОБАРА И УСЛУГА 55.454.900,00
 Приход од закупа и продаје посл.простора 23.760.000,00
 Приходи општинског органа управе 5.558.900,00
 Накнада за уређење градског земљишта 26.136.000,00

743 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ 612.000,00
 Новчане казне изречене у прекршајном поступку 612.000,00

745 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 7.194.000,00
 Остали приходи у корист нивоа општина 7.194.000,00

772 МЕМОРАНД. СТАВКЕ ЗА РЕФУНД.РАСХ.ИЗ ПРЕТХОД.ГОДИНА 104.819,00
 Меморанд.ставке за реф.расх. из претх.год. 104.819,00
 ДРУГИ ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 174.981.799,00

911 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА 0,00

 
Примања од задуживања од пословних банака у земљи у  
корист нивоа општина 0,00

921 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋИХ АКЦИЈА 18.600.000,00

 
Примања од продаје домаћих акција и осталог  
капитала у корист нивоа општина 6.000.000,00

 
Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у 
земљи 12.600.000,00

 
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈКЕ 

ИМОВИНЕ 18.600.000,00
 УКУПНО ДРУГИ ПРИХОДИ 193.581.799,00

УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ У 2007. ГОДИНИ 1.611.000.000,00
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Опис Буџет
Сопствени приходи 

и 
остали извори 

прихода
Укупно

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1     
ПРЕДСЕДНИК И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ    

 1.1.    
ПРЕДСЕДНИК И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ    

  040   Породица и деца    

   1 472 Накнаде из буџета за децу и породицу 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

   2 472 Накнаде из буџета за децу и породицу- треће дете 1.660.000,00 0,00 1.660.000,00

     
Извори финансирања за функцију 040: 
01 Приходи из буџета 4.660.000,00 0,00 4.660.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040 4.660.000,00 0,00 4.660.000,00

  070   
Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом 
месту    

   3 472 Остале накнаде из буџета - једнократна помоћ 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00

     
Извори финансирања за функцију 070: 
01 Приходи из буџета 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00

  110   
Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови    

   4 411 Плате и додаци запослених 2.049.244,00 0,00 2.049.244,00

   5 412 Социјални доприноси на терет послодаваца 366.812,00 0,00 366.812,00

   6 414 Социјална давања запосленима 50.000,00 0,00 50.000,00

   7 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 200.000,00 0,00 200.000,00

   8 421 Стални трошкови 1.458.000,00 0,00 1.458.000,00

   9 422 Трошкови путовања 500.000,00 0,00 500.000,00

   10 423 Услуге по уговору 9.600.000,00 0,00 9.600.000,00

   11 424 Специјализоване услуге 843.818,00 0,00 843.818,00

   12 426 Материјал 156.335,00 0,00 156.335,00

   13 472 Накнаде за соц.заштиту из буџета 400.000,00 0,00 400.000,00

     Средства буџетске резерве:    

   13/1 484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елем. непог. 400.000,00 0,00 400.000,00

   14 499 Стална буџетска резерва 6.250.000,00 0,00 6.250.000,00

   15 499 Текућа буџетска резерва 39.074.524,00 0,00 39.074.524,00

     
Извори финансирања за функцију 110: 
01 Приходи из буџета 61.348.733,00 0,00 61.348.733,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110 61.348.733,00 0,00 61.348.733,00

  160   
Опште јавне услуге које нису класификоване 
 на другом месту    

   16 424 Хватање паса луталица 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00

   18 424 Рушење бесправно зиданих објеката 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

     
Извори финансирања за функцију 160: 
01 Приходи из буџета 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00

  474   Вишенаменски развојни пројекти    

   19 511 Израда дигиталних ортофото подлога 0,00 0,00 0,00

   20 511 ГУП града Пожаревца и Костолца 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

     
Извори финансирања за функцију 474:
01 Приходи из буџета 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

Члан 4.
Члан  4. мења се и гласи:
„Средства из буџета, у укупном износу од 1.611.000.000,00 динара, распоређују се по корисницима и то:
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  510   Управљање отпадом    

   21 424 Одржавање градских депонија 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

   22 511 Пројекат нове регионалне депоније 500.000,00 0,00 500.000,00

   22/1 512 Увођење видео надзора на дивљим депонијама 1.150.000,00 0,00 1.150.000,00

     
Извори финансирања за функцију 510: 
01 Приходи из буџета 4.650.000,00 0,00 4.650.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 510 4.650.000,00 0,00 4.650.000,00

  560   
Заштита животне средине 
 некласификоване на другом месту    

   23 424 Дератизација 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00

   24 424 Дезинсекција 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

   25 424 Накнада стрелцима противградне заштите 650.000,00 0,00 650.000,00

     
Извори финансирања за функцију 560: 
01 Приходи из буџета 9.150.000,00 0,00 9.150.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560 9.150.000,00 0,00 9.150.000,00

  912   Основно образовање    

   26 422 Превоз у основном образовању 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00

   27 472 Смештај деце ометене у развоју 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

   28 472 Награде за Дан у образовању 400.000,00 0,00 400.000,00

     
Извори финансирања за функцију 912: 
01 Приходи из буџета 20.400.000,00 0,00 20.400.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 912 20.400.000,00 0,00 20.400.000,00

     УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1.1. 114.208.733,00 0,00 114.208.733,00

 1.2.    
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА,  

УДРУЖЕЊИМА  И ПРОЈЕКТИМА    

  010   Болест и инвалидност    

   29 481 Општинска организација церебралне парализе 500.000,00 0,00 500.000,00

   30 481 Међуопштинска орг. дистрофичара-Смедерево 200.000,00 0,00 200.000,00

   31 481 Организација ментално недовољно развијених лица 200.000,00 0,00 200.000,00

     
Извори финансирања за функцију 010: 
01 Приходи из буџета 900.000,00 0,00 900.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 010 900.000,00 0,00 900.000,00

  012   Инвалидност    

   32 481 Међуопштинска организација слепих 250.000,00 0,00 250.000,00

   33 481 Међуопштинска организација глувих и наглувих 200.000,00 0,00 200.000,00

   34 481 Савез цивилних инвалида рата 200.000,00 0,00 200.000,00

     
Извори финансирања за функцију 012: 
01 Приходи из буџета 650.000,00 0,00 650.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 012 650.000,00 0,00 650.000,00

  020   Старост    

   35 481 Општинска организација пензионера 220.000,00 0,00 220.000,00

     
Извори финансирања за функцију 020: 
01 Приходи из буџета 220.000,00 0,00 200.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 020 220.000,00 0,00 200.000,00

  070   
Социјална помоћ угроженом становништву 
некласификована на другом месту    

   36 481 Општ. организација Црвеног крста-Народна кухиња 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

     
Извори финансирања за функцију 070: 
01 Приходи из буџета 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

  110   
Извршни и законодавни органи, финансирање и  
фискални послови и спољни послови    

   37 481 Савез бораца 200.000,00 0,00 200.000,00

     
Извори финансирања за функцију 110:
01 Приходи из буџета 200.000,00 0,00 200.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110 200.000,00 0,00 200.000,00

  160   
Опште јавне услуге које нису класификоване 
 на другом месту    

   38 481 Учешће општине у програмима НВО и удружења 5.395.000,00 0,00 5.395.000,00

   39 481 Опште удружење предузетника “Слога” Пожаревац 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00

     
Извори финансирања за функцију 160: 
01 Приходи из буџета 6.595.000,00 0,00 6.595.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160 6.595.000,00 0,00 6.595.000,00
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  710   Медицински производи, уређаји и опрема    

   39/1 481 Помоћ у опремању здравства 525.844,00 0,00 525.844,00

     
Извори финансирања за функцију 710: 
01 Приходи из буџета 525.844,00 0,00 525.844,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 710 525.844,00 0,00 525.844,00

  810   Услуге рекреације и спорта    

   40 481 Дотације спортским омладинским организацијама 35.854.000,00 0,00 35.854.000,00

     
Извори финансирања за функцију 810: 
01 Приходи из буџета 35.854.000,00 0,00 35.854.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810 35.854.000,00 0,00 35.854.000,00

  820   Услуге културе    

   41 481 Фондација “Пожаревачки мир” 300.000,00 0,00 300.000,00

   42 481 Пројекат “Виминацијум” 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

     
Извори финансирања за функцију 820: 
01 Приходи из буџета 2.300.000,00 0,00 2.300.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820 2.300.000,00 0,00 2.300.000,00

  840   Верске и друге услуге заједнице    

   44 481 Дотације верским заједницама 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00

   45 481 Дотације верским зајед.-куповина звона у Саборној цркви 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

     
Извори финансирања за функцију 840: 
01 Приходи из буџета 2.600.000,00 0,00 2.600.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840 2.600.000,00 0,00 2.600.000,00

     УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1.2. 52.844.844,00 0,00 52.844.844,00

     УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1: 167.053.577,00 0,00 167.053.577,00

2     СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ    

 2.1.    СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ    

  110   
Извршни и законодавни органи, финансирање и фискални послови и 
спољни послови    

   46 411 Плате и додаци запослених 3.746.005,00 0,00 3.746.005,00

   47 412 Социјални доприноси на терет послодаваца 670.535,00 0,00 670.535,00

   48 413 Накнаде у натури 10.000,00 0,00 10.000,00

   49 414 Социјална давања запосленима 50.000,00 0,00 50.000,00

   50 422 Трошкови путовања 100.000,00 0,00 100.000,00

   51 423 Услуге по уговору 22.405.000,00 0,00 22.405.000,00

   52 426 Материјал 928.800,00 0,00 928.800,00

   53 481 Дотације политичким странкама 1.435.500,00 0,00 1.435.500,00

     
Извори финансирања за функцију 110: 
01 Приходи из буџета 29.345.840,00 0,00 29.345.840,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110 29.345.840,00 0,00 29.345.840,00

     УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2.1. 29.345.840,00 0,00 29.345.840,00

 2.2.    ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА    

  160   
Опште јавне услуге које нису класификоване 
 на другом месту    

   54 421 Стални трошкови 200.000,00 0,00 200.000,00

   55 422 Трошкови путовања 50.000,00 0,00 50.000,00

   56 423 Услуге по уговору 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

   57 426 Материјал 750.000,00 0,00 750.000,00

     
Извори финансирања за функцију 160: 
01 Приходи из буџета 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

     УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2.2. 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

 2.3.    
СУБВЕНЦИЈЕ ОПШТИНСКИМ ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И 

ГРАДСКИМ МАНИФЕСТАЦИЈАМА    

  160   
Опште јавне услуге које нису класификоване 
 на другом месту    

     ЈП “Паркинг сервис” Пожаревац    

   58 451 4511-Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима 500.000,00 0,00 500.000,00

   59 451 4512-Куповина опреме-увођење нове технике наплате 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

     
Извори финансирања за функцију 160: 
01 Приходи из буџета 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00
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     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

  470   Остале делатности    

     ЈП “Љубичево”    

   60 451 4511-Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима 9.188.350,00 0,00 9.188.350,00

   61 451
4512-Капиталне субвенције јавним нефинансијским пред.- 
Санација штале 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

   62 451
4512-Капиталне субвенције јавним нефинансијским пред.- 
Пројекат за Љубичево 1.650.000,00 0,00 1.650.000,00

   62/1 451
4512-Капиталне субвенције јавним нефинансијским пред.- 
Куповина мотора за трактор 350.000,00   

     
Извори финансирања за функцију 470: 
01 Приходи из буџета 17.188.350,00 0,00 17.188.350,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 470 17.188.350,00 0,00 17.188.350,00

  510   Управљање отпадом    

     ЈКП “Комуналне службе”    

   63 451 4511-Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

   64 451 4512-Капиталне субвенције јавним нефинансијским пред. 14.960.000,00 0,00 14.960.000,00

   65 451
4512-Капиталне субвенције јавним нефинансијским пред.- 
Куповина цистерне 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00

   65/1 451
4512-Капиталне субвенције јавним нефинансијским пред.- 
Изградња ограде на Новом гробљу 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00

     
Извори финансирања за функцију 510: 
01 Приходи из буџета 23.660.000,00 0,00 23.660.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 510 23.660.000,00 0,00 23.660.000,00

  630   Водоснабдевање    

     ЈКП “Водовод и канализација”    

   66 451 4511-Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00

   67 451 4512-Капиталне субвенције јавним нефинансијским пред. 15.349.840,00 0,00 15.349.840,00

   67/1 451
4512-Капиталне субвенције јавним нефинансијским пред.- 
Изградња 3 бунара 9.500.000,00 0,00 9.500.000,00

   68 451
4512-Капиталне субвенције јавним нефинансијским пред.- 
Куповина цистерне 5.500.000,00   

   69 451
4512-Капиталне субвенције јавним нефинансијским пред.- 
Израда пројекта санације, чишћења и затварања септичких јама 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

   70 451

4512-Капиталне субвенције јавним нефинансијским пред.- 
Израда пројеката: 
*Израда резервоара за воду 
*Цевовод Драговац-Петка 
*Замена А цеви водоводних инсталација у Пожаревцу 10.500.000,00 0,00 10.500.000,00

   71 511 Изградња водовода Пожаревац-Драговац-учешће општине 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00

     
Извори финансирања за функцију 630: 
01 Приходи из буџета 50.849.840,00 0,00 50.849.840,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 630 50.849.840,00 0,00 50.849.840,00

  820   Услуге културе    

     Организациони одбор ЉКИ    

   72 451 4511-Текуће субвенције јавним нефинансијским организацијама 4.820.304,00 0,00 4.820.304,00

     КД “Кнез Михаило”    

   72/1 451 4511-Текуће субвенције јавним нефинансијским организацијама 500.000,00 0,00 500.000,00

     Меморијални аеро-митинг Љубиша Величковић-Костолац    

   73 451 4511-Текуће субвенције јавним нефинансијским организацијама 500.000,00 0,00 500.000,00

     
Извори финансирања за функцију 820: 
01 Приходи из буџета 5.820.304,00 0,00 5.820.304,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820 5.820.304,00 0,00 5.820.304,00

  830   Услуге емитовања и издаваштва    

     ЈП “Реч народа”    

   74 451 4511-Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

     ЈП “Радио Пожаревац”    

   75 451 4511-Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

     
Извори финансирања за функцију 830: 
01 Приходи из буџета 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

     УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2.3. 115.018.494,00 0,00 115.018.494,00

     УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2: 146.364.334,00 0,00 146.364.334,00

3     ОПШТИНСКА УПРАВА    

 3.1.    ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ    
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  110   
Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови    

   76 411 Плате и додаци запослених 81.872.705,00 0,00 81.872.705,00

   77 412 Социјални доприноси на терет послодавца 14.655.372,00 0,00 14.655.372,00

   78 413 Накнаде у натури 1.130.000,00 0,00 1.130.000,00

   79 414 Социјална давања запосленима 3.150.000,00 0,00 3.150.000,00

   80 415 Накнаде за запослене 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00

   81 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 7.250.000,00 0,00 7.250.000,00

   82 421 Стални трошкови 15.866.086,00 0,00 15.866.086,00

   83 422 Трошкови путовања 1.110.000,00 0,00 1.110.000,00

   84 423 Услуге по уговору 7.704.800,00 0,00 7.704.800,00

   85 425 Текуће поправке и одржавање 7.073.281,00 0,00 7.073.281,00

   86 426 Материјал 5.806.000,00 0,00 5.806.000,00

   87 482
Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног 
 нивоа власти другом 4.099.600,00 0,00 4.099.600,00

   88 483 Новчане казне по судским решењима 425.600,00 0,00 425.600,00

   89 511 Згрaде и грађевински објекти 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00

   90 512 Машине и опрема 6.297.981,00 500.000,00 6.797.981,00

   91 515 Нематеријална имовина 67.000,00 0,00 67.000,00

     
Извори финансирања за функцију 110: 
01 Приходи из буџета 159.708.425,00 500.000,00 160.208.425,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110 159.708.425,00 500.000,00 160.208.425,00

     УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.1. 159.708.425,00 500.000,00 160.208.425,00

 3.2.    МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ    

  160   
Опште јавне услуге које нису класификоване 
 на другом месту    

   92 411 Плате и додаци запослених 6.526.543,00 0,00 6.526.543,00

   93 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1.176.567,00 0,00 1.176.567,00

   94 413 Накнаде у натури 153.000,00 0,00 153.000,00

   95 414 Социјална давања запосленима 0,00 0,00 0,00

   96 415 Накнаде за запослене 18.000,00 0,00 18.000,00

   97 416 Награде, бонуси и остали расходи 287.541,00 0,00 287.541,00

   98 421 Стални трошкови 2.195.940,00 861.000,00 3.056.940,00

   99 422 Трошкови путовања 0,00 300.000,00 300.000,00

   100 423 Услуге по уговору 1.020.500,00 285.000,00 1.305.500,00

   101 424 Специјализоване услуге 0,00 1.399.000,00 1.399.000,00

   102 425 Текуће поправке и одржавање 610.200,00 1.697.000,00 2.307.200,00

   103 426 Материјал 331.600,00 168.000,00 499.600,00

   104 482
Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног 
нивоа власти другом 20.000,00 0,00 20.000,00

   105 511 Згрaде и грађевински објекти 6.000.000,00 4.244.000,00 10.244.000,00

   106 512 Машине и опрема 1.290.600,00 706.000,00 1.996.600,00

     

Извори финансирања за функцију 160: 
01 Приходи из буџета 
04 Сопствени приходи

16.630.491,00  
9.660.000,00

16.630.491,00 
9.660.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160 19.630.491,00 9.660.000,00 29.290.491,00

     УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.2. 19.630.491,00 9.660.000,00 29.290.491,00

 3.3.    ОПШТИНСКИ ФОНДОВИ    

     Општински Фонд противпожарне заштите    

  320   Услуге противпожарне заштите    

   107 421 Стални трошкови 30.000,00 0,00 30.000,00

   108 423 Услуге по уговору 600.000,00 0,00 600.000,00

   109 512 Машине и опрема 200.000,00 0,00 200.000,00

     
Извори финансирања за функцију 320: 
01 Приходи из буџета 830.000,00 0,00 830.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 320 830.000,00 0,00 830.000,00

     Аграрни фонд општине Пожаревац    
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  421   Пољопривреда    

   110 421 Стални трошкови 100.000,00 0,00 100.000,00

   111 423 Услуге по уговору 440.000,00 0,00 440.000,00

   112 621 Набавка домаће финансијске имовине 18.492.000,00 0,00 18.492.000,00

     
Извори финансирања за функцију 421: 
01 Приходи из буџета 19.032.000,00 0,00 19.032.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421 19.032.000,00 0,00 19.032.000,00

     Фонд за развој општине Пожаревац    

  530   Смањење загађености    

   113 421 Стални трошкови 100.000,00 0,00 100.000,00

   114 423 Услуге по уговору 1.140.000,00 0,00 1.140.000,00

   115 451 4512-Капиталне субвенције јав.нефин.предузећима и организацијама 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

   116 463 4632-Капиталне донације и трансфери осталим нивоима власти 91.760.000,00 0,00 91.760.000,00

     
Извори финансирања за функцију 530: 
01 Приходи из буџета 98.000.000,00 0,00 98.000.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 530 98.000.000,00 0,00 98.000.000,00

     Фонд за  заштиту животне средине    

  530   Смањење загађености    

   116/1 421 Стални трошкови 80.000,00 0,00 80.000,00

   116/2 422 Трошкови путовања 30.000,00 0,00 30.000,00

   117 423 Услуге по уговору 890.000,00 0,00 890.000,00

   117/1 451 4512-Капиталне субвенције јав.нефин.предузећима и организацијама 8.000.000,00  8.000.000,00

   118 463 4632-Капиталне донације и трансфери осталим нивоима власти 91.000.000,00 0,00 91.000.000,00

     
Извори финансирања за функцију 530: 
01 Приходи из буџета 100.000.000,00 0,00 92.000.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 530 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

     Фонд за изградњу станова солидарности    

  610   Стамбени развој    

   119 421 Стални трошкови 0,00 140.000,00 140.000,00

   120 422 Трошкови путовања 0,00 20.000,00 20.000,00

   121 423 Услуге по уговору 0,00 3.225.000,00 3.225.000,00

   122 426 Материјал 0,00 35.000,00 35.000,00

   123 483 Новчане казне по судским решењима 0,00 80.000,00 80.000,00

   124 511 Згрaде и грађевински објекти 0,00 20.400.000,00 20.400.000,00

     

Извори финансирања за функцију 610: 
01 Приходи из буџета 
04 Сопствени приходи 0,00 23.900.000,00

30.000.000,00 
23.900.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 610 0,00 23.900.000,00 23.900.000,00

     Фонд за доделу стипенидија    

  980   Образовање некласификовано на другом месту    

   125 421 Стални трошкови 10.000,00 0,00 10.000,00

   126 423 Услуге по уговору 320.000,00 0,00 320.000,00

   127 472 Накнаде за соц.заштиту из буџета 4.530.000,00 0,00 4.530.000,00

     
Извори финансирања за функцију 980: 
01 Приходи из буџета 4.860.000,00 0,00 4.860.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980 4.860.000,00 0,00 4.860.000,00

     УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.3. 222.722.000,00 23.900.000,00 246.622.000,00

 3.4.    КУЛТУРА    

  820   Услуге културе    

   128 411 Плате и додаци запослених 42.596.244,00 2.256.894,00 44.853.138,00

   129 412 Социјални доприноси на терет послодавца 7.914.727,00 403.953,00 8.318.680,00

   130 413 Накнаде у натури 1.180.400,00 160.000,00 1.340.400,00

   131 414 Социјална давања запосленима 130.000,00 516.000,00 646.000,00

   132 415 Накнаде за запослене 209.000,00 0,00 209.000,00

   133 416 Награде, бонуси и остали расходи 1.313.620,00 310.000,00 1.623.620,00
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   134 421 Стални трошкови 6.385.086,00 3.609.700,00 9.994.786,00

   135 422 Трошкови путовања 4.495.760,00 3.434.000,00 7.929.760,00

   136 423 Услуге по уговору 7.748.250,00 4.449.000,00 12.197.250,00

   137 424 Специјализоване услуге 5.584.406,00 1.250.000,00 6.834.406,00

   138 425 Текуће поправке и одржавање 944.940,00 776.000,00 1.720.940,00

   139 426 Материјал 2.129.766,00 1.867.600,00 3.997.366,00

   140 482
Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног 
 нивоа власти другом 25.000,00 865.500,00 890.500,00

   141 511 Згрaде и грађевински објекти 4.000.000,00 700.000,00 4.700.000,00

   142 512 Машине и опрема 3.056.261,00 1.939.500,00 4.995.761,00

   143 515 Нематеријална имовина 1.760.000,00 1.100.000,00 2.860.000,00

   144 523 Залихе робе за даљу продају 0,00 0,00 0,00

     

Извори финансирања за функцију 820: 
01 Приходи из буџета 
02 Трансфери између корисника на истом нивоу-република 
04 Сопствени приходи  
07 Донације од осталих нивоа власти

89.473.460,00
2.500.000,00 

19.138.147,00 
2.000.000,00

89.473.460,00 
2.500.000,00 

19.138.147,00 
2.000.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820 89.473.460,00 23.638.147,00 113.111.607,00

     УКУПНО ЗА ГЛАВУ  3.4. 89.473.460,00 23.638.147,00 113.111.607,00

 3.5.    ФИЗИЧКА КУЛТУРА    

  810   Услуге рекреације и спорта    

   145 411 Плате и додаци запослених 953.353,00 8.900.000,00 9.853.353,00

   146 412 Социјални доприноси на терет послодавца 170.740,00 1.593.100,00 1.763.840,00

   147 413 Накнаде у натури 0,00 30.000,00 30.000,00

   148 414 Социјална давања запосленима 0,00 100.000,00 100.000,00

   149 415 Накнаде за запослене 0,00 360.000,00 360.000,00

   150 416 Награде, бонуси и остали расходи 36.000,00 350.000,00 386.000,00

   151 421 Стални трошкови 5.616.012,00 907.900,00 6.523.912,00

   152 422 Трошкови путовања 159.300,00 40.000,00 199.300,00

   153 423 Услуге по уговору 1.133.500,00 522.000,00 1.655.500,00

   154 424 Специјализоване услуге 395.000,00 115.000,00 510.000,00

   155 425 Текуће поправке и одржавање 0,00 1.750.000,00 1.750.000,00

   156 426 Материјал 74.972,00 615.000,00 689.972,00

   157 431 Употреба основних средстава 0,00 530.000,00 530.000,00

   158 472 Накнаде за соц.заштиту из буџета 239.300,00 0,00 239.300,00

   159 482
Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног  
нивоа власти другом 0,00 60.000,00 60.000,00

   160 483 Новчане казне по судским решењима 0,00 27.000,00 27.000,00

   161 511 Зграде и грађевински објекти 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

   162 512 Машине и опрема 2.015.000,00 320.000,00 2.335.000,00

   163 515 Нематеријална имовина 0,00 55.000,00 55.000,00

   164 523 Залихе робе за даљу продају 0,00 650.000,00 650.000,00

     

Извори финансирања за функцију 810: 
01 Приходи из буџета 
04 Сопствени приходи 
09 Примања од продаје нефинансијске имовине

18.293.177,00  
15.900.000,00 
1.025.000,00

18.293.177,00 
15.900.000,00 
1.025.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810 18.293.177,00 16.925.000,00 35.218.177,00

     УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.5. 18.293.177,00 16.925.000,00 35.218.177,00

 3.6.    ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ    

  911   Предшколско образовање    

   165 411 Плате и додаци запослених 76.530.168,00 0,00 76.530.168,00

   166 412 Социјални доприноси на терет послодавца 13.698.900,00 0,00 13.698.900,00

   167 413 Накнаде у натури 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00

   168 414 Социјална давања запосленима 0,00 4.548.002,00 4.548.002,00

   169 416 Награде, бонуси и остали расходи 3.600.000,00 3.500.000,00 7.100.000,00

   170 421 Стални трошкови 6.696.000,00 9.192.410,00 15.888.410,00
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   171 422 Трошкови путовања 0,00 629.083,00 629.083,00

   172 423 Услуге по уговору 0,00 1.433.905,00 1.433.905,00

   173 424 Специјализоване услуге 0,00 2.064.683,00 2.064.683,00

   174 425 Текуће поправке и одржавање 0,00 13.477.854,00 13.477.854,00

   175 426 Материјал 0,00 24.648.134,00 24.648.134,00

   176 511 Зграде и грађевински објекти 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00

     

Извори финансирања за функцију 911: 
01 Приходи из буџета 
04 Сопствени приходи  
07 Донације од осталих нивоа власти

122.725.068,00
46.720.817,00 
12.773.254,00

122.725.068,00 
46.720.817,00 
12.773.254,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 911 122.725.068,00 59.494.071,00 182.219.139,00

     УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.6. 122.725.068,00 59.494.071,00 182.219.139,00

 3.7.    ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ    

  620   Развој заједнице    

   177 411 Плате и додаци запоселних 32.127.272,00 9.728.728,00 41.856.000,00

   178 412 Социјални доприноси на терет послодавца 5.750.782,00 1.741.441,00 7.492.223,00

   179 413 Накнаде у натури 652.800,00 143.000,00 795.800,00

   180 414 Социјална давања запосленима 125.000,00 570.325,00 695.325,00

   181 415 Накнаде за запослене 115.200,00 47.250,00 162.450,00

   182 416 Награде, бонуси и остали расходи 283.100,00 1.054.000,00 1.337.100,00

   183 421 Стални трошкови 74.081.412,00 3.038.560,00 77.119.972,00

   184 422 Трошкови путовања 0,00 197.300,00 197.300,00

   185 423 Услуге по уговору 5.368.057,00 4.690.100,00 10.058.157,00

   186 424 Специјалнизоване услуге 12.757.054,00 1.800.000,00 14.557.054,00

   187 425 Текуће одржавање 89.967.683,00 1.916.360,00 91.884.043,00

   188 426 Материјал 5.182.460,00 1.450.000,00 6.632.460,00

   189 482
Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног 
 нивоа власти другом 50.000,00 250.000,00 300.000,00

   190 483 Новчане казне по судским решењима 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

   191 511 Зграде и грађевински објекти 287.861.206,00 42.500.000,00 330.361.206,00

   192 512 Машине и опрема 2.900.000,00 0,00 2.900.000,00

   193/1 514 Култивисана имовина 3.764.394,00 0,00 3.764.394,00

   193/2 515 Нематеријална имовина 150.000,00 0,00 150.000,00

   194 541 Земљиште 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00

     

Извори финансирања за функцију 620: 
01 Приходи из буџета 
04 Сопствени приходи

 
533.103.920,00

26.627.064,00
533.103.920,00 
26.627.064,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620 533.136.420,00 69.127.064,00 602.263.484,00

     УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.7. 533.136.420,00 69.127.064,00 602.263.484,00

 3.8.    ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ    

  912   Основно образовање    

    Донације и трансфери осталим нивоима власти    

   195 463 4631-Текуће донације: 43.416.796,00 0,00 43.416.796,00

     413-накнаде у натури  - 5.514.250,00    

     415-накнаде за запослене - 1.164.000,00    

     416-награде, бонуси и остали посебни расходи - 1.807.333,00    

     421-стални трошкови - 24.422.224,00    

     422-трошкови путовања - 565.893,00    

     423-услуге по уговору - 1.791.956,00    

     424-специјализоване услуге - 426.000,00    

     425-текуће поправке и одржавање - 3.129.570,00    

     426-материјал  - 4.575.570,00    

     
482-порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног 
 нивоа власти другом - 20.000,00    

   196 463 4632-Капиталне донације: 15.275.263,00 0,00 15.275.263,00
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    511-зграде и грађевински објекти - 14.020.000,00    

     512-машине и опрема - 1.255.263,00    

     
Извори финансирања за функцију 912: 
01 Приходи из буџета 58.692.059,00 0,00 58.692.059,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 912 58.692.059,00 0,00 58.692.059,00

     УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.8. 58.692.059,00 0,00 58.692.059,00

 3.9.    СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ    

  920   Средње образовање    

     Донације и трансфери осталим нивоима власти    

   197 463 4631-Текуће донације: 42.001.879,00 0,00 42.001.879,00

     413-накнаде у натури  - 3.347.500    

     415-накнаде за запослене - 1.884.000,00    

     416-награде, бонуси и остали посебни расходи - 2.352.774,00    

     421-стални трошкови - 20.604.056,00    

     422-трошкови путовања - 943.000,00    

     423-услуге по уговору - 3.162.780,00    

     424-специјализоване услуге - 533.600,00    

     425-текуће поправке и одржавање - 3.710.981,00    

     426-материјал - 5.458.188,00    

     
482-порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног 
 нивоа власти другом - 5.000,00    

   198 463 4632-Капиталне донације: 8.991.684,00 0,00 8.991.684,00

     511-зграде и грађевински објекти - 6.989.684,00    

     512-машине и опрема - 2.002.000,00    

     
Извори финансирања за функцију 920: 
01 Приходи из буџета 50.993.563,00 0,00 50.993.563,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920 50.993.563,00 0,00 50.993.563,00

     УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.9. 50.993.563,00 0,00 50.993.563,00

 3.10.    РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ТАЛЕНТЕ    

 980   Образовање некласификовано на другом месту    

     Донације и трансфери осталим нивоима власти    

   199 463 4631-Текуће донације: 1.304.450,00 0,00 1.304.450,00

     411-Плате и додаци запослених -392.171,00    

     412-Социјални доприноси на терет послодавца -70.199,00    

     416-Награде, бонуси и остали посебни расходи - 15.000    

     421-Стални трошкови - 487.080,00    

     422-Трошкови путовања - 26.000,00    

     423-Услуге по уговору - 150.000,00    

     424-Специјализоване услуге - 164.000,00    

   200 463 4632-Капиталне донације: 80.000,00 0,00 80.000,00

     512-Машине и опрема - 80.000,00    

     
Извори финансирања за функцију 980: 
01 Приходи из буџета 1.384.450,00 0,00 1.384.450,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980 1.384.450,00 0,00 1.384.450,00

     УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.10. 1.384.450,00 0,00 1.384.450,00

 3.11.    ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД    

  070   
Социјална помоћ угроженом становништву 
 некласификована на другом месту    

     Донације и трансфери осталим нивоима власти    

   201 463 4631-Текуће донације: 13.936.440,00 0,00 13.936.440,00

     411-Плате и додаци запослених -6.452.451,00    

     412-Социјални доприноси на терет послодавца -1.154.989,00    

     413-Накнаде у натури - 60.000,00    

     414-Социјална давања запосленима - 93.000,00    
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Члан 5.
У члану 5. став 1. мења се и гласи:
„ Вишак прихода из претходне године  који 

је утврђен  као суфицит на дан 31.12.2006. 
године користиће се искључиво за финансирање 
инвестиционих улагања.“

Члан 6.
У члану 7. став 1. мења се и гласи:
„ У текућу буџетску резерву планирају се 

средства у износу од 39.074.524,00 динара.“

Члан 7.
Члан 28. мења се и гласи:

„ Из буџета општине Пожаревац у току 2007. 
године финансираће се изградња фекалног колектора 
у Улици Кнез Милошев венац у Пожаревцу у износу 
до 100.000.000,00 динара, уз услов обезбеђења 
средстава из кредита у истом износу.

По добијању мишљења од Министарства 
финансија Републике Србије сходно одредбама 
члана 33. и члана 36. Закона о јавном дугу 
(„Службени гласни Републике Србије“ број 
61/2005) и доношењу одлуке Скупштине општине  о 
задуживању, извршиће се ребаланс буџета општине 
Пожаревац за 2007. годину, у смислу става 1. овог 
члана.“

     415-Накнаде за запослене - 20.000,00    

     416-Награде, бонуси и остали посебни расходи - 150.000,00    

     421-Стални трошкови - 1.556.800,00    

     422-Трошкови путовања - 216.000,00    

     423-Услуге по уговору - 1.580.000,00    

     424-Специјализоване услуге - 60.000,00    

     425-Текуће поправке и одржавање - 432.000,00    

     426-Материјал - 961.200,00    

     472-Опремање корисника  и трошкови сахране- 1.200.000,00    

   202 463 4632-Капиталне донације: 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

     511-зграде и грађевински објекти - 2.000.000,00    

     
Извори финансирања за функцију 070: 
01 Приходи из буџета 15.936.440,00 0,00 15.936.440,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070 15.936.440,00 0,00 15.936.440,00

     УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.11. 15.936.440,00 0,00 15.936.440,00

     УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3: 1.292.695.553,00 203.244.282,00 1.495.939.835,00

4     ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО    

  330   Судови    

   203 411 Плате и додаци запослених 3.782.643,00 451.974,00 4.234.617,00

   204 412 Социјални доприноси на терет послодавца 677.093,00 80.898,00 757.991,00

   205 413 Накнаде у натури 12.000,00 10.000,00 22.000,00

   206 414 Социјална давања запосленима 150.000,00 120.000,00 270.000,00

   207 415 Накнаде за запослене 0,00 80.000,00 80.000,00

   208 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 46.000,00 55.000,00 101.000,00

   209 421 Стални трошкови 0,00 188.000,00 188.000,00

   210 422 Путни трошкови 0,00 50.000,00 50.000,00

   211 423 Услуге по уговору 0,00 247.000,00 247.000,00

   212 425 Текуће одржавање 0,00 86.400,00 86.400,00

   213 426 Материјал 118.800,00 143.800,00 262.600,00

   214 482
Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног 
нивоа власти другом 0,00 0,00 0,00

   215 512 Машине и опрема 100.000,00 0,00 100.000,00

     

Извори финансирања за функцију 330: 
01 Приходи из буџета 
07 Донације од осталих нивоа власти

4.886.536,00
1.513.072,00

4.886.536,00 
1.513.072,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330 4.886.536,00 1.513.072,00 6.399.608,00

     УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4: 4.886.536,00 1.513.072,00 6.399.608,00

     УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ У 2007.ГОДИНИ: 1.611.000.000,00 204.757.354,00 1.815.757.354,00
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Члан 8.
После члана 28. додаје се нови члан  који 

гласи:
„Члан 28а

Прихвата се Одлука Фонда за заштиту 
животне средине општине Пожаревац број 03-501-
20/2007-2 од 29.05.2007. године, којом је утврђено 
финансирање пројеката садржаних у буџету 
општине за 2007. годину, а имају карактер заштите 
животне средине.

