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На основу члана 70. и 71. Закона о локалној самоупра-
ви (“Службени гласник РС”, бр. 9/02, 33/04 и 135/04) 
и на основу члана 20. Статута општине Пожаревац 
(“Службени гласник општине Пожаревац”, бр. 3/02, 6/02 
и 7/02), Скупштина општине Пожаревац, на седници од 
01.03.2005. године, донела је

ОД Л У К У  
о месним заједицама

I   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом одлуком уређују се образовање, спајање, уки-
дање, послови, одлучивање, организација и финан-
сирање месних заједница, као облика месне самоуправе, 
као и друга питања рада месних заједница.

Члан 2.

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

Члан 3.

Месна заједница има назив, који може имати географ-
ско, етнографско, историјско и друго обележје, као и 
име историјске или неке друге знамените личности.

Скупштина општине утврђује назив месне заједнице.

Назив месне заједнице утврђен овом одлуком може 
се променити по претходно прибављеном мишљењу 
савета месне заједнице.

Иницијативу за промену назива месне заједнице може 
покренути савет месне заједнице.

Члан 4.

Месна заједница има својство правног лица у 
погледу права и обавеза утврђених законом, статутом 
и овом одлуком.

Месна заједница има свој статут, који доноси савет 
месне заједнице, у складу са законом и овом одлуком.

Сагласност на Статут месне заједнице даје Скупштина 
општине.

Месна заједница има свој печат и штамбиљ.

Печат је округлог облика, пречника 32мм. исписан 
је на српском језику, ћириличним писмом, са следећом 
садржином и изгледом:

У спољашњем кругу печата биће исписан назив 
“Република Србија”.

У другом и трећем кругу биће исписано “Општина 
Пожаревац-Месна заједница ___________________.

У дну печата биће исписано седиште месне заједнице.

Изнад седишта месне заједнице биће исписан редни 
број печата, односно римска цифра. Штамбиљ је правоу-
гаоног облика, величине 50х40мм у коме у хоризонталним 
редовима треба да буде исписана, ћириличним писмом, 
следећа садржина.

Република Србија
Општина Пожаревац 
Месна заједница “_____________“
  Број ___________
  _______________године
       (Седиште месне заједнице)
Месна заједница има рачун.

Члан 5.

Месна заједница може имати празник, који се утврђу-
је статутом месне заједнице.

Члан 6.

Имовину месне заједнице чине средства за рад из 
члана 66. ове одлуке, покретне ствари и права.

Члан 7.

У сваком сеоском насељу месна заједница носи назив 
насељеног места.

У сеоским насељима, месне заједнице су: “Баре”, 
“Батовац”, “Берање”, “Брадарац”, “Братинац”,”Брежане”, 
“Бубушинац”, “Драговац”, “Дрмно”, “Дубравица”, “Живи-
ца”, “Касидол”, “Кленовник”, “Кличевац”, “Лучица”, Маљу-
ревац”, “Набрђе”, “Острово”, “Петка”, “Пољана”, “Пругово”, 
“Речица”, “Село Костолац”, “Трњане” и “Ћириковац”.
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У граду Костолцу месна заједница носи назив: Градска 
месна заједница “Костолац”.

У граду Пожаревцу месне заједнице су:

1.  Месна заједница “БРАЋА ВУЈОВИЋ”, 
у коју спадају следеће улице:

 Светосавска, Доситејева, Кнез Милошев венац, Бра-
ничевски сквер, Радомира Миленића “Руса, Трг Радо-
мира Вујовића (само непарни бројеви), Делиградска, 
Браничевска , Димитрија Туцовића, Сопотска, 
Прилепска, Карађорђева, Скопљанска, Гргура Вујовића, 
др Николе Хаџи-Николића, Моше Пијаде ( сви парни 
бројеви и непарни од 11 до краја).