Финансирање ових пројеката извршиће се из 
повећаног остварења прихода Фонда за заштиту 
животне средине општине Пожаревац, уместо 
из кредита како је било предвиђено првобитном 
Одлуком о буџету општине Пожаревац за 2007. 
годину.“

Члан 9.
Остале одредбе Одлуке о буџету општине 

Пожаревац за 2007. годину („Службени гласник 
општине Пожаревац“ број 11/2006) остају 
неизмењене.

Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Пожаревац“

У Пожаревцу, 14.06.2007. године   Број: 01-06-22/1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

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

2

На основу члана 30. става 1. тачке 2. Закона о 
локалној самоуправи («Службени гласник РС», 
број 9/2002, 33/2004, 135/2004 и 62/2006 – др.закон), 
члана 63. Закона о буџетском систему («Службени 
гласник РС», број 9/2002, 87/2002, 66/2005 и 85/2006) 
и члана 44. тачка 5. Статута општине Пожаревац 
(“Службени гласник”број 2/2005., а на предлог 
Председника општине Пожаревац, Скупштина 
општине Пожаревац је, на седници одржаној дана  
14.06. 2007. године, донела

ОДЛУКУ
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2006. ГОДИНУ

ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
Остварени теекући приходи и примања, као и 

извршени текући расходи и издаци у консолидованом  
завршном рачуну буџета општине Пожаревац у 
2006. години износе у хиљадама динара:

I Укупно остварени текући приходи, примања и 
пренета средства 1.662.830

II Укупно извршени текући расходи и издаци           
 1.505.619

III Разлика укупних примања и укупних издатака 
(I-II) 157.211 

Члан 2.
У Билансу стања на дан 31.децембар 2006. 

године (Образац 1) утврђена је укупна актива у 
износу од  1.398.340 хиљада динара и укупна пасива 
у укупном износу од 1.398.340 хиљада динара.         

-у 000 динара-
Конто АКТИВА Износ Конто ПАСИВА Износ

011 Основна средства 261.421 221 Дом.крат.кредити 410

014 Природна имовина 18.324 230 Обавезе по основу расх.за 
запослене 555

015 Нефин.имов.у припр. 744.861 240 Обав.по основ. ост.расхода 6.287
021 Залихе 4.183 250 Обавезе из пословања 71.001

022 Залих.сит.инв. 1.355 290 Пасивна временска 
разграничеља 30.593

111 Дуг.дом.фин.имов. 94.960 310 Извори капитала 1.150.755
112 Дуг.фин.имовина 158 310 Утврђивање резултата 138.739
121 Новч.сред.хар.од вред. 162.852
122 Крат.потраживања 30.630
123 Крат.пласмани 19.081
131 Акт.врем.разгран. 60.515

Укупно 1.398.340 Укупно 1.398.340

331 Ванбилансна актива 1.788.275 332 Ванбилансна пасива 1.788.275
УКУПНО АКТИВА 1.788.275 УКУПНО ПАСИВА 1.788.275
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Члан 3.
У Билансу прихода и расхода у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2006. године (Образац 2) утврђени 

су:     
- у 000 динара

1.
Укупно остварени текући приходи и примања по основу продаје 
нефинансијске имовине

1.586.576

2.
Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинасијске 
имовине

1.496.326

3. Вишак прихода –буџетски суфицит (ред.бр.1 – ред.бр. 2) 90.250

4.

Кориговани вишак прихода – буџетски суфицит
(увећан за укључивање дела нераспоређеног вишка прихода из 
предходне године који се користио за покриће расхода текуће 
године и средстава амортизације иманебнски опредељњног 
нераспопређеног вишка прихода из ранијих година која су се 
користила за покриће издатака за набавку нефинансијске имовине, 
као и умањен за укључивање издатака коришћених средстава 
текућих прихода за отплату главнице, по кредитима из предходних 
година)

139.402

(49.152 )

Члан 4.
Буџетски суфицит, примарни суфицит и укупни фискални резултат у консолидованом  завршном рачуну буџета 

утврђени су:
- у 000 динара

Опис Економска
класифик.

Укупна 
средства

1 2 5

I   УКУПНА СРЕДСТВА (II+III) 3+7+8+9 1.662.830

II  УКУПНА ПРИМАЊА (1+2+3) 7+8+9 1.593.715

     1. Текући приходи 7 1.581.423

          од којих су 1.1 камате 7411 17.869

     2. Примања од продаје                
         нефинансијске имовине 8 5.153

     3. Примања од задуживања и 
         продаје финансијске имовине 9 7.139

        3.1. Примања од продаје 
               финансијске имовине 92 7.139

III  ПРЕНЕТА СРЕДСТВА 3 69.115

IV  УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5+6) 4+5+6 1.505.619

     4. Текући расходи 4 977.697

          од чега отплата 4.1. камата 44 123

     5. Издаци за нефинансијску имовину 5 516.892

     6. Издаци за отплату главнице и набавку 
         финансијске имовине 6 11.030

        6.1. Набавка финансијске имовине 62 11.030

V  УКУПНА СРЕДСТВА минус УКУПНИ 
     ИЗДАЦИ (I-IV)

(3+7+8+9)-
(4+5+6) 157.211

VI  БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (1+2)-(4+5) (7+8)-(4+5) 91.987
VII  ПРИМАРНИ СУФИЦИТ
        (УКУПНИ ПРИХОДИ УМАЊЕНИ ЗА 
        НАПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ МИНУС
        УКУПНИ РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА
       ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ)  (VI-(1.1-4.1))

(7-7411+8)-(4-
44+5) 74.241

VIII  УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ
         (VI+(3.1-6.1))

(7+8)-(4+5)+
(92-62) 88.096
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Буџетски суфицит као разлика између укупног 
износа текућих прихода, примања остварених по 
основу продаје нефинансијске имовине и пренетих 
средстава и укупног износа текућих расхода и 
издатака за набавку нефинансијске имовине утврђен 
је у износу од  91.987 хиљада  динара.

Примарни суфицит, односно буџетски суфицит 
коригован за износ нето камате (разлика између 
укупног износа наплаћених камата и укупног 
износа плаћених камата) утврђен је у износу од  
74.241 хиљада  динара.

Укупан фискални резултат је буџетски суфицит, 
коригован за нето разлику између примања по 
основу отплате датих кредита и продаје финансијске 
имовине и одлива по основу датих кредита и 
набавке финансијске имовине и утврђен је у износу 
од  88.128 хиљада  динара.

Члан 5.
Остварени вишак прихода – суфицит 

(консолидовани) из члана 3. ове Одлуке, у износу 
од  90. 250  хиљада динара преноси се у наредну 
годину и састоји се из:

- дела нераспоређеног вишка прихода – суфицита 
у износу до  90.250 хиљада динара и користиће 
се за финансирање издатака и трошкова у буџету 
за 2007. годину

Остварени вишак прихода – суфицит индиректни 
корисници ће користити у складу са одлуком својих 
органа управљања.

Члан 6.
Остали извори новчаних средстава – неутрошена 

примања остварена од продаје капитала у поступку 
приватизације у износу од  1.522 хиљаде динара 
биће распоређена Одлуком о изменама и допунама 
Одлуке о буџету општине Пожаревац за 2007. 
годину.

Члан 7.
У извештају о капиталним издацима у 

финансирању у периоду од 01. јануара до 31. 
децембра 2006.године (Образац 3), утврђени су 
укупни извори финансирања у износу од 12.322 
хиљаде  динара и укупни издаци у износу од 515.600 
хиљада  динара.

Члан 8.
У Извештају о новчаним токовима у периоду од 

01. јануара до 31. децембра 2006. године (Образац 
4), утврђени су укупни новчани приливи у износу од 
1.593.715 хиљада  динара, укупни новчани одливи 
у износу од  1.507.356 хиљада  динара, увећани 
за салдо готовине на почетку године у износу   од 
69.115 хиљада динара, па је   салдо готовине на 
крају 2006 године   157.211 хиљада динара.

Члан 9.
У Извештају о извршењу буџета у периоду од 

01. јануара до 31. децембра 2006. године (Образац 
5), утврђена је укупна разлика у износу од 86.391 
динара, између укупних прихода и примања у 
износу од  1.593.735 динара и укупних расхода и 
издатака у износу од  1.507.344 динара по нивоима 
из: Републике,  општине,  и осталих извора.

ПОСЕБАН ДЕО
Члан 10.

   Укупно планирани и остварени текући приходи и примања у консолидованом завршном рачуну према 
економској класификацији износе у динарима:

- у 000 динара
екон. 
кл. ВРСТА ПРИХОДА БУЏЕТСКА 

 СРЕДСТВА
ОСТАЛИ 
ИЗВОРИ УКУПНО

71 ПОРЕЗИ 1.042.195 0 1.042.195
711 Порези на дох.добит и капит.добит 624847 624.847
712 Порези на фонд зарада
713 Порез на имовину 190171 190.171
714 Порез на добра и услуге 219732 219.732
715 Порези на међ,трговину                                 
716 Други порези 7445 7.445
72 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ
721 Доприноси за соц,осигурање
722 Остали социјални доприноси
73 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 99.337 16.894 116.232
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732 634 634
733 Трансфери од других нивоа власти 99.338 16.826 115.598
74 ДРУГИ ПРИХОДИ 172.269 233.848 406.107
741 Приходи од имовине 112370 319 112.689
742 Продаја добара и услуга 57.797 67.248 125.045
743 Новчане казне и друга имов.корист 427 427
744 Добр.транс.од физич и прав. лица 31.774 31.774
745 Мешов. и неодр.приходи 1.675 134.507 136.182

++77 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ 3.034 1166 4.200
771 Мемор. ставке 3.034 1.166 4.200

78 ТРАНСФ. ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ 
КОРИСНИКА 12.679 12.679

781 Трансф.између буџетских корисника 12.679 12.679
79 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА
791 Приходи из буџета

81 ПРИМАЊА ОД ПРОД.ОСНОВ.
СРЕД. 191 3.987 4.178

811 Примања од продаје непокретне 
имовине 191 3.987 4.178

82 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА 975 975

823 Примања од продаје робе за даљу 
продају 975 975

92 ПРИМАЊА ОД ПОВР.КРЕДИТА 1.552 5.617 7.169
921 Примања од прод.домаћих акција 1.552 5.617 7.169

 УКУПНИ ПРИХОДИ  И ПРИМАЊА 
У 2006.ГОДИНИ 1.318.548 275.167 1.593.715

Члан 11.
Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци финансирани из текућих прихода и примања и 

вишка прихода из 2006. године  у завршном рачуну према економској класификацији износе у динарима:
- у 000 динара

екон. 
кл. ВРСТА РАСХОДА БУЏЕТСКА 

 СРЕДСТВА
ОСТАЛИ 
ИЗВОРИ УКУПНО

41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 272784 34251 307035
411 Плате, додаци и накнаде запослених 217433 24973 242406

412 Социјални доприноси на терет 
послодавца 38899 4398 43297

413 Накнада у натури 3485 73 3558
414 Социјална давања запосленима 3134 8171 6907
415 Накнаде за запослене 1906 276 2182

416 Награде, бонуси и остали посебни 
расходи 7927 758 8685

42 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 329724 67941 397665
421 Стални трошкови 88497 12259 100756
422 Трошкови путовања 4357 2273 6630
423 Услуге по уговору 60981 12467 73448
424 Специјализоване услуге 36820 6316 43136
425 Текуће поправке и одржавање 126625 9555 136180
426 Материјал 12444 25071 37515

43 УПОТРЕБА ОСНОВНИХ 
СРЕДСТАВА 1737 1737

431 Употреба основних средстава 1737 1737
44 ОТПЛАТА КАМАТА 123 123
441 Отплате домаћих камата 113 113
444 Пратећи трошкови задуживања 10 10
45 СУБВЕНЦИЈЕ 54788 887 55675
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Члан 12.
Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине 

Пожаревац за 2006.годину    саставни  је део ове 
Одлуке.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 13.
Завршни рачун буџета општине Пожаревац 

садржи:

1) Биланс стања на дан 31.12.2006. године;

2) Биланс прихода и расхода у периоду 01.01.2006. 
до 31.12.2006. године;

3) Извештај о капиталним расходима и 
финансирању у периоду 01.01.2006. до 
31.12.2006. године ;

4) Извештај о новчаним токовима у периоду од 
01.01.2006. до 31.12.2006. године

5) Извештај о извршењу буџета у периоду од 
01.01.2006. до 31.12.2006. године.

6) Објашњење великих одступања између 
одобрених средстава и извршења за период 
01.01.2006. до 31.12.2006. године.

7) Извештај о коришћењу средстава из текуће и 
сталне буџетске резерве за период 01.01.2006. 
до 31.12.2006. године;

8) Извештај екстерне ревизије о финансијским 
извештајима за период 01.01.2006. до 
31.12.2006. године

Члан 14.
Одлуку о завршном рачуну буџета општине 

Пожаревац за 2006.годину, заједно са Извештајем о 
извршењу Одлуке о буџету општине Пожаревац за 
период  01.01. - 31.12.2006. године доставити Управи 
за трезор, најкасније до 15. јуна 2006. одине.

Члан 15.
Ову oдлуку објавити у « Службеном гласнику 

општине Пожаревац».

451 Субвенције нефинансијским 
корпорацијама 54788 852 55640

454 Субвенције приватним предузећима 35 35
46 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 110854 45 110899

463 Донације и трансфери осталим нивоима 
власти 110854 45 110899

47 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ 16641 22 16663
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 16641 22 16663
48 ОСТАЛИ ИЗДАЦИ 68976 20661 89637
481 Донације невладиним организацијама 50956 276 51232
482 Порези, обавезне таксе и казне 4286 751 5037
483 Казне по судским решењима 3247 19613 22860

484 Нак.ште.за пов.,елем.непо. или др.при.
узр. 10487 21 10508

485 Накнада штете
51 ОСНОВНА СРЕДСТВА 367429 146844 514273
511 Зграде и грађевински објекти 349666 141626 491292
512 Машине и опрема 8373 4693 13066
513 Остала основна средства 9390 525 9915
52 ЗАЛИХЕ 330 330
523 Залихе робе за даљу продају 330 330
54 ПРИРОДНА ИМОВИНА 1750 539 2289
541 Земљиште 1750 539 2289
61 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 5710 5320 11030
611 Отплата главнице домаћим креди. 5710 5320 11030

62 НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ

621 Набавка домаће финансијске имовине
УКУПНИ РАСХОДИ У 2006. ГОДИНИ 1.228.656 278.700 1.507.356
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У Пожаревцу,  14.06.2007. године  Број: 01-06-22/2

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ
           

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

3

Ha основу члана 54. Закона o планирању и 
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 47/03 и 
34/06) и члана 44. Статута општине Пожаревац 
(„Службени гласник општине Пожаревац” бр. 
2/2005),

Скупштина општине Пожаревац, на седници од 
18.12. 2006. године, донела је

ОДЛУКУ
o доношењу Генералног плана града Пожаревца

Члан 1.
Овом Одлуком доноси се Генерални план града 

Пожаревца (у даљем тексту: План).