2.  Месна заједница “БУЛЕВАР”, 
у коју спадају следеће улице:

 Љубовијска, Драже Марковића, Трише Кацлеровића, 
Југовићева, Војвођанска, Зетска, Крајинска, Васе 
Чарапића, Изворска , Пионирски трг (осим ламела 
13, 15 и 17), Бошкова, др Воје Дулића, Николе 
Тесле, Илије Петровића, Книћанинова, Висока, 
Тршћанска, Боже Димитријевића, Његошева, Вељка 
Дугошевића,Таковска, Градско сокаче, Даворјанке 
Пауновић, Лењинова, Станоја Главаша, Угљешина, 
Сремска, Јована Шербановића (само непарни бројеви 
од 19-25), Цветка Павловића, Милене Павловић-Ба-
рили, 23. српске дивизије,Данила Киша, Милоша 
Црњанског, Сент Андрејска, Капетан Мишина, Воје 
Вујовића, Јована Цвијића, Вука Караџића (парни 
бројеви од 2 - 30 и непарни бројеви 1 - 21), Војске 
Југославије (парни бројеви 2 - 14 и непарни бројеви 
1-17), Саве Ковачевића,Немање Томића (парни 
бројеви од 24 до краја и непарни бројеви од 21 до 
краја), Ивана Милутиновића, Владимира Назора, 
Милоша Обилића (парни бројеви од 56 до краја и 
непарни бројеви од 63 до краја), Косте Стаменковића 
и Милана Јовановића.

3.  Месна заједница “БУРЈАН”, 
у коју спадају следеће улице:

 Вељка Влаховића, Миодрага Марковића, Бојане 
Првуловић, Церска, Петровачка, Слободана Јовића, 
Дрварска, Видинска, Партизанска (сви непарни 
бројеви и парни од броја 16 до краја), Ратарска, 
Радничка, Љубе Степића, Александра Павловића, 
Брежанска, Стишка, Дунавска (парни бројеви до 
120 и непарни бројеви до 193), Борска, Миодрага 
Васића, Голубачка, Филипа Филиповића, Змај 
Јовина, Ђердапска, Расадничка, Вршачка, Бате 
Булића, Нушићева, Моравска , Балканска, 8. марта, 
Првомајска, Рударска, Немањина (парни бројеви 
од 24 до краја и непарни бројеви од 15 до краја), 
Влајка Павловића, Војислава Илића, Стевана 
Сремца, Владимира Карића, Космајски одред, Косте 
Рацина, Бранка Митића, Билећка, Аћима Медовића, 
Димитрија Павловића, Драгослава Ђорђевића-
Гоше, Манасијска, Живорада Лазаревића, Милана 

Ракића, Чегарска, Ударничка, Витешка, Јефимије, 
Надежде Петровић , Исидоре Секулић, Студеничка, 
Жичка, Милешевска, Француска, Другог српског 
устанка, Девет Југовића, Дунавске дивизије, 
Тежачко сокаче, Јована Скерлића, Вере Милетић, 
Крушедолска, Молијерова, Кнегиње Љубице, 
Николе Пашића, Косовке девојке, Кнеза Вишеслава, 
Српских Владара, Господара Јеврема, Љубостињска, 
Светогорска, Коларчева, Добрачина, Грчић Миленка, 
Петра Трифуновића, Палмотићева, Вртларска, 
Војводе Драгомира, Мајке Јевросиме, Катанићева, 
Калинићева, Звечанска, Масарикова, Раваничка, 
Јанка Веселиновића, Грачаничка, Браће Добрњац, 
Прохорска, Трг Миливоја Живановића.

4.  Месна заједница “ВАСА ПЕЛАГИЋ”, 
у коју спадају следеће улице:

 Индустријска, Млавска, Симе Симића (од ул. Чеде 
Васовића до ул. Шумадијске), Мачванска, Васе 
Пелагића, Бошка Вребалова, Книнска, Вардарска, 
Шумадијска, Лоле Рибара, Далматинска, Босанска, 
Ђурђа Бранковића, Београдска, Пролетерска, 
Ситничка, Владе Гандија, Индустријско сокаче, 
Ђурђеве рупе, Зеленгорска (парни бројеви од 38 до 
краја и непарни бројеви од 45 до краја), Партизанска 
(само парни бројеви 2-14), Трг Радомира Вујовића 
(сви парни бројеви) и Илије Гојковића.