Члан 2.
Саставни део ове Одлуке су:
1. Две свеске Предлога Генералног плана 

града Пожаревца у форми и са садржајем који је 
био изложен на јавни увид, урађеног од стране 
Архитектонског факултета универзитета у Београду, 
улица Краља Александра број 73/II, које садрже:

А) Текстуални део:

 0. Приступ и методологија израде Гене-
ралног плана

Повод и циљ израде Генералног плана 
Европске полазне повеље
Партиципативни поступак
Концепт остварљиве визије
Поступак израде плана
 
1. Полазна основа развоја
Правни основ
Планске условљености
Извод из Просторног плана Републике Србије 

(„Службени гласник РС”, бр. 13/96)
Положај Пожаревца према Просторном плану 

Републике Србије
Извод из Просторног плана општине 

Пожаревац
Разматрање ширег контекста града у односу на 

територију општине
Извод из претходног Генералног плана
Циљеви развоја

Регионална димензија развоја Пожаревца
Повезаност Пожаревца са окружењем
Урбоекономија
Обухват Генералног плана анализа развојних 

токова

2. Обухват Генералног плана
Опис нових граница Генералног плана 
Подела на организационе и просторне целине
Подела на зоне и целине на основу амбијенталних 

карактеристика и централитет
Јавно и остало грађевинско земљиште

3. Правила уређења
Основна организација насеља
Мреже и објекти саобраћајне инфраструктуре
Градски центри и централне активности
Јавне службе
Рекреација и спорт
Систем зеленила
Становање
Развој продукционих делатности
Инфраструктура
Коришћење земљишта

4. Правила за грађење, обнову урбаног ткива 
и реконструкцију објеката

Становање
Организација функције становања - зоне према 

правилима грађења (Р 1:10.000)
Организација функције становања - 

функционално решење претежно, пратеће и 
допунско (Р 1:10.000)

Организација функције становања - 
заступљеност функција (Р 1:10.000)

Јавне службе
Организација јавних функција и објеката од 

општег интереса (Р 1:10.000)
Продукција
Планско стање продукционих система 
(Р 1:10.000)

Инфраструктура
Дистрибутивна топловодна мрежа 
(Р 1:10.000)
Дистрибутивна гасоводна мрежа 
(Р 1:10.000)
Мрежа водовода (Р 1:10.000)
Фекална канализација (Р 1:10.000)
Кишна канализација (Р 1:10.000)
Електроенергетска мрежа (Р 1:10.000)
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КДС мрежа (Р 1:10.000)
Телекомуникациона мрежа (Р 1:10.000)

Културна баштина
Непокретна културна добра (Р 1:10.000)
Амбијентална целина (Р 1:10.000)
Традиционално вредни објекти (Р 1:10.000)
Споменици од посебног значаја 
(Р 1:10.000)

5. Заштита животне средине
Еколошка валоризација простора 
(Р 1:10.000)

6. Спровођење плана
Зоне и целине које ће се даље разрађивати 

плановима нижег реда (Р 1:10.000)

7. Имплементација плана
Фазно-развојни модели имплементације плана-

комунални модел (Р 1:10.000)
Фазно-развојни модели имплементације плана-

просторни модел (Р 1:10.000)
Фазно-развојни модели имплементације плана-

функционални модел (Р 1:10.000)
Фазно-развојни модели имплементације плана-

синтезни модел (Р 1:10.000) 
„Рентијерске” трајекторије вредности 

грађевинског земљишта (Р 1:10.000) 
„Рентијерске” трајекторије вредности 

грађевинског земљишта-тродимензионални приказ 
(Р 1:10.000)

Б) Графички прикази:

1. Границе Плана и основна намена
Границе
Опис граница (Р 1:20.000)
Граница ГП-а и основна намена (Р 1:10.000)

Јавно земљиште
Јавно и остало грађевинско земљиште - 

постојеће стање (Р 1:10.000)
Јавно и остало грађевинско земљиште - 

новопланирано стање (Р 1:10.000)

2. Функционална организација насеља са 
претежном, допунском и пратећом наменом

Функционална организација насеља са 
претежном наменом (Р 1:10.000)

Функционална организација насеља са 
претежном и допунском наменом (Р 1:10.000)

Функционална организација насеља са 
претежном, допунском и пратећом наменом (Р 
1:10.000)

Функционална организација насеља са 
претежном, допунском и пратећом наменом и 
кодификацијом блокова (Р 1:5.000)

3. Планирана и функционална организација 
урбаних подсистема

Саобраћај
Концепт саобраћајног решења (Р 1:20.000)
Мрежа саобраћајних токова (Р:10.000)

Центри
План развоја мреже централних функција 

(Р:10.000)

Рекреација и спорт
Рекреација и спорт - план развоја
(Р: 10.000)

Зеленило

В) Извештај o извршеном јавном увиду

Г) Извештај o стратешкој процени утицаја 
на животну средину Генералног урбанистичког 
плана града Пожаревца, са Проценом могућих 
утицаја са описом мера предвиђених за смањење 
негативних утицаја на животну средину, урађен 
од стране Архитектонског факултета универзитета 
у Београду.

Мишљење o давању сагласности Министарства 
науке и заштите животне средине -Управа за 
заштиту животне средине број: 350-02-00055/2006-
2 од 18.10.2006. године, по захтеву Одељења за 
урбанизам, комуналне и имовинско-правне послове 
Општинске управе општине Пожаревац број: 04-
301-46/2006 од 17.08.2006. године.

Д) Пратећа документација:
Програм за израду Генералног плана града 

Пожаревца и Одлука o изради Генералног плана 
града Пожаревца („Службени гласник општине 
Пожаревац”, бр. 6/02 и 5/05),

Уговор o изради генералног урбанистичког 
плана града Пожаревца (наш бр. 01-350-724/02 од 
28.11.2002. године и бр. 06-1644/1 од 29.11.2002. 
године Архитектонског факултета),

Услови јавних предузећа, организација и 
институција,

Извештај и мишљење Комисије за планове 
Скупштине општине Пожаревац (у даљем тексту: 
Комисије) број: 04-350-152/05 од 12.05.2005. године, 
на Програм,
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Извештај и мишљење број 04-350-247/06 од 5. 
јула 2006. године, разматрање Предлога Програма 
и упућивање на јавни увид,

Оглашавање јавног увида у „Реч народа” од 1. 
августа 2006. године, у трајању од 30 дана почев 
од 03. августа 2006. године у згради Општине 
Пожаревац,

Обавештавање o одржавању јавне седнице 
Комисије у „Реч народа” од 10. октобра 2006. 
године,

Записник са јавне седнице Комисије број 04-
350-396/2006 од 12. октобра 2006. године.

Извештај o извршеној стручној контроли 
Генералног плана Пожаревца, Комисије за стручну 
контролу генералних планова, Министарства за 
капиталне инвестиције Републике Србије број: 350-
01-00895/2006-10 од 23.06.2006. године,

Извештај o извршеном јавном увиду Генералног 
плана Пожаревца Комисије од 20. и 24. октобра 
2006. године, број 04-350-413/06.

Решење o приступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину Генералног 
урбанистичког плана града Пожаревца Општинског 
већа Скупштине општине Пожаревац број 01-06-
77/2005-5 од 27.12.2005. године („Службени гласник 
општине Пожаревац”, бр. 5/06).

Члан 3.
Саставни део образложења Плана је Извештај 

Комисије o јавном увиду.

Члан 4.
Обрађивач Плана је дужан по пријему 

обавештења од стране Одељења за урбанизам, 
комуналне и имовинско-правне послове и Комисије 
за планове o доношењу плана, испоручи завршни 
елаборат плана, поступајући по примедбама 
датим у Извештају и евентуалним амандманима и 
испоручи наручиоцу плана у року од 30 дана од дана 
доношења Плана на седници Скупштине општине 
Пожаревац и уцрта границе Плана.

Члан 5.
Завршни елаборат Плана, достављен наручиоцу 

Плана, на који је прибављено Мишљење Комисије 
за планове Скупштине општине Пожаревац , 
доставља се на сагласност Министру за капиталне 
инвестиције Републике Србије.

Члан 6.
Након спровођења поступка из члана 5. ове 

одлуке, План се ради потписивања, оверавања 

и архивирања израђује и доставља у складу са 
Правилником o начину увида у донет урбанистички 
план, оверавања, потписивања, достављања, 
архивирања, умножавања и уступања урбанистичког 
плана уз накнаду („Сл. гл. РС”, број 75/03).

Члан 7.
За подручја обухваћена овим Планом за која је 

започет поступак израде регулационих планова, a 
предлог тих планова није достављен до доношења 
овог Плана, исти се морају ускладити са овим 
Планом.

Члан 8.
Одлуку o доношењу Плана објавити у 

„Службеном гласнику општине Пожаревац”, по 
прибављеном Мишљењу Комисије за планове 
Скупштине општине Пожаревац из члана 5. ове 
одлуке, прибављеној сагласност Министара 
надлежног за послове урбанизма и потписивања 
плана од стране доносиоца плана достављеног у 
форми прописаној Правилником наведеним у члану 
6. ове одлуке.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Пожаревац”, даном ступања на снагу ове одлуке 
престаје да важи Оддука o примени Генералног 
урбанистичког плана Пожаревца („Службени 
гласник општине Пожаревац”, број 5/80, 6/89, 
6/92 и 5/03) и примена Одлуке o привременим 
правилима грађења („Службени гласник општине 
Пожаревац”, бр. 5/03) у делу који се односи на 
подручје обухваћено овим Планом.

У Пожаревцу, 18.12. 2006. године  Број: 01-06-75/1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

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

4

Ha основу члана 54. Закона o изградњи 
(“Службени гласник Републике Србије”, бр. 47/03 
и 34/06) и члана 44. Статута општине Пожаревац 
(“Сл. гласник општине Пожаревац”, бр. 2/2005),

Скупштина општине Пожаревац, на седници од 
14.06.2007. године, донела je

ОДЛУКУ
o изменама Одлуке o доношењу Генералног 

плана града Пожаревца
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Члан 1.
У Одлуци o доношењу Генералног плана града 

Пожаревца број 01-06-75/1 од 18.12.2006. године, 
мења се члан 5. и гласи:

„На завршни елаборат Плана, достављен 
наручиоцу плана, прибавља се мишљење Комисије 
за планове Скупштине општине Пожаревац”.

Члан 2.
Члан 8. став 1. мења се и гласи:
„Одлуку o доношењу Плана објавити у 

„Службеном гласнику општине Пожаревац”, по 
прибављеном мишљењу Комисије за планове 
Скупштине општине Пожаревац из члана 5. 
ове Одлуке и потписивања Плана од стране 
доносиоца Плана достављеног у форми прописаној 
Правилником наведеном у члану 6. ове одлуке”.

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

објављивања у “Службеном гласнику општине 
Пожаревац”.

У Пожаревцу 14. 06. 2007. год.        Број 01-06-22/4

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

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

5

Ha основу члана 57. става 1. Закона o локалној 
самоуправи (“Службени гласник Републике Србије”, 
број 9/02, 33/04 и 135/04) и на основу члана 44. 
става 1. тачке 5. и 7. Статута општине Пожаревац 
(“Службени гласник општине Пожаревац”, бр. 
2/05), Скупштина општине Пожаревац, на својој 
седници од 14.06.2007. године, донела је

ОДЛУКУ
o измени Одлуке o Општинској управи 

општине Пожаревац

Члан 1.
У Одлуци o Општинској управи општине 

Пожаревац (“Службени гласник општине 
Пожаревац”, бр. 5/04, 10/06 и 1/07) у члану 18. ставу 
2. бришу се речи: „на 4 године”.

Члан 2.
У члану 21. ставу 3. одлуке бришу се речи: „и 

Председнику општине”.

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

објављивања у “Службеном гласнику општине 
Пожаревац”.

У Пожаревцу, 14.06.2007. године   Број: 01-06-22/3

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

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

6

Ha основу чл. 87 Закона o локалној самоуправи 
(«Сл.гласник РС», бр.9/2002, 33/2004 и 135/2004) и 
на основу чл.30 и 44 Статута општине Пожаревац 
(«Сл.гласник општине Пожаревац», бр. 2/2005), 
Скупштина општине Пожаревац, на седници од 
14.06. 2007.године донела је

ОДЛУКУ
o расписивању личног изјашњавања грађана 

o увођењу самодоприноса за подручје месне 
заједнице Село Костолац путем референдума на 
тајном гласању на бирачком месту у дому културе 
Село Костолац

1. Расписује се референдум за 
изјашњавање грађана o увођењу 
самодоприноса за подручје Месне 
зајединце Село Костолац за период од 
01.08.2007.год.до31.07.2012.године.

2. Ради законитости спровођења 
референдума Скупштина општине 
Пожаревац ће образовати посебну 
комисију за спровођење референдума o 
увођењу самодоприноса за подручје Месне 
заједнице Село Костолац.

3. Комисија ће се старати o законитости 
референдума и дати посебно 
упуство за спровођење истог.

4. Комисију чине председник, заменик и пет 
чланова комисије.

5. Председик и чланови Комисије за 
спровођење референдума могу имати 
своје земенике.

6. Референдум ће се спровести у дана 
01.07.2007.године на бирачком месту у 
дому културе Село Костолац.

7. На референдуму грађани ће се изјаснити 
o следећем питању: « Да ли сте за то да се 
увођењем самодоприноса за подручје Месне 
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заједнице Село Костолац за наредних пет 
година ( од 01.08.2007.г до 31.07.2012.године) 
настави издвајање новчаних средстава за: 
помоћ, адаптацију и реконтрукцију цркве 
Св.Георгије, за израду пројекта и инвестирање 
дела канализационе мреже, за адаптацију 
основне школе, за трошкове савета МЗ, за 
заштиту животне средине, за финансирање 
КУД-а, за трошкове плаћања електричне 
енергије за улично осветљење, за трошкове 
комуналних услуга и телекома, за одржевање 
гробља, за финансирање спорта и спортских 
објеката, за изградњу, догрању и одржавање 
путева у Селу Костолцу.

8. На листићу за лично изјашњавање уз 
потпис, грађани ће се изјашњавати 
заокруживањем речи «ДА» или «НЕ».

9. После референдума o увођењу 
самодоприноса, Комисија за спровођење 
референдума ће утврдити коначне 
резултате личног изјашњавања грађана 
и објавити их.

10. Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у «Службеном 
гласнику општине Пожаревац».

У Пожаревцу, 14. 06. 2007.године    Број 01-06-22/9

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

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

7

Ha основу чл. 88 и 89 Закона o локалној 
самоуправи («Сл.гласник РС», бр.9/2002, 33/2004 и 
135/2004) и на основу чл. 29 и 44 Статута општине 
Пожаревац («Сл.гласник општине Пожаревац», 
бр. 2/2005), Скупштина општине Пожаревац, на 
седници од 14.06.2007. године утврдила је

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
o увођењу самодоприноса за подручје Месне 

заједнице Село Костолац

Члан 1
Уводи се самодопринос у новчаном облику за 

подручје Месне заједнице Село Костолац личним 
изјашњавањем грађана путем референдума на 
гласачком месту у дому културе Села Костолац. 
Гласање ће се одржати 01.07.2007.године.

Члан 2
Самодопринос се уводи за раздобље од 5 година 

и то почев од 01.08.2007.године до 31.07.2012. 
године.

Члан 3
Планирана средства за Месну заједницу Село 

Костолац износе 5.000.000 динара.
Планирани приход из става 1. овог члана чини 

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

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

Члан 4
Средства самодоприноса заједно са средствима 

из члана 3. став 2. ове одлуке, користиће се у складу 
са утврђеним ставовима Месне заједице Село 
Костолац, a на бази програма самодоприноса за 
подручје Месне заједнице Село Костолац.

Члан 5
Средства из самодорпиноса користиће се у 

наведеном раздобљу a према следећем рапореду:
- 10% за помоћ, адаптацију и реконструкцију 

цркве Св. Георгија,
- 20% за израду пројекта канализационе мреже 

у Селу Костолцу,
- 5% за адаптацију основне школе у Селу 

Костолцу,
- 5% за трошкове Савета месне заједнице Село 

Костолац,
- 5% за финансирање КУД-а Св. Георгије,
- 10% за трошкове плаћаћања електричне 

енергије и уличног осветљења,
- 5% за трошкове комуналних услуга и 

Телекома,
- 5% за одржавање гробља у Селу Костолцу,
- 10% за финснирање спорта и спортских 

објеката,
- 15% за изградњу, доградњу и одржавање 

путева у Селу Костолцу.

Члан 6
Самодопринос извршавају грађани на начин и 

на основице за утврђивање самодоприноса, како је 
то прописано члановима 87. до 97. Закона o локалној 
самоуправи и то по следећим стопама:
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- 2% од нето плата и зарада радника у 
радом односу у земљи и иностранству, 
a ако није могуће утврдити основицу за 
обрачун самодоприноса за зараде радника 
у иностранству, као основицу рачунати 
троструки износ просечне зараде у општини 
Пожаревац;

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

- 5% на приходе грађана, који друштвене обавезе 
плаћају у годишњем паушалном износу;

- 3% за грађане који обавезе плаћају према 
оствареној заради, у проценту од сваког 
појединачно оствареног прихода;

- 2% на приходе од зарада;
- 2% од прихода од ауторских права;
- 5% на приход од пољопривредне делатности.
Самодопринос се не може уводити на примања и 

имовину који су законом изузети од опорезивања.

Члан 7
Обрачун и наплату самодоприноса врше:
- од плата исплатилац зарада;
- у осталим случајевима разрезује га и наплаћује 

порески орган у складу са Законом o локалној 
самоуправи и прописима који важе за порезе 
грађана;

Члан8
Новчана средства која се прикупљају на основу 

одлуке o самодоприносу који се уводи за подручје 
Месне заједнице Село Костолац уплаћују се на 
рачун Месне заједнице Село Костолац.

Члан9
За праћење наплате и реализације 

самодоприноса, управљање и надзор над тим 
средствима и доношење наредби за извршење 
финансијског плана самодоприноса, Савет Месне 
заједнице Село Костолац образоваће посебну 
Комисију за спровођење самодоприноса и ближе 
уредити њена права и обавезе.

Члан 10
По спроведеном поступку личног изјашњавања 

грађана на референдуму, донеће се посебна одлука 
o самодоприносу.

Члан 11
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

објављивања у «Службеном гласнику општине 
Пожаревац».