5.  Месна заједница “ГОРЊА МАЛА”, 
у коју спадају следеће улице:

 Зеленгорска (од ул. Косовске до ул. Чеде Васовића), 
Косте Абрашевића, Невесињска, Краљевића Марка, 
Звишка, Зајечарска, Цинцар Јанка, Црнотравска, Леско-
вачка, Пиротска, Жиже Лазаревић, 4. јула, Вукице 
Станковић, Михајла Пупина, Авалска, Ресавска, 
Светозара Марковића, Старине Новака, Градиштанска, 
25. маја, Смедеревска, Врањска, Жабарска, Алексе 
Ненадовића, 27. априла, Кучевачка, Жагубичка, 
Чеде Васовића, Симе Симића (од ул. Косовске до 
ул. Чеде Васовића), 7. јула, Ћуре Ђаковића, Браће 
Барух, Блаже Јовановића, Ђуре Даничића, Ђуре Салаја, 
Народног фронта, Седам секретара СКОЈ-а, Ђоке 
Пајковића, Младог радника, Бранка Крсмановића, 
Прва пролетерска, Георги Димитрова, Алексе Дундића, 
Барска, 8. јуна, Виктора Бубња, Александра Ивановића, 
Миливоја Живановића, Јована Драгашевића, Иве 
Маринковића, Дечанска, Хиландарска, Анафа 
Соломона - Жике, Роксанде Игњатовић-Димитрије-
вић, Аврама Трифуновића, Ослободилаца Пожаревца, 
Светозара Ђорђевића, Николе Сикимића, Милоша 
Савића, Сувоборска, Косовска, Дечанска, др Младена 
Стојановића, Милентија Поповића, Властимира 
Царевца, 6. личке дивизије (само парни бројеви), Баје 
Секулића, Страхињића бана, Жупска, Кнеза Данила, 
Железничка, Љубичевска, Рашка, Цара Уроша, Приз-
ренска, Хумска, Прокупачка, Динарска, Крузијска, 
Крушевачка, Милатовачка, Пендина, Горња мала и 
насеље Љубичево.
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6.  Месна заједница “ЗАБЕЛА”, 
у коју спадају:

 Насеље Забела, и ул. Дунавска (парни бројеви од 122 
до краја и непарни бројеви од 195 до краја).

7.  Месна заједница “ПАРК”, 
у коју спадају следеће улице:

 15. октобра, Моше Пијаде (само непарни бројеви 1 
-9), Трг ослобођења, Дринска,Стари корзо, Хајдук 
Вељкова, Колубарска, Омладинска, Светислава Уро-
шевића, Радоја Домановића, Црвени крст, Маја-
ковског, Радована Драговића, Војводе Мишића, 
Хомољска, Војводе Степе, Поречка, Мирослава 
Јовановића, Виноградска, Толстојева, Војводе Путни-
ка, Розе Луксембург, Јована Поповића, Слободана 
Пенезића - Крцуна, Александра Пауновића, Војводе 
Петра Бојовића, др Арчибалда Рајса, Видовданска, 
Видосаве Станковић, Милице Јанковић, Младости, 
Јесењинова, Лоркина, Драгојла Дудића, Јована 
Шербановића (сви парни бројеви и непарни од 
1 - 17), Табачка чаршија (сви непарни бројеви), 
Александра Златковића, Трг Стевана Максимовића, 
Проф.Ћорђа Јањића, Девете Српске народно-осло-
бодилачке ударне бригаде, Душана Радовића, др 
Миломира Бранковића, Пук.Миливоја Стојановића, 
Милана Ајваза, Десанке Првановић и Шеста.