У Пожаревцу, 14.06..2007.roдине    Број 01 -06-22/8

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

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

8

Ha основу чл. 88 и 89 Закона o 
локалној самоуправи («Сл.гласник 
РС», бр.9/2002, 33/2004 и 135/2004) и на 
основу чл.30., 31. и 44. Статута општине 
Пожаревац («Сл.гласник општине 
Пожаревац», бр. 2/2005), Скупштина општине 
Пожаревац, на седници од 14.06.2007.roдине донела 
је

РЕШЕЊЕ

o образовању Комисије за спровођење 
референдума o увођењу самодоприноса за подручје 
Месне зајединице Село Костолац путем тајног 
гласања на бирачком месту у дому културе Село 
Костолац

1. Образује се Комисија за 
спровођење референдума o увођењу 
самодоприноса за подручје Месне заједнице 
Село Костолац.

2. У Комисију за спровођење референдума 
именују се:

- Марјановић Мирко - за председника 
Комисије, 

- Стојановић Драги - за заменика 
председника Комисије, 

- Лазић Слободан - за члана Комисије, 
- Стојићевић Душан - за члана Комисије, 
- Стојићевић Горан - за члана Комисије, 
- Марјановић Бојан - за члана Комисије и 
- Јовановић Љубиша - за члана Комисије.

3. Ово решење објавити у «Службеном гласнику 
општине Пожаревац».

У Пожаревцу, 14.06.2007.године    Број 01-06-22/10

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Иван Грубетић, дипл.инж.маш. ср.
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9

Ha основу члана 141 став 2. Закона o здравственој 
заштити (Службени гласник Р.С. бр. 107/2005 и 
члана 44. Статута општине Пожаревац („Службени 
гласник општине Пожаревац”, бр. 2/05, Скупштина 
општине Пожаревац, на седници од 14.06.2007. 
године, донела је

РЕШЕЊЕ
o давању сагласности на Статут Апотеке 

Пожаревац у Пожаревцу

I
Даје се сагласност на Статут Апотеке Пожаревац 

у Пожаревцу, који је усвојен на седници Управног 
одбора дана 13.11.2006. године.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Пожаревац”.

У Пожаревцу, 14.06.2007. године  Број: 01-06-22/11

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

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

10

Ha основу члана 136, став 1 тачка 1 Закона o 
здравственој заштити („Службени Гласник Р.С.”, 
број 107/05), и на основу члана 7 став 2 Одлуке 
o оснивању и преузимању оснивачких права над 
Апотекарском установом „Пожаревац” („Службени 
гласник Општине Пожаревац”, бр. 8/06), Управни 
одбор Апотекарске установе „Пожаревац” на 
седници одржаној 13.11.2006. године донео је

СТАТУТ
установе Апотека Пожаревац у Пожаревцу

I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим статутом уређују се: делатност, унутрашња 

организација, управљање, пословање, услови за 
именовање и разрешење директора, као и друга 
питања од значаја за рад и пословање Апотеке 
Пожаревац у Пожаревцу у складу са Законом.

Члан 2.
Апотека послује средствима у државној 

својини. Државна својина на средствима која 
Апотека користи, њима управља и располаже може 
се претварати у друге облике својине у складу са 
законом.

Члан 3.
Права и дужности оснивача Апотеке, у складу 

са законом, врши општина Пожаревац ( у даљем 
тексту: оснивач).

Члан 4.
Статусне промене Апотеке Пожаревац, као и 

промене и проширење делатности, врши се у складу 
са законом.

Члан 5.
Апотека Пожаревац је правно лице са статусом 

установе.

II НАЗИВ, СЕДИШТЕ, ПЕЧАТ И ШТАМБИЉ

Члан 6.
Установа послује под називом Апотека 

Пожаревац.
Седиште Апотеке Пожаревац је у Пожаревцу, 

улица Моше Пијаде број 4.
Апотека Пожаревац има заштитни знак-

лого који је неправилног геометријског облика 
са стилизованом посудом са змијом у средини и 
лентом испод знака.

Члан 7.
Апотека Пожаревац може променити назив и 

седиште.
O промени назива и седишта одлучује Управни 

одбор Апотеке Пожаревац уз сагласност оснивача.

Члан 8.
Апотека Пожаревац има печат и штамбиљ у 

складу са законом.
Печат је округлог облика, у чијој средини је 

грб Републике Србије, пречника 32 мм, са кружно 
исписаним текстом: „Република Србија Апотека 
Пожаревац”. Ако Апотека Пожаревац има више 
печата, они се обележавају бројевима.

Члан 9.
Апотека Пожаревац има штамбиљ са истим 

текстом као и печат, са додатком простора за податке 
бројева деловодног протокола и датумом.

Текст печата и штамбиља исписује се на српском 
језику, ћириличним писмом.



14.06.2007.СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦСтрана 26 - Број 2

Члан 10.
Директор Апотеке Пожаревац уређује начин 

издавања, задужења, чувања и евиденције броја 
печата Апотеке Пожаревац. Запослени који рукује 
печатом и штамбиљом задужује се њиме уз потпис 
и лично је одговоран за његову правилну употребу 
и чување.

Печат и штамбиљ после употребе, чувају се 
закључани.

III ПРАВНИ ПРОМЕТ И ЗАСТУПАЊЕ

Члан 11.
У правном промету са трећим лицима Апотека 

Пожаревац за своје обавезе одговара целокупном 
имовином којом располаже.

За обављање платног промета Апотека 
Пожаревац има рачун и подрачуне код Управе за 
трезор, у складу са законом.

Члан 12.
Апотеку Пожаревац заступа директор Апотеке 

Пожаревац.

Члан 13.
Директор Апотеке Пожаревац може, у оквиру 

својих овлашћења, дати другом лицу писмено 
пуномоћје за заступање Апотеке Пожаревац. Издато 
пуномоћје се може увек опозвати.

IV ДЕЛАТНОСТ АПОТЕКЕ ПОЖАРЕВАЦ

Члан 14.
Апотека Пожаревац је здравствена установа у 

којој се обавља фармацеутска здравствена делатност 
на примарном нивоу на подручју општина: 
Пожаревац, Велико Градиште, Голубац, Кучево, 
Мало Црниће, Петровац, Жагубица и Жабари у 
складу са планом мреже здравствених установа.

У Апотеци Пожаревац се обавља фармацеутска 
здравствена делатност која обухвата:

1. Промоцију здравља, превенцију болести, 
односно здравствено васпитање и 
саветовање за очување и унапређење 
здравља правилном употребом лекова и 
медицинских средстава;

2. Промет на мало лекова и медицинских 
средстава, a на основу одговарајућих 
планова за набавку лекова и медицинских 
средстава за редовне и ванредне прилике;

3. Промет на мало биљних, 
традиционалних и хомеопатских лекова, 
ортопедских помагала, дијететских 

производа, предмета опште употребе, 
мерних инструмената и других производа 
значајних за здравље људи;

4. Медицинско снабдевање лековима, 
медицинским средствима становништва, 
здравствених установа и приватне праксе;

5. Праћење савремених, стручних 
и научних достигнућа у области 
фармакотерапије и пружање грађанима, 
здравственим радницима, другим 
здравственим установама и приватној 
пракси, као и другим заинтересованим 
субјектима информације o лековима и 
медицинским средствима;

6. Организовање и спровођење мера 
сталног унапређења квалитета стручног 
рада као и вршење унутрашње провере 
квалитета стручног рада;

7. Саветовање пацијената за правилну 
употребу лекова, медицинских 
средстава, биљних, традиционалних и 
хомеопатских лекова;

8. Евидентирање и пријављивање нежељених 
ефеката лекова, медицинских средстава, 
биљних и традиционалних лекова;

9. Праћење интеракције лекова биљних и 
традиционалних лекова;

10. Учествовање и спровођење програма 
здравствене заштите;

11. Организовање и спровођење стручног 
усавршавања здравствених радника, 
здравствених сарадника и осталих радника;

12. Израду лекова и медицинских средстава;
13. Израду магистралних лекова;
14. Контролу сировина и готових производа;
15. Организовање, односно обезбеђење 

мера за одлагање лекова, медицинских 
средстава и друге врсте робе са 
протеклим роком употребе у складу са 
законом; и

16. Друге послове у складу са законом.

V УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА АПОТЕКЕ 
ПОЖАРЕВАЦ

Члан 15.
Апотека Пожаревац своју основну делатност 

обавља преко организационих јединица и то:
1. Апотека;
2. Огранака;
3. Јединица за издавање готових лекова;
4. За фармако-информатику, квалитет, развој и 

маркетинг;
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5. За правне, економско-финансијске, тех-
ничке, и друге сличне послове.

Апотека Пожаревац обезбеђује континуитет у 
снабдевању лековима и медицинским средствима 
увођењем система дежурних апотека.

У саставу организационих јединица 
из става 1 овог члана образују се уже 
организационе јединице, које се утврђују 
актом o организацији и систематизацији 
послова који доноси директор.

VI ОРГАНИ АПОТЕКЕ ПОЖАРЕВАЦ

Члан 16.
Органи Апотеке Пожаревац су:
1. Директор;
2. Управни одбор;
3. Надзорни одбор.
Органе Апотеке Пожаревац у складу са законом, 

именује и разрешава оснивач.

1. Директор

Члан 17.
Директор руководи радом Апотеке Пожаревац.

Члан 18.
Избор и разрешење директора врши се на начин 

и по поступку утврђеним законом.
За директора Апотеке Пожаревац може 

бити именовано лице које поред општих услова 
прописаним законом, испуњава и следеће услове:

• Да има завршен фармацеутски 
факултет и најмање 5 година радног 
стажа у области здравствене заштите или ;

• Завршен правни или економски 
факултет, завршену едукацију из 
области здравственог менаџмента 
и најмање 5 година радног стажа у 
области здравствене заштите;

• Ако за директора Апотеке 
Пожаревац није именовано лице са 
високом школском спремом 
здравствене струке, већ лице са 
завршеном високом школском 
спремом друге струке, помоћник 
директора за здравствену делатност 
мора бити лице са високом 
школском спремом здравствене струке.

Члан 19.
Директор Апотеке Пожаревац именује се на 

основу јавног конкурса који расписује Управни 
одбор.

Јавни конкурс расписује се 60 дана пре истека 
мандата директора.

Управни одбор je дужан да у року од 30 дана 
од дана завршетка јавног конкурса изврши избор 
кандидата и предлог достави оснивачу.

На основу предлога Управног одбора, 
оснивач, у року од 15 дана од дана 
достављања предлога, именује директора.

Члан 20.
Директор Апотеке Пожаревац именује се на 

период од 4 године, највише 2 пута узастопно.
Мандат директора рачуна се од дана ступања на 

дужност.

Члан 21.
Ако Управни одбор не изврши избор кандидата 

за директора, односно, ако оснивач не именује 
директора у складу са одредбама закона, оснивач ће 
именовати вршиоца дужности директора Апотеке 
Пожаревац.

Члан 22.
Директор Апотеке Пожаревац:
1. Организује и руководи процесом рада у 

Апотеци Пожаревац;
2. Представља и заступа Апотеку Пожаревац;
3. Стара се и одговара за законитост рада 

Апотеке Пожаревац
У остваривању права и обавеза из става 1 овог 

члана, директор:
• Предлаже програм рада Апотеке 

Пожаревац и предузима мере за 
његово спровођење.

• Извршава Одлуке Управног и Надзорног 
одбора.

• Доноси акт o унутрашњој организацији 
Апотеке Пожаревац и доноси општи акт o 
систематизацији радних места у Апотеци 
Пожаревац.

• Одлучује o остваривању права, обавеза 
и одговорности запослених у Апотеци 
Пожаревац, у складу са законом и 
колективним уговором.

• Наредбодавац је за извршење 
финансијског плана и програма рада 
Апотеке Пожаревац.

• Обезбеђује остваривање 
минимума процеса рада у Апотеци 
Пожаревац у случају штрајка запослених, a у 
складу са законом.

• Врши и друге послове предвиђене Законом, 
другим прописима, овим Статутом и општим 
актима Апотеке Пожаревац.
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Члан 23.
Директор Апотеке Пожаревац у вршењу своје 

пословодне функције одговара нарочито:
1. За рад, пословање и законитост у раду 

Апотеке Пожаревац;
2. За благовремено и квалитетно пружање 

услуга фармацеутске здравствене 
заштите и спровођење унутрашњег 
надзора над стручним радом 
здравствених радника и здравствених 
сарадника;

3. За извршење судских одлука као и 
аката и налога инспекцијских и других 
законом овлашћених органа.

Члан 24.
Ради разраде или обављања одређених питања, 

односно послова из свог делокруга, директор може 
образовати радне групе или комисије које раде по 
његовим налозима.

Члан 25.
Дужност директора Апотеке Пожаревац престаје 

истеком мандата и разрешењем.
Оснивач ће разрешити директора пре истека 

мандата:
1. На лични захтев;
2. Ако обавља функцију супротно одредбама 

закона;
3. Ако нестручним, неправилним и несавесним 

радом проузрокује већу штету здравственој 
установи или тако занемарује или несавесно 
извршава своје обавезе да су настале или 
могу нстати веће сметње у раду здравствене 
установе;

4. Ако му надлежна комора изрекне једну од 
дисциплинских мера прописаних законом;

5. Ако је налазом здравствене инспекције 
установљена повреда прописа и 
општих аката апотеке или неправилност 
рада директора;

6. Ако наступе околности из члана 130 став 6 
Закона o здравственој заштити.

7. Ако је против њега покренут кривични 
поступак за дело које га чини 
недостојним за обављање те функције, 
односно ако је правоснажном 
судском одлуком осуђен за кривично 
дело које га чини недостојним за 
обављње функције директора апотеке.

8. Ако ненаменски употребљава, односно ако 
дозволи ненаменско коришћење средстава 
организације здравственог осигурања 

односно ако користи средства у супротности 
са уговором закљученим са организацијом 
здравственог осигурања;

9. Ако здравствена установа стиче 
средства супротно овом закону односно 
наплаћивањем здравствених услуга 
осигураним лицима супротно закону 
којим се уређује здравствено осигурање.

10. Из других разлога утврђених законом.

2. Управни одбор

Члан 26.
Управни одбор је орган управљања Апотеке 

Пожаревац. Управни одбор има 5 чланова од којих 
су 2 из реда запослених у Апотеци Пожаревац a 3 су 
представници оснивача.

Чланови Управног одбора именују се на период 
од 4 године.

Члан 27.
Управни одбор у оквиру свог делокруга:
1. Доноси Статут Апотеке Пожаревац уз 

сагласност оснивача;
2. Расписује јавни конкурс и спроводи 

поступак избора кандидата за обављање  
функције директора;

3. Одлучује o пословању Апотеке Пожаревац;
4. Доноси пословник o свом раду;
5. Утврђује пословну политику Апотеке 

Пожаревац;
6. Доноси програм рада Апотеке Пожаревац;
7. Доноси финансијски план Апотеке 

Пожаревац;
8. Усваја Извештај o пословању и 

годишњи обрачун Апотеке Пожаревац и 
подноси га оснивачу;

9. Одлучује o коришћењу средстава, у складу 
са законом;

10. Одлучује o давању на коришћење, 
односно у закуп непокретности уз 
сагласност оснивача у складу са законом;

11. Одлучује o изградњи и реконструкцији 
објеката као и обезбеђивању средстава за ове 
радове уз сагласност оснивача и у складу са 
законом;

12. Доноси план набавке медицинске 
и друге опреме за потребе апотеке 
Пожаревац и одлучује o набавци и 
отуђењу основних средстава (покретне 
ствари) у складу са законом;

13. Доноси одлуке o кредитима у вези са 
текућим пословањем;
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14. Утврђује цене здравствених услуга 
које пружа Апотека Пожаревац a које 
нису утврђене уговором са Републичким 
заводом за здравствено осигурање 
и са надлежним органима;

15. Доноси друге опште акте Апотеке Пожаревац 
у складу са законом;

16. Доноси план стручног усавршавања 
здравствених радника и здравствених 
сарадника и обезбеђује услове за његово 
остваривање;

17. Одлучује o отпису ненаплативих и 
застарелих потраживања;

18. Одлучује o осигурању имовине 
Апотеке Пожаревац и колективном 
осигурању запослених, у складу са 
законом;

19. Разматра извештај o извршеном надзору над 
стручним радом;

20. Разматра извештај o обављању послова 
интерне контроле најмање два пута 
годишње;

21. Обавља и друге послове у складу са 
законом.

Члан 28.
Управни одбор одлучује ако је седници присутно 

више од половине укупног броја чланова Управног 
одбора, a одлуке доноси већином гласова укупног 
броја чланова.

Члан 29.
Управни одбор подноси оснивачу годишњи 

извештај o своме раду.

Члан 30.
Председник Управног одбора је дужан да сазове 

седницу на предлог:
1. Директора Апотеке Пожаревац;
2. Оснивача Апотеке Пожаревац;
3. Најмање два члана Управног одбора;
4. Надзорног одбора и
5. Према потреби.
Председника Управног одбора у случају 

отсутности замењује заменик председника Управног 
одбора.

Члан 31.
У циљу решавања одређених питања из 

делокруга Управног одбора или непосредног 
одлучивања o појединим питањима, Управни одбор 
образује повремене комисије,

Састав и број повремених комисија, њихове 
задатке и овлашћења утврђује Управни одбор 
својом одлуком.

3. Надзорни одбор

Члан 32.
Надзорни одбор врши надзор над радом и 

пословањем Апотеке Пожаревац.
У вршењу надзора над радом и пословањем 

Апотеке Пожаревац Надзорни одбор обавља надзор 
над законитошћу рада директора, Управног одбора 
и над пословањем Апотеке Пожаревац.

Надзорни одбор има 3 члана од којих је један 
из реда запослених у Апотеци Пожаревац a два су 
представници оснивача. Чланови Надзорног одбора 
именују се на период од 4 године.

Члан 33.
Надзорни одбор одлучује ако је седници 

присутно више од половине чланова Надзорног 
одбора, a одлуке доноси већином гласова укупног 
броја чланова Надзорног одбора.

Члан 34.
Надзорни одбор у оквиру свог делокруга:
1. Прегледа периодичне и годишње рачуне 

и остале финансијске извештаје и 
утврђује да ли су сачињени у складу са 
прописима.

2. Утврђује да ли се пословне књиге и 
друга документа Апотеке Пожаревац 
воде уредно и у складу са прописима, a може 
их дати на вештачење.

3. Разматра извештаје надлежних органа 
o извршеном надзору над радом 
Апотеке Пожаревац.

4. Разматра извештаје ревизора, налазе и акте 
инспекцијских и других органа.

5. Врши увид у спровођење одлука Управног 
одбора.

6. Обавља и друге послове утврђене законом и 
овим Статутом.

Члан 35.
Надзорни одбор подноси оснивачу Апотеке 

Пожаревац годишњи извештај o резултатима 
надзора.

Члан 36.
Управни и Надзорни одбор Апотеке Пожаревац 

одговорни су оснивачу за рад и пословање Апотеке 
Пожаревац и одговарају за штету коју проузрокују 
Апотеци намерно или грубом непажњом.
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Одговорност чланова Управног и Надзорног 
одбора за проузроковану штету је солидарна.

VII СТРУЧНИ ОРГАНИ АПОТЕКЕ 
ПОЖАРЕВАЦ

Члан 37.
Стручни органи у Апотеци Пожаревац су:
1. Стручни савет;
2. Стручни колегијум;
3. Етички одбор;
4. Комисија за унапређење квалитета рада
Стручни органи обављају своју функцију у 

складу са законом и овим Статутом.

1. Стручни савет

Члан 38.
Стручни савет је саветодавно тело директора и 

Управног одбора. Поред послова утврђених законом 
стручни савет:

• Прати и анализира спровођење 
одлука o питањима стручног рада и 
предлаже смернице за спровођење истих;

• Прати и анализира спровођење програма 
стручног рада и развоја Апотеке Пожаревац и 
предлаже смернице за његово спровођење;

• Анализира реализацију стручног 
усавршавања здравствених радника и предлаже 
мере за његово побољшање;

• Прати и анализира унапређење квалитета 
стручног рада и предлаже мере за спровођење 
плана;

• Прати и организује спровођење унутрашње 
провере квалитета стручног рада у Апотеци 
Пожаревац;

• Анализира и друге активности у Апотеци 
Пожаревац које су у непосредној вези са стручним 
радом и предлаже мере за њихово спровођење.

Члан 39.
Стручни савет броји 5 чланова и то:
• Један фармацеут специјалиста;
• Два шефа апотека;
• Један дипломирани фармацеут и
• Један фармацеутски техничар.
Председника и чланове Стручног савета 

на предлог организационих јединица именује 
директор.

Стручни савет ради у седницама.
Седницу Стручног савета сазива директор.
Иницијативу за сазивање седнице може дати 

сваки члан, као и чланови стручних органа.

Стручни савет доноси план и програм рада за 
сваку годину.

2. Стручни колегијум

Члан 40.
Стручни колегијум чине управници апотека, 

огранака апотека и стручних служби.
Стручни колегијум разматра стручна и друга 

питања од значаја за рад Апотеке Пожаревац.
У свом раду Стручни колегијум доноси одлуке, 

препоруке, мишљења и заузима ставове, a на основу 
важећих прописа (у даљем тексту одлуке).

Одлуке из става 3 овог члана обавезне су за 
запослене.

Члан 41.
Радом Стручног колегијума руководи и седнице 

сазива директор Апотеке Пожаревац.
Раду стручног колегијума по позиву могу 

присуствовати и други запослени.

3. Етички одбор

Члан 42.
Етички одбор Апотеке Пожаревац је стручно 

тело које прати пружање и спровођење здравствене 
заштите на начелима професионалне етике.

Директор Апотеке Пожаревац именује етички 
одбор на предлог стручног савета.

Чланови етичког одбора именују се из реда 
запослених радника Апотеке Пожаревац и грађана 
са завршеним правним факултетом који живе и раде 
на територији браничевског округа.

Етички одбор има 5 чланова од којих су 3 
запослена у Апотеци Пожаревац и два представника 
грађана.

Члан 43.
Задаци Етичког одбора су:
• Да прати и анализира примену начела 

професионалне етике у обављању здравствене 
делатности;

• Прати и анализира етичност односа између 
фармацеута и пацијента;

• Доприноси стварању навика за поштовање 
и примену начела професионалне етике у 
обављању здравствене делатности;

• Разматра и друга етичка питања 
у обављању делатности Апотеке 
Пожаревац.
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4. Комисија за унапређење квалитета рада

Члан 44.
Комисија за унапређење квалитета рада је 

стручно тело које се стара o сталном унапређењу 
квалитета здравствене заштите која се спроводи 
у Апотеци Пожаревац у складу са законом и 
прописима донетим за спровођење тог закона.

Члан 45.
Комисија за унапређење квалитета рада има 3 

члана које именује директор и:
• Предлаже и прати унапређење 

квалитета фармацеутске здравствене 
заштите;

• Доноси годишњи програм за унапређење 
квалитета рада;

• Доноси годишњи програм провере 
квалитета стручног рада Апотеке 
Пожаревац;

• Прати и анализира резултате унутрашње 
провере квалитета стручног рада;

• Ради на унапређењу квалитета услуга ка 
корисницима анализом резултата добијених 
у анкетама за испитивање задовољства 
корисника;

• Прати примену документације система 
менаџмента квалитетом Апотеке Пожаревац 
према захтевима стандарда ЈУС ISO 
9001:2001.

VIII ИНТЕРНА КОНТРОЛА

Члан 46.
Апотека Пожаревац има службу интерне 

контроле за све трансакције рачуна, прихода и 
расхода, рачуна финансијских средстава и обавеза, 
рачуна финансирања и управљања државном 
имовином у својини Апотеке Пожаревац.

Члан 47.
Служба интерне контроле има три радника-

контролора који морају имати најмање средњу 
стручну спрему финансијског смера и три године 
радног искуства.

Организација и начин рада службе из става 
један овог члана уређује се актом o систематизацији 
послова и задатака.

Интерни контролори су директно одговорни 
директору Апотеке Пожаревац a извештај o 
обављеним контролама пословања подносе 
Управном одбору најмање два пута годишње.

Члан 48
Ha поступак и начин вршења интерне контроле 

у Апотеци Пожаревац примењују се одредбе Закона 
којим се уређује буцетски систем као и прописа 
донетих за спровођење тог закона.

IX СРЕДСТВА

Члан 49.
Апотека Пожаревац стиче средства за рад у 

складу са законом. Употреба средстава из става 
1 овог члана ближе се уређује актом који доноси 
Управни одбор.

X ИМОВИНА

Члан 50.
Имовину Апотеке Пожаревац чине право својине 

на покретним и непокретним стварима, новчана 
средства и хартије од вредности, интелектуална 
својина и друга имовинска права која Апотека 
Пожаревац користи, њима управља и располаже.

Средства из става један овог члана су у државној 
својини.

Апотека Пожаревац има у погледу коришћења, 
управљања и располагања имовином у државној 
својини обавезе и одговорности утврђене законом.

Члан 51.
Апотека Пожаревац има право и обавезу да 

имовину у државној својини штити од оштећења 
и да их користи и одржава у складу са њиховом 
наменом.

Апотека Пожаревац је обавезна да имовину у 
државној својини коју користи, њоме управља и 
располаже осигура код организације за осигурање.

XI ПРОГРАМ РАДА

Члан 52.
Апотека Пожаревац доноси годишњи програм 

рада.
Годишњи програм рада садржи план услуга, 

мере и активности на обезбеђивању услова 
за остваривање обавеза Апотеке Пожаревац у 
спровођењу фармацеутске здравствене делатности.

Апотека Пожаревац може донети средњорочни 
план као документ програмског карактера o чему 
одлучује Управни одбор.

Члан 53.
Управни одбор прати реализацију годишњег 

програма рада.
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Ако се годишњи програм рада не остварује, a 
узроци су такви да се у оквиру Апотеке Пожаревац 
не могу отклонити, Управни одбор обавештава 
оснивача и надлежни завод за здравствено осигурање 
и предлаже мере за остваривање програма.

XII ЈАВНОСТ У РАДУ

Члан 54.
O свом раду Апотека Пожаревац обавештава 

јавност.
Информисање јавности o раду Апотеке 

Пожаревац врши директор, односно лице које он 
овласти.

XIII СЛУЖБЕНА И ПОСЛОВНА ТАЈНА

Члан 55.
Здравствени радници и други запослени у 

Апотеци Пожаревац, у складу са законом, дужни 
су да чувају професионалну тајну (подаци o 
здравственом стању болесника и узроцима, 
околностима и последицама тог стања).

Дужности чувања професионалне тајне, 
здравствени радник и други запослени може бити 
ослобођен од самог болесника, одлуком надлежног 
суда и у другим случајевима утврђеним законом.

Члан 56.
У циљу обезбеђења и успешног извршавања 

одређених послова у Апотеци Пожаревац поједини 
подаци и акти представљају пословну тајну. Ови 
подаци могу се саопштити трећим лицима на начин 
прописан законом.

Под пословном тајном у смислу става 1. овог 
члана сматрају се:

• План физичко-техничког обезбеђења Апо-
теке Пожаревац;

• Подаци који се односе на процену имовине 
Апотеке Пожаревац;

• Подаци које државни органи као поверљиве 
доставе Апотеци Пожаревац;

• Други подаци који су као поверљи-
ви утврђени законом и другим 
прописима.

Члан 57.
Документа и подаци који представљају пословну 

тајну, трећим лицима може дати на увид, односно 
саопштити директор Апотеке Пожаревац или од 
њега овлашћено лице, под условом да то не наноси 
штету интересу Апотеке Пожаревац.

Члан 58.
Не сматрају се повредом чувања пословне 

тајне саопштења исправа или података који се 
саопштавају у складу са законом.

Запослени који на седницама Управног 
и надзорног одбора саопштава податке који 
представљају пословну тајну дужан је да присутне 
упозори да је то пословна тајна a присутни су дужни 
да то чувају као пословну тајну.

XIV ЗАШТИТА НА РАДУ И УНАПРЕЂЕЊЕ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 59.
Апотека Пожаревац разматра стање и проблеме 

живота и здравља радника и заштите и унапређења 
животне средине.

Ради остваривања задатака и обавеза из става 
1. овог члана, Управни одбор Апотеке Пожаревац 
на предлог директора, доноси одговарајуће одлуке 
и мере заштите на раду и одлучује o обезбеђивању 
средстава за те намене.

XV ОДБРАНА

Члан 60.
Апотека Пожаревац обавља послове одбране у 

складу са законом. У обављању послова из става 1 
овог члана Апотека Пожаревац доноси одговарајуће 
одлуке, правилнике и друга акта.

XVI СТАТУТ И ДРУГА ОПШТА AKTA

Члан 61.
Статут Апотеке Пожаревац доноси Управни 

одбор уз сагласност оснивача, у складу са законом.

Члан 62.
У Апотеци Пожаревац, поред Статута, доносе 

се следећа општа акта, којима се уређује:
• Унутрашња организација;
• Систематизацијарадних места;
• Начин и поступак остваривања здравствене 

заштите;
• Кућни ред;
• Стручно усавршавање и специјализација;
• Архивска грађа.
У Апотеци Пожаревац доносе се и друга општа 

акта чија обавеза доношења произилази из закона и 
других прописа донетих на основу закона.



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ14.06.2007. Број 2 - Страна 33

Члан 63.
Иницијативу за доношење, измену и допуну 

Статута, односно другог општег акта, његову 
измену и допуну могу покренути:

• Директор;
• Управни одбор;
• Надзорни одбор;
• Оснивач.
Иницијатива из става 1. овога члана подноси се 

Управном одбору. O својој одлуци Управни одбор 
обавештава подносиоца иницијативе у року од 15 
дана од дана пријема.

Члан 64.
Измене и допуне Статута, односно другог 

општег акта, врше се на начин и по поступку по 
коме је акт и донет.

XVII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 65.
Општа акта утврђена овим статутом донеће 

се, односно усагласити у року од 6 месеци од дана 
ступања на снагу овог Статута.

До доношења, односно усаглашавања општих 
аката из става 1. овог члана примењиваће се 
постојећа општа акта, ако нису у супротности са 
одрсдбама OBOI Статута.

Члан 66.
Ступањем ма снагу овог Статута престаје да 

важи Статут Апотекарске установе „Пожаревац” 
Пожаревац бр. 782 од 30.10.1997. године.

Члан 67.
Овај Статут, по добијању сагласности оснивача, 

ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на 
огласној табли Апотеке ,,Пожаревац”.

Председник Управног одбора
Дипл. ЕЦЦ Лале Милобран

11

Ha основу члана 44. Статута општине Пожаревац 
(„Службени гласник општине Пожаревац”, бр. 2/05, 
Скупштина општине Пожаревац, на седници од 
14.06.2007. године, донела је

РЕШЕЊЕ
o даваљу сагласности на Статут Установе 

Спортски центар „Пожаревац” у Пожаревцу

I
Даје се сагласност на Статут Спортски центар 

„Пожаревац” у Пожаревцу, који је усвојен на 
седници Управног одбора дана 29.02.2007. године.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Пожаревац”

У Пожаревцу, 14.06.2007. године Број: 01-06-22/12

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

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

12

На основу члана 21. Закона о јавним службама 
(Службени гласник РС бр.42/91. и 71/94.) и члана 
10. Одлуке о оснивању установе Спортски центар 
“Пожаревац” у Пожаревцу (Службени гласник 
општине Пожаревац број 5/2001.)

Управни одбор установе Спортски центар 
“Пожаревац” у Пожаревцу на својој седници 
одржаној 29.02.2007. године донео је

СТАТУТ
УСТАНОВЕ СПОРТСКИ ЦЕНТАР 
“ПОЖАРЕВАЦ” У ПОЖАРЕВЦУ И

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Статутом установе Спортски центар 

“Пожаревац” у Пожаревцу (у даљем тексту Статут) 
уређују се основне организације рада и пословања 
установе Спортски центар “Пожаревац”, а 
нарочито:

1. оснивање и циљеви установе
2. фирма и седисте установе
3. делатност установе
4. заступање и представљање установе
5. печат, штамбиљ, матични број и пословна 

акта установе
6. унутрашња организација
7. начин распоређивања добити и покриће 

губитка
8. резерве установе
9. планирање и програмирање развоја и рада 

установе
10. органи установе, избор и опозив и делокруг 

рада органа установе
11. права и обавезе и одговорности органа 

установе
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12. вршење надзора од стране оснивача
13. општи акти и начин доношења општих аката 

установе
14. начин статусних промена установе
15. заштита животне средине
16. учешће запослених у управљању 

установом
17. пословна тајна
18. друга питања значајна за рад и пословање 

установе

1. Оснивање и циљеви оснивања установе

Члан 2.
Установа Спортски центар “Пожаревац” у 

Пожаревцу, основана је Одлуком о оснивању 
установе Спортски центар “Пожаревац” у 
Пожаревцу број 01-06-20/3Б (у даљем тексту 
оснивачки акт) донетој на седници Скупштине 
општине Пожаревац дана 08.06.2001. године 
(Службени гл. Општине Пожаревац бр. 5/2001.).

Члан 3.
Установа Спортски центар “Пожаревац” 

у Пожаревцу се оснива ради обезбеђивања 
остваривања права утврђених законом и 
остваривања другог законом утврђеног интереса у 
области спорта на начин којим се обезбеђује уредно 
и квалитетно, подједнаким условима остваривање 
права грађана и организација и задовољавање 
потреба корисника.

Члан 4.
Установа Спортски центар “Пожаревац” у 

Пожаревцу послује у државној и друштвеној 
својини на начин прописан законом.

Средства која чине имовину су:
1. Средства у државној својини, ствари 

изграђене, односно прибављене средствима 
у државној својини, односно приходи 
остварени по основу улагања државног 
капитала у установу, а којима управља, 
користи под условима утврђеним законом 
или одлуком надлежног органа општине 
Пожаревац располаже установа.

2. Право својине над другим покретним и 
непокретним стварима, новчаним средстви-
ма и хартијама од вредности и друга 
имовинска права.

2. Фирма и седисте фирме

Члан 5.
Фирма под којом установа послује гласи: 

СПОРТСКИ ЦЕНТАР “ПОЖАРЕВАЦ”

Члан 6.
Седиште фирме је у Пожаревцу, Партизанска 

бр. 1.

3. Делатност установе

Члан 7.
Делатност установе Спортски центар 

“Пожаревац” у Пожаревцу обухвата: 
92610 Делатност спортских арена и стадиона 
92622 Остале спортске активности 
52740 Поправка на другом месту непоменута 

- сервис спортске опреме, производња 
исте и спортских реквизита 

55300 Услуживање храном - ресторани
52480 Остала трговина на мало у 

специјализованим продавницама - 
сувенири и спортска опрема

74401 Приређивање сајмова
74402 Остале услуге рекламе и пропаганде
74112 Рачуноводствени и књиговодствени 

послови
55400 Барови
 Ова делатност обухвата продају пића 

која се уобичајено конзумирају на лицу 
места евентуално уз неки вид забаве

92340 Остале забавне активности на другом 
месту непоменуте 

51470 Трговина на велико осталим 
производима

У оквиру делатности установа Спортски центар 
“Пожаревац “ у Пожаревцу ће вршити следеће 
послове:

1. Организација спортских манифестација
2. Организација аматерских спортских 

манифестација
3. Организација сајамских манифестација и 

изложби
4. Организација масовних културних 

манифестација (концерти)
5. Креативно техничко опремање програма и 

манифестација
6. Поправку и сервисирање спортске опреме
7. Друге активности у складу са захтевима 

оснивача и овим Статутом и законом .