8.  Месна заједница “РАДНА МАЛА”, 
у коју спадају следеће улице:

 Вука Караџића (парни бројеви од 32 до краја и непар-
ни бројеви од 23 до краја), Тимочка, Јадранска, 
Мишарска, Македонска, Алексе Шантића, Крфска, 
Метохијска, Сарајевска, Дурмиторска, Космајска, 
Кочина, Војводе Миленка, Раде Слободе, Костолачка, 
Охридска, Братства Јединства (парни бројеви 2-124 
и непарни бројеви 1-117), Скадарска, Солунска, 
Војводе Добрњца (парни бројеви од 8 до краја и 
непарни бројеви од 13 до краја), Ђорђа Јовановића, 
Пионирски трг (само ламела 13, 15 и 17) и Бранислава 
Тодоровића.

9.  Месна заједница “СОПОТ”, 
у коју спадају следеће улице:

 Ивана Горана -Ковачића, Жикице Јовановића-Шпанца, 
Јелене Ћетковић, Радмиле Трифуновић, Скојевска, 
Филипа Кљајића, Војске Југославије (парни бројеви 
од 16 до краја и непарни бројеви од 21 до краја), 
Сењанина Иве, Ђуре Јакшића, Приштинска, Узун 
Миркова, Милоша Обилића (парни бројеви од 2-54 и 
непарни бројеви од 1 - 61), Милоша Поцерца, Илије 
Бирчанина, Немање Томића (парни бројеви од 2-22 
и непарни бројеви од 1-19), Војводе Добрњца (парни 
бројеви 2 - 6 и непарни бројеви 1 - 11), Братства 
Јединства (парни бројеви од 126 до краја и непарни 
бројеви од 119 до краја), Радних бригада, Воје 
Дамњановића, Жарка Зрењанина, Јосипа Панчића, 
Јове Урошевића, Кадињача, Ламартинова, Кларе 
Цеткин, Париске Комуне, Интернационалних бригада, 

Максима Горког, Достојевског, Проте Матеје, Маргум, 
Виминацијум, Живана Цвејића, Радисава Цвејића, 
Иве Андрића, Петра Кочића, Бранка Радичевића, 
Милована Глишића, 28. марта, Ернеста Хемингвеја, 
Бранка Ћопића, Симониде, Милоша Б. Јанковића, 
Мајора Драгутина Гавриловића, Народна, Феликса 
Каница, Драгољуба Ђурића, Миодрага Богдановића-
Пљуце, Печка, Миодрага Николића, Словенска, 
Десанке Максимовић, Марије Кири, Милоша Обрено-
вића, Пастерова, Лазе Костића, Стевана Првовенчаног, 
Стевана Мокрањца, Горњачка и Лазе Лазаревића .

10.  Месна заједница “ЋЕБА”,  
у коју спадају следеће улице:

 Табачка чаршија (сви парни бројеви), Синђелићева, Југ 
Богданова, Топличина, Ћебина, Косанчићева, Кнеза 
Лазара, Ужичка, Вељка Дугошевића (само непарни 
бројеви), Немањина (парни бројеви 2 - 22 и непарни 
бројеви 1-17).

11.  Месна заједница “ЧАЧАЛИЦА”, 
у коју спадају следеће улице:

 Битољска, Боре Станковића, Воје Богдановића - 
Сељака, Владимира Роловића, Владе Зечевића, Весе-
лина Маслеше, Горанска, Драгана Милојковића, 
Бранислава Радовановића, Виктора Игоа, Сестро-
љинска, Ивана Мажуранића, Ивана Цанкара, Јосипа 
Цазија, Кнеза Рајице, Коче Рацина, Козарачка, 
Кајмакчаланска, Ловћенска, Љутице Богдана, 
Милице Српкиње, Марка Миљанова, Митра Три-
фуновића, Миодрага Морисављевића, Новосадска, 
Надежде Вељковић, Прешернова, Пожаревачког 
партизанског одреда, Павла Јуришића - Штурма, 
Првог српског устанка, Родољуба Чолаковића, 
Стевана Јаковљевића, Слободарска, Светислава 
Ивановића - Кобаса, Подгоричка, Танаска Рајића, 
Ћирила и Методија, Ускочка, Фрушкогорска, Филипа 
Вишњића, Хајдучка, Сокобањска, Црногорска, Цане 
Бабовић, Цара Душана, Златарска, Шекспирова, 
6. личке дивизије (само непарни бројеви), Алексе 
Галибарде, Старца Вујадина и Уроша Предића.