4. Заступање и представљање

Члан 8.
Установу заступа директор установе у границама 

овлашћења прописаним законом, оснивачким актом, 
Статутом установе и одлукама Управног и Надзорног 
одбора установе. Директор установе може другом 
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лицу дати пуномоћје за заступање установе и то 
првенствено у поступку пред судовима, државним 
и другим органима и организацијама (парнични, 
кривични, управни поступак и др.).

Члан 9.
Директор установе, уз сагласност Управног 

одбора установе, може одређеном лицу дати 
прокуру.

Члан 10.
Установу потписује директор установе.
За располагање новчаним средствима и 

потписивање у вези са тим, директор установе 
може појединачним актом овластити једног или 
више запослених установе с тим што су исти дужни 
да своје оверене потписе доставе организацији 
овлашћеној за платни промет.

5. Печат, штамбиљ, матични број и пословна 
акта установе

Члан 11.
Установа има свој печат и штамбиљ.

Члан 12.
Печат установе служи за оверу писмених 

докумената која издаје установа, који је кружног 
облика са садржајем: УСТАНОВА СПОРТСКИ 
ЦЕНТАР “ПОЖАРЕВАЦ” ПОЖАРЕВАЦ а у 
средини ГРБ ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ.

Члан 13.
Штамбиљ установе служи за упис података 

(број и датум) на актима који се заводе у деловима 
протокола, а издаје их или прима установа.

Штамбиљ је правоугаоног облика на коме је 
исписан текст:

СПОРТСКИ ЦЕНТАР “ПОЖАРЕВАЦ”
ПОЖАРЕВАЦ

Број  ____________________________
_______________________ 20______

Пожаревац

Члан 14.
За оверу појединих докумената које издају 

одређене службе у установи, а у циљу ефикаснијег 
издавања и кретања докумената (персонална 
документа, фактуре, признанице, потврде и слично) 
користе се поред активног печата и посебни (мали) 
печат, чију садржину одређује директор установе, а 
посебно се евидентирају у установи и код надлежног 
органа унутрашњих послова.

Члан 15.
Установа има матични број под којим се води 

код надлежног органа статистике.

Члан 16.
Пословна акта установе намењена трећим 

лицима (меморандум, фактура, наруџбеница и 
друго) поред фирме и седишта установе садрже 
означење суда и број регистрованих уписа суда 
код кога је установа уписана, број жиро рачуна и 
матични број установе.

6. Унутрашња организација

Члан 17.
У складу са предметом делатности, а у циљу 

ефикаснијег организовања и извршавања послова, 
који проистичу из предмета делатности у установи се 
организују службе и други облици организовања.

Унутрашња организација ближе се уређује 
општим актом установе.

II ИМОВИНА - КАПИТАЛ УСТАНОВЕ

Члан 18.
Имовину установе чине право својине на 

покретним и непокретним стварима, новчана 
средства и хартије од вредности и друга имовинска 
права.

Почетну имовину (основни капитал) чине 
оснивачки улог општине Пожаревац, имовина 
стечена досадашњим радом и пословањем установе 
Центар за културу и установе Спортски центар 
“Пожаревац”, као и имовина стечена по другим 
основама.

Члан 19.
Укупна имовина - капитал установе састоји 

се из већег дела државног капитала и мањег дела 
друштвеног капитала.

Вредност укупне имовине - капитала установе, 
као и висине удела државног и друштвеног 
капитала у њој, утврдјује се проценом, у складу са 
законом прописаном процедуром и иста се уписује 
у оснивачки акт, овај статут и пословне књиге 
установе, као и права и обавезе оснивача- установе, 
запослених установе и трећих лица која проистицу 
из тога.

Члан 20.
За своје обавезе установа одговара целокупном 

својом имовином.
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III НАЧИН РАСПОРЕЂИВАЊА ДОБИТИ, 
ПОКРИЋЕ ГУБИТКА, РЕЗЕРВЕ, ПЛАНОВИ 

И ПРОГРАМИ

Члан 21.
Установа остварује добит обављањем својих 

делатности, односно продајом производа и 
вршењем услуга и других делатности наведених у 
овом Статуту.

Успех у пословању је збир или разлика пословног 
резултата, резултата финансирања, непословног и 
ванредног резултата и резултата ревалоризације и 
исказује се као добит, односно као вишак прихода 
или као губитак.

Члан 22.
Нето добит је разлика између добити и 

обрачунатог пореза на добит.
Нето губитак је збир губитка и пореза на добит. 
Установа има обавезну резерву.
У обавезну резерву се сваке године од добити, 

уноси најмање 5% док резерва не достигне најмање 
10% основног капитала.

Члан 23.
Установа на почетку пословне године доноси 

финансијски план за ту годину, као основ за праћење 
рада и пословање у истој.

Установа може доносити и средњорочне и 
дугорочне планове и програме развоја установе 
у целини или за поједине делатности, што ће 
зависити и од планова оснивача-општине обзиром 
да је установа основана за обављање културно-
спортских делатности на подручју општине.

IV ОРГАНИ УСТАНОВЕ И ИЗБОР, ОПОЗИВ И 
ДЕЛОКРУГ ОРГАНА УСТАНОВЕ

Члан 24.
Органи установе су Управни одбор, Директор и 

Надзорни одбор.
Управни одбор и директор чине управу 

установе

1. Управни одбор

Члан 25.
Управни одбор је орган управљања установе.

Члан 26.
Управни одбор у оквиру своје надлежности:
1. утврђује пословну политику,
2. одлучује о статусним променама,
3. усваја извештаје о пословању установе и 

годишњи обрачун

4. доноси Статут и одлуку о усвајању плана 
развоја и програма рада, уз сагласност 
оснивача,

5. доноси инвестиционе одлуке,
6. врши и друге послове утврђене актом о 

оснивању и Статутом.

Члан 27.
Орган управљања установе је Управни одбор 

који има председника, заменика председника и 
7 чланова које именује и разрешава Скупштина 
општине Пожаревац и то:

- 6 чланова из редова оснивача Скупштине 
општине Пожаревац 

- 3 члана из редова запослених у Установи 
Спортски центар “Пожаревац”.

Члан 28.
Мандат чланова Управног одбора траје четири 

године, са правом поновног именовања.

Члан 29.
Управни одбор ради и одлучује на седницама.
Управни одбор одлучује ако је присутно више 

од половине чланова.
Управни одбор доноси одлуке већином гласова 

присутних чланова.
Седнице Управног одбора сазива и истим 

председава председник, а у његовом одсуству 
заменик председника.

Члан 30.
Опозив чланова Управног одбора врши се по 

поступку прописаном за њихово именовање.

Члан 31.
За рад у Управном одбору чланови Управног 

одбора имају право на стимулативну новчану 
накнаду под условима и у висини утврђеној 
пословником о раду и посебном одлуком Управног 
одбора.

Члан 32.
Рад Управног одбора ближе се уређује 

Пословником о раду Управног одбора. О раду 
Управног одбора води се потребна и прописана 
евиденција.

2. Директор установе

Члан 33.
Директор Установе је пословодни орган установе 

и са Управним одбором чини управу установе.
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Члан 34.
Директор установе у оквиру своје 

надлежности:
1. организује и води пословање установе
2. заступа установу
3. стара се о законитости рада установе и 

одговара за законитост рада установе
4. доноси општи акт о систематизацији радних 

места у установи
5. подноси годишњи извештај о пословању 

установе
6. утврђује предлог општих аката које доноси 

Управни одбор установе
7. доноси инвестиционе одлуке у вредности до 

100.000,00 динара.
8. закључује појединачни колективни уговор 

установе са оснивачем и организацијом 
синдиката установе

9. закључује уговоре о раду са запосленима 
установе

10. врши избор између пријављених кандидата 
по основу огласа за пријем радника у радни 
однос, закључује споразуме о преузимању 
радника, доноси све врсте решења о 
распоређивању и раду запослених у току 
трајања радног односа и престанку радног 
односа, решења о распореду и прерасподели 
радног времена, одморима и одсуствима 
запослених

11. закључује уговоре о вршењу привремених 
или повремених послова и уговора о делу

12. доноси опште и појединачне акте о 
спровођењу мера заштите на раду, 
противпожарне заштите и физичког 
обезбеђења и заштите објеката, средстава и 
запослених установе, као и заштите животне 
средине

13. путем генералних, специјалних и 
појединачних пуномоћја преноси овлашће-
ње за заступање установе у границама 
прописаних законом

14. одлучује и издаје акте управљања и 
руковођења установом или за издавање ис-
тих преноси овлашћења на друге запослене 
установе

15. обавља и друге послове утврђене законом, 
колективним уговорима, оснивачким актом 
и Статутом установе.

Члан 35.
Директора установе именује и разрешава 

Скупштина општине Пожаревац. Мандат директора 
установе траје четири године са правом поновног 
избора.

Члан 36.
Ако се директор установе не може именовати 

пре истека мандата, именује се вршилац дужности 
директора установе, али најдуже до годину дана.

Члан 37.
За директора установе може бити именовано 

лице које испуњава следеће услове:
а) да поседује:
 високу стручну спрему и најмање три године 

радног искуства на пословима у оквиру  
степена и смера стручности,

б) да својим програмом учини вероватним 
квалитетно обављање послова директора 
установе,

в) да није осуђивано за кривична дела против 
привреде и службене дужности, за која су 
наступиле правне последице осуде, док те 
последице трају.

Члан 38.
Директор установе може бити разрешен 

дужности и пре истека мандата из следећих 
разлога:

1. ако постоје губици у пословању,
2. ако прекрши правила клаузуле конкуренције,
3. ако прекрши правила поступања у случају 

сукоба интереса са установом (клаузула 
конфликтности интереса),

4. због неспособности,
5. ако је осуђен за кривично дело против 

привреде и службене дужности, за која су 
наступиле последице осуде,

6. на сопствени захтев,
7. ако не извршава одлуке судова, управних 

органа, органа оснивача и Управног одбора 
установе,

8. ако у свом раду поступа супротно закону, 
подзаконским актима и општим актима 
установе.

3. Надзорни одбор

Члан 39.
Надзорни одбор установе именује и разрешава 

Скупштина општине Пожаревац.
Надзорни одбор има три члана (председника 

и два члана) од којих су два из реда стручњака 
афирмисаних у области делатности спорта и 
културе иједан члан из реда запослених у установи 
Спортски центар “Пожаревац” у Пожаревцу.

Мандат чланова Надзорног одбора траје четири 
године, са правом поновног избора.
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Члан 40.
Надзорни одбор у оквиру своје надлежности:
1. врши надзор над законитошћу рада Управног 

одбора и директора установе,
2. прегледа периодичне и годишње обрачуне 

установе и утврђује да ли су сачињени у 
складу са прописима,

3. утврђује да ли се пословне књиге установе 
воде уредно и у складу са законом, а може их 
дати на вештачење,

4. извештава о годишњим рачуноводственим 
исказима и извештајима о пословању 
установе, који се подносе Управном одбору

5. даје мишљење о предлозима за расподелу 
добити,

6. разматра извештаје ревизора,
7. разматра захтеве, представке, пријаве и 

друге акте, који се односе на његов делокруг 
надлежности и предузима мере прописане 
законом,

8. доноси пословник о свом раду,
9. подноси извештаје о резултатима надзора 

Скупштини општине Пожаревац и Управном 
одбору установе,

10. врши и друге послове који му буду законом и 
овим Статутом стављени у надлежност.

Члан 41.
Надзорни одбор ради и одлучује на седницама.
Надзорни одбор одлучује ако седници 

присуствује најмање две трећине чланова, а 
одлуке доноси већином гласова присутних чланова 
Надзорног одбора.

Члан 42.
За рад у Надзорном одбору чланови Надзорног 

одбора имају право на новчану накнаду под 
условима и у висини утврђеној пословником о раду 
и посебном одлуком Управног одбора.

О раду Надзорног одбора води се потребна и 
прописана евиденција.

V ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ 
ОРГАНА УСТАНОВЕ

Члан 43.
Органи управе установе (Управни одбор 

и директор установе) и Надзорни одбор имају 
права и обавезе и одговорности утврђене законом, 
оснивачким актом и овим Статутом.

Члан 44.
Чланови Управног одбора установе, за одлуке 

које донесу по сопственој иницијативи или 

супротно предлогу директора установе или другог 
овлашћеног органа оснивача или установе, а истим 
проузрокују установи, повериоцима и оснивачу 
штету, одговарају солидарно за насталу штету, ако 
је одлука донета грубом непажњом или с намером 
да се штета проузрокује.

Члан Управног одбора не сноси одговорност за 
штету ако издвоји мишљење на записник.

Члан 45.
Чланови Управног одбора и директор установе 

одговарају солидарно за штету коју проузрокују 
установи, повериоцима и оснивачу, одлуком која 
се на предлог директора, лица овлашћеног од 
директора или без предлога а у присуству директора, 
који не издвоји своје мишљење нити касније у 
прописаном року не преузме одговарајуће мере, 
донесе на седници Управног одбора, а та одлука 
је донета грубом непажњом или са намером да се 
штета проузрокује.

Члан 46.
Чланови Надзорног одбора установе одговарају 

установи и оснивачу за штету коју у вршењу 
овлашћења проузрокују намерно или грубом 
непажњом.

Чланови Надзорног одбора установе могу 
бити одговорни за штету проузроковану одлуком 
Управног одбора или директора установе, ако 
су за ту одлуку знали или морали знати, а о томе 
нису известили оснивача нити упозорили Управни 
одбор и директора установе да је одлука штетна за 
установу, повериоце или оснивача.

Члан 47.
Одговорност Управног одбора, директора 

и Надзорног одбора установе за нанету штету 
установи и оснивачу, утврдјује се у поступку пред 
надлежним судом.

Члан 48.
Директор установе може обуставити од 

извршења општи акт установе за који сматра да је 
супротан закону или другом пропису и да о томе 
одмах обавести орган који га је донео.

Ако орган који је донео оспорени акт не усклади 
тај акт са законом у року од 30 дана од дана пријема 
обавештења, директор установе у року од осам дана 
код надлежног суда или органа покреће поступак за 
оцену његове законитости.

До доношења одлуке у року наведеном у ставу 
2. овог члана, односно одлуке о оцени законитости 
оспореног општег акта исти се не примењује.
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VI ОПШТИ АКТИ УСТАНОВЕ

Члан 49.
Општи акти установе су: Статут, правилници и 

одлуке, којима се на општи начин уређују одређена 
питања, ако законом и Статутом није другачије 
прописано.

Члан 50.
Статут је основни општи акт установе.
Статутом установе се у складу са законом уређују 

основна питања која се односе на организацију, рад 
и пословање установе.

Статут установе доноси Управни одбор 
установе, а сагласност на исти даје оснивач.

Члан 51.
Правилник је општи акт установе којим се у 

складу са законом и Статутом ближе уређују односи 
из појединих области рада и пословања установе.

Правилник доноси Управни одбор или директор 
установе зависно од делокруга своје надлежности.

Члан 52.
Управни одбор доноси:
1. Правилник о издавању у закуп станова и 

додели зајмова за стамбену изградњу
2. Правилник о рачуноводству
3. Правилник о амортизацији и ревалоризацији 

основних средстава
4. Правилник о физичко - техничком 

обезбеђењу објекта, средстава запослених 
установе

5. Правилник о заштити од пожара
6. Друге правилнике и одлуке општег 

карактера у складу са законом и потребама 
установе.

Члан 53.
Директор установе доноси:
1. Правилник о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних места у установи
2. Друге правилнике и одлуке општег 

карактера из делокруга своје надлежности.

Члан 54.
Појединачни колективни уговори који закључују 

овлашћени орган оснивача, директор установе и 
организација синдиката установе у име запослених 
установе, је посебан општи акт којим се у складу 
са законом, општим и посебним колективним 
уговорима уређују одређена права и обавезе 
послодавца - установе и запослених.

VII ВРШЕЊЕ НАДЗОРА ОД СТРАНЕ 
ОСНИВАЧА

Члан 55.
Оснивач - општина Пожаревац врши непосредан 

увид у рад установе преко својих представника у 
Управном и Надзорном одбору установе.

Оснивач, у циљу остваривања циљева и 
задатака, због којих је основао установу, поред мера 
инспекцијског надзора, може преузимати и све друге 
законом дозвољене мере да се ти циљеви и задаци 
реализују, односно отклоне сметње у реализацији 
истих.

VIII НАЧИН СТАТУСНИХ ПРОМЕНА 
УСТАНОВЕ

Члан 56.
Установа се може спојити са другом установом, 

поделити на две или више установа и променити 
облик установе.

Члан 57.
Спајање установа може се вршити преузимањем 

друге установе, припајањем другој установи или 
спајање новим оснивањем.

Спајање установа врши се на основу уговора 
који закључују установе, а на који сагласност даје 
оснивач.

Давање сагласности од стране оснивача 
подразумева истовремено и промену оснивачког 
акта.

Члан 58.
Подела установе врши се одлуком коју доноси 

Управни одбор установе.
Сагласност на одлуку о подели установе даје 

оснивач.
Давање сагласности од стране оснивача 

подразумева и истовремену промену оснивачког 
акта.

Члан 59.
Промена облика установе може се извршити 

под условима прописаним законом.

IX ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И РАДНЕ 
СРЕДИНЕ

Члан 60.
Управни одбор, директор, сви други органи и 

запослени дужни су да брину о заштити животне 
средине и радне средине.
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Плановима и програмима утврђују се мере и 
активности за заштиту животне средине, средстава 
и носиоци посла.

Мере заштите животне средине и радне средине 
обухватају:

- примену савремених техничко-технолошких 
решења која обезбеђују спречавање, односно 
отклањање загађености животне и радне 
средине,

- унапређивање организације рада и 
побољшање услова рада,

- обучавање радника ради упознавања са 
мерама и начином примене заштите животне 
и радне средине.

Члан 61.
Управни одбор установе и директор установе 

утврђују и предлажу мере заштите животне и радне 
средине и одговорни су за њихову примену.

X ОБАВЕШТЕЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ, 
ПОСЛОВНА ТАЈНА

Члан 62.
У интересу безбедности пословања и рада, 

заштите права и обавезе запослених у установи и 
широј друштвеној заједници поједини подаци о 
пословању и раду, развоју и односима у установи 
представљају пословну тајну.

Подаци из става 1. овог члана, могу се саопштити 
само по поступку и на начин утврђен законом или 
овим Статутом.

Под пословном тајном подразумевају се 
исправе, подаци, документа и други акти и списи 
који представљају тајну производње и услуга, 
резултата истраживачког и конструктивног рада, 
као и друге исправе, подаци, документа и други акти 
и списи чијим би саопштавањем неовлашћеном 
лицу због њихове природе и значаја, било противно 
интересима државе и установе и нанело штету 
интересима безбедности и пословања државе и 
установе.

Члан 63.
Поред података и исправа законом утврђених 

као пословна тајна посебну тајну представљају:
1. подаци и цене коришћења производа,
2. подаци о условима набавке и продаје,
3. подаци и елементи понуде до њиховог 

обајављивања,
4. елементи уговора о пословно техничкој 

сарадњи,
5. мере и начин поступања за случај ванредних 

околности,

6. план физичко-техничког обезбеђења објекта 
и имовине,

7. подаци које овлашћени државни орган 
прогласи тајном.

Члан 64.
Податке, исправе и други списи и акти који 

представљају пословну тајну могу саопштити 
директор установе или лице које он овласти.

Облик саопштавања одређује директор 
установе.

Члан 65.
Сви запослени установе имају право и дужност 

чувања пословне тајне без обзира на који начин је 
сазнају.

Саопштавањем пословне тајне неовлашћеним 
лицима запослени чине повреду радне обавезе.

Члан 66.
Посебним општим актом утврђује се право и 

обавеза из чувања и промета подацима, исправама, 
списима и документацијом која чини пословну 
тајну.

XI УЧЕШЋЕ ЗАПОСЛЕНИХ У УПРАВЉАЊУ 
УСТАНОВЕ

Члан 67.
Најмање трећину чланова Управног одбора и 

Надзорног одбора установе чине представници 
запослених установе.

Члан 68.
Појединачним колективним уговором установе 

може се предвидети образовање савета запослених, 
којим се утврдјује мандат, број и начин избора 
чланова савета запослених. Делокруг савета 
запослених утврђен је законом.

XII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 69.
Измене и допуне Статута се врше по поступку 

за његово доношење

Члан 70.
У року од 60 дана од дана ступања на снагу овог 

Статута Управни одбор установе донеће:
1. Правилник о унутрашњој контроли и 

безбедности,
2. Правилник о физичко-техничком обезбеђењу 

имовине и лица,
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3. Правилник о решавању стамбених потреба 
радника

4. Правилник о рачуноводству.
У року из става 1. овог члана закључиће се 

Појединачни колективни уговор за установу.
Директор установе ће у року од 60 дана од дана 

ступања на снагу овог Статута донети Правилник 
о систематизацији послова и радних задатака у 
установи.

Члан 71.
Статут ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику општине 
Пожаревац.

Члан 72.
Даном ступања на снагу овог Статута престаје 

да важи Статут установе Спортски центар 
“Пожаревац” у Пожаревцу број 240 од 27.07.2001.
године.

ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА

Слободан М. Јовић, ср.

13

На основу члана 44. става 1. тачке 10. Статута 
општине Пожаревац (“Службени гласник општине 
Пожаревац”, бр. 2/05), Скупштина општине 
Пожаревац, на седници од 14.06.2007. године, 
донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и избору два члана Општинског 

већа општине Пожаревац

I
Разрешавају се дужности члана Општинског 

већа општине Пожаревац, због поднете оставке:
1. Тома Јаничић из Пожаревца, ул. 7. јула бр. 1; 

и
2. Саша Ваљаревић из Пожаревца, ул. 23. 

Српске дивизије бр. 29.

II
У Општинско веће општине Пожаревац 

изабрани су:
1. Живомир Рајчић, адвокат из Пожаревца, ул. 

Ђурђа Бранковића бр. 21; и
2. Наков Нака, дипл. инж. грађевине из 

Пожаревца, ул. Немање Томића бр. 
1/28.

III
Ово решење објавити у “Службеном гласнику 

општине Пожаревац”.

У Пожаревцу, 14.06.2007. године Број: 01-06-22/13

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

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

14

На основу члана 9. Одлуке о оснивању Јавног 
комуналног предузећа “Комуналне службе” 
(“Службени гласник општине Пожаревац”, бр. 
6/98, 2/01 и 3/04) и на основу члана 44. Статута 
општине Пожаревац (“Службени гласник општине 
Пожаревац”, бр. 2/05), Скупштина општине 
Пожаревац, на седници од 14.06.2007. године, 
донелаје

Р Е Ш Е Њ Е

о разрешењу и именовању једног члана 
Управног одбора Јавног комуналног предузећа 

“Комуналне службе” у Пожаревцу

I
Разрешава се Срђан Филиповић дужности члана 

Управног одбора Јавног комуналног предузећа 
“Комуналне службе” у Пожаревцу, представник 
запослених предузећа.

II
Именује се Драгослав Јанићијевић за члана 

Управног одбора Јавног комуналног предузећа 
“Комуналне службе” у Пожаревцу, представник 
запослених предузећа.

III
Ово решење објавити у “Службеном гласнику 

општине Пожаревац”.

У Пожаревцу, 14.06.2007. год.   Број: 01-06-22/14а 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Иван Грубетић, дипл. инж. маш. ср. 
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На основу члана 16. Одлуке о оснивању Јавног 
новинског предузећа “Реч народа” у Пожаревцу 
(„Службени гласник општине Пожаревац”, бр. 1/06) 
и на основу члана 44. Статута општине Пожаревац 
(“Службени гласник општине Пожаревац”, бр. 
2/05), Скупштина општине Пожаревац, на седници 
од 14.06.2007. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

о разрешењу и именовању председника 
Управног одбора Јавног новинског предузећа 

“Реч народа” у Пожаревцу

I
Разрешава се Владимир Михајловски из 

Пожаревца, ул. Кнез Милошев венац бр. 4/15 
дужности председника Управног одбор Јавног 
новинског предузећа “Реч народа” у Пожаревцу.

II
Именује се Новица Радуловић из Пожаревца, 

ул. Босанска бр. 1, за председника Управног 
одбора Јавног новинског предузећа „Реч народа” у 
Пожаревцу.

III
Ово решење објавити у “Службеном гласнику 

општине Пожаревац”.

У Пожаревцу, 14.06.2007. год.    Број: 01-06-22/146 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

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

16

На основу члана 16. Одлуке о оснивању Јавног 
радио-дифузног предузећа “Радио Пожаревац” 
у Пожаревцу, („Службени гласник општине 
Пожаревац”, бр. 1/06) и на основу члана 44. Статута 
општине Пожаревац (“Службени гласник општине 
Пожаревац”, бр. 2/05), Скупштина општине 
Пожаревац, на седници од 14.06.2007. године, 
донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању једног члана 
Управног одбора Јавног радио-дифузног 

предузећа “Радио Пожаревац” у Пожаревцу

I
Разрешава се Добросављевић Живомир из 

Пожаревца, ул. Црвени крст бр. 18, дужности члана 
Управног одбора Јавног радио-дифузног предузећа 
“Радио Пожаревац” у Пожаревцу.

II
Именује се Митић Раде из Пожаревца, ул. Саве 

Ковачевића бр. 18 за члана Управног одбора Јавног 
радио-дифузног предузећа „Радио Пожаревац” у 
Пожаревцу.

III
Ово решење објавити у “Службеном гласнику 

општине Пожаревац”.

У Пожаревцу, 14.06.2007. год.    Број: 01-06-22/14в 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Иван Грубетић, дипл. инж. маш. ср.
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На основу члана 10. Одлуке о оснивању Јавног 
предузећа Дирекција за изградњу оштине Пожаревац 
(“Службени гласник општине Иожаревац”, бр. 6/98, 
2/01, 3/04, 3/05 и 6/06) и на основу члана 44. Статута 
општине Пожаревац (“Службени гласник општине 
Пожаревац”, бр. 2/05), Скупштина општине 
Пожаревац, на седници од 14.06.2007. године, 
донелаје

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

Надзорног одбора Јавног предузећа Дирекција 
за изградњу општине Пожаревац

I
Разрешава се Владимир Николић из Пожаревца, 

ул. Цане Бабовића бр. 107 дужности члана 
Надзорног одбора Јавног предузећа Дирекција за 
изградњу општине Пожаревац.

II
Именује се Иван Јовић из Пожаревца, ул. 

Драгољуба Ђурића бр. 8, за члана Надзорног одбора 
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Јавног предузећа Дирекција за изградњу општине 
Пожаревац.

III
Ово решење објавити у “Службеном гласнику 

општине Пожаревац”.

У Пожаревцу, 14.06.2007. год.    Број: 01-06-22/14г

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Иван Грубетић, дипл. инж. маш. ср.
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На основу члана 7. Одлуке о оснивању Јавног 
предузећа “Топлификација” (“Службени гласник 
општине Пожаревац”, бр. 2/01) и на основу члана 
44. Статута општине Пожаревац (“Службени 
гласник општине Пожаревац”, бр. 2/05), Скупштина 
општине Пожаревац, на седници од 14.06.2007. 
године, донела је

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

Управног одбора Јавног предузећа 
“Топлификација” у Пожаревцу

I
Разрешава се Наков Нака из Пожаревца, ул. 

Немање Томића бр. 1/28 дужности члана Управног 
одбора Јавног предузећа “Топлификација” у 
Пожаревцу.

II
Именује се Димић Драгослав из Пожаревца, 

ул. Хиландарска бр. 27 за члана Управног одбора 
Јавног предузећа “Топлификација” у Пожаревцу.

III
Ово решење објавити у “Службеном гласнику 

општине Пожаревац”.

У Пожаревцу, 14.06.2007. год.    Број: 01-06-22/14д 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Иван Грубетић, дипл. инж. маш. ср.
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На основу члана 5. Одлуке о оснивању Фонда 
за развој општине Пожаревац (“Службени гласник 
општине Пожаревац”, бр. 8/92) и на основу члана 
44. Статута општине Пожаревац („Службени 
гласник општине Пожаревац”, бр. 2/05), Скупштина 
општине Пожаревац, на седници од 14.06.2007. 
године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању једног члана 

Управног одбора Фовда за развој општиие 
Пожаревац

I
Разрешава се Саша Ваљаревић из Пожаревца, 

ул. 23. Српске дивизије бр. 29, дужнрсти члана 
Управног одбора Фонда за развој општине 
Пожаревац.

II
Именује се Радиша Стокић из Лучице за 

члана Управног одбора Фонда за развој општине 
Пожаревац.

III
Ово решење објавити у “Службеном гласнику 

општине Пожаревац”.

У Пожаревцу, 14.06.2007. год.    Број: 01-06-22/14ђ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Иван Грубетић, дипл.инж.маш.
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На основу члана 13. Одлуке о оснивању 
фондације „Пожаревачки мир 1718” („Службени 
гласник општине Пожаревац”, бр. 5/05) и на основу 
члана 44. Статута општине Пожаревац (“Службени 
гласник општине Пожаревац”, бр. 2/05), Скупштина 
општине Пожаревац, на седници од 14.06.2007. 
године, донела је

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

Управног одбора Фондације „Пожаревачки мир 
1718”
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I
Разрешава се Весна Тодоровић из Пожаревца, ул 

Вељка Влаховића бр. 63, дужности члана Управног 
одбор Фондације „Пожаревачки мир 1718”.

II
Именује се Ведран Лукић из Пожаревца, ул. 

Бошка Вребалова бр. 18 за члана Управног одбор 
Фондације „Пожаревачки мир 1718”.

III
Ово решење објавити у “Службеном гласнику 

општине Пожаревац”.

У Пожаревцу, 14.06.2007. год.    Број: 01-06-22/14е

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Иван Грубетић, дипл. инж. маш. ср.
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На основу члана 34. Закона о планирању и 
изградњи (“Службени гласник РС”, бр. 47/03 и 34/06) 
и на основу члана 44. Статута општине Пожаревац 
(“Службени гласник општине Пожаревац”, бр. 
2/05), Скупштина општине Пожаревац, на седници 
од 14.06.2007. године, донела је

ОДЛУКУ
о измени Одлуке о образовању Комисије за 

планове

I
У Одлуци о образовању Комисије за планове 

(“Службени гласник општине Пожаревац”, бр. 4/05, 
5/05 и 4/06) разрешавају се дужности члана:

1. Даниел Радуловић, дипл.инж. 
архитектуре из Пожаревца представник 
Министарства за инфраструктуру;

2. Ружица Богдановић, дипл. инж. 
архитектуре из Београда представник 
Министарства за инфраструктуру; и

3. Анђелија Јосиповић, дипл. инж. 
архитектуре из Београда представник 
Министарства за инфраструктуру.

II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у “Службеном гласнику општине 
Пожаревац”.

У Пожаревцу, 14.06.2007. год.  Број: 01-06-22/14ж

СУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТНЕ
Иван Грубетић, дипл. инж. маш. ср.
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На основу члана 52. и 53. става 2. и 3. и 
54. Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 62/03, 
64/04, 58/04 и 62/04) и на основу члана 44. Статута 
општине Пожаревац (“Службени гласник општине 
Пожаревац”, бр. 2/05), Скупштина општине 
Пожаревац, на седници од 14.06.2007. године, 
донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању једног члана 

Школског одбора Основне школе „Божидар 
Димитријевић - Козица” у Брадарцу

I
Разрешава се Милан Роквић из Костолца 

дужности члана Школског одбора Основне школе 
„Божидар Димитријевић - Козица” у Брадарцу, 
представник запослених Школе.

II
Именује се Маја Костић из Пожаревца за 

члана Школског одбора Основне школе „Божидар 
Димитријевић - Козица” у Брадарцу, представник 
запослених Школе.

III
Ово решење објавити у “Службеном гласнику 

општине Пожаревац”.

У Пожаревцу, 14.06.2007. год.    Број: 01-06-22/14з 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

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

23

На основу члана 52. и 53. става 2. и 3. и 
54. Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 62/03, 
64/04, 58/04 и 62/04) и на основу члана 44. Статута 
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општине Пожаревац (“Службени гласник општине 
Пожаревац”, бр. 2/05), Скупштина општине 
Пожаревац, на седници од 14.06.2007. године, 
донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању једног члана 
Школског одбора Основне школе „Вук 

Караџић” у Пожаревцу

I
Разрешава се Првослав Мошић из Пожаревца, 

ул. Ратарска бр. 1, дужности члана Школског 
одбора Основне школе „Вук Караџић” у Пожаревцу, 
представник Скупштине општине Пожаревац.

II
Именује се Ранко Милинковић из Пожаревца, ул. 

Страхинића Бана Б-4/10 у Школски одбор Основне 
школе „Вук Караџић” у Пожаревцу, представник 
Скупштине општине Пожаревац.

III
Ово решење објавити у “Службеном гласнику 

општине Пожаревац”.

У Пожаревцу, 14.06.2007. год.    Број: 01-06-22/14и 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

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

24

На основу члана 52. и 53. става 2. и 3. и 
54. Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 62/03, 
64/04, 58/04 и 62/04) и на основу члана 44. Статута 
општине Пожаревац (“Службени гласник општине 
Пожаревац”, бр. 2/05), Скупштина општине 
Пожаревац, на седници од 14.06.2007. године, 
донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању два члана Школског 

одбора Основне школе „Јован Цвијић” у 
Костолцу

I
Разрешавају се дужности члана Школског 

одбора Основне школе „Јован Цвијић” у Костолцу:

1. Николић Славко из Костолца, ул. Кобалова 
бр. 28/2, представник Скупштине општине 
Пожаревац; и

2. Обрадовић-Бура Слободанка из Костолца, 
представник Савета родитеља Школе.

II
Именују се за члана Школског одбора Основне 

школе „Јован Цвијић” у Костолцу:
1. Вуксановић Зорица из Костолца, ул. Николе 

Тесле бр. 20/18, представник Скупштине 
општине Пожаревац; и

2. Стојановић Зорица из Костолца, ул. Николе 
Тесле бр. 2, представник Савета родитеља 
Школе.

III
Ово решење објавити у “Службеном гласнику 

општине Пожаревац”.

У Пожаревцу, 14.06.2007. год.    Број: 01-06-22/14Ј 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

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