II   ОБРАЗОВАЊЕ, СПАЈАЊЕ И УКИДАЊЕ 
МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

Члан 8.

Ради задовољавања потреба од непосредног 
заједничког интереса за грађане на одређеном подручју, 
које представља територијалну и функционалну целину 
и на којем постоји међусобна повезаност грађана у 
свакодневном животу и могућност непосредног договарања 
и одлучивања о остваривању заједничких интереса у 
задовољавању својих потреба, може се образовати нова 
месна заједница.
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Члан 9.

О образовању нове, промени подручја и укидању 
месне заједнице, одлучује Скупштина општине већином 
укупног броја одборника.

Предлог за образовање нове, промену подручја и 
укидање месне заједнице могу поднети председник 
Општине, најмање 1/3 одборника, савет месне заједнице, 
или више од 50% грађана бирача са подручја на које се 
предлог односи, путем грађанске иницијативе.

Скупштина општине дужна је да пре доношења 
одлуке о образовању нове, промени подручја и укидању 
месне заједнице прибави мишљење грађана са дела 
територије општине на који се предлог односи путем 
збора грађана. Скупштина општине дужна је да пре 
доношења одлуке обавезно прибави и мишљење савета 
месне заједнице, на коју се предлог односи.

Члан 10.

Предлог за образовање месне заједнице мора 
садржати:

-  својеручно потписан списак грађана који предла-
жу образовање месне заједнице, са њиховим пре-
зименима и именима и адресом становања;

-  подручје (опис и границе) месне заједнице и број 
становника подручја;

- начин финансирања месне заједнице; и
-  друга питања од интереса за живот и рад месне 

заједнице.

Члан 11.

Предлог из претходног члана ове одлуке подноси 
се Скупштини општине, која оцењује да ли постоје 
услови да грађани могу:

-  најнепосредније извршавати, усклађивати и задовоља-
вати заједничке интересе и потребе;

-  обезбеђивати материјалну основу за задовољавање 
заједничких интереса и потреба; и

-  развијати сарадњу у решавању питања од заједничког 
интереса са предузећима и установама, органима 
и организацијама на територији месне заједнице 
и са другим месним заједницама.

Члан 12.

Акт о оснивању на основу предлога из члана 9. 
ове одлуке доноси Скупштина општине и обавештава 
подносиоца предлога.

Ако Скупштина утврди да не постоје услови за 
образовање месне заједнице, донеће о томе одговарајућу 
одлуку и обавестити подносиоца предлога.

Члан 13.

Одлука о образовању месне заједнице садржи:

-  назив насељеног места, односно дела насељеног 
места за које се образује месна заједница и тачан 
опис подручја за које се образује; и

- назив месне заједнице.

Члан 14.

Правне последице укидања месне заједнице регулишу 
се у складу са законом и посебном одлуком којом се месна 
заједница укида.

Члан 15.

Месна заједница има статут. Статут садржи одредбе 
о:

  1.  пословима месне заједнице;
  2.  органима и начину њиховог рада и начину на који 

се врши њихов избор;
  3.  облицима непосредног изјашњавања грађана (збор 

грађана, грађанска иницијатива, референдум);
  4.  начину сазивања и рада зборова грађана;
  5.  поступку доношења аката месне заједнице;
  6.  називу и седишту месне заједнице;
  7.  заступању;
  8.  начину стицања и располагања средствима;
  9.  употреби печата;
10.  обезбеђивању јавности рада савета месне заједнице; 

и
11.  другим питањима од значаја за месну заједницу.

Члан 16.

Рад органа месне заједнице је јаван.

Јавност рада и обавештавање грађана обезбеђује 
се:

-  јавним расправама на зборовима грађана о предло-
зима финансијског плана и завршног рачуна месне 
заједнице, годишњим извештајима о раду месне 
заједнице, као и у другим случајевима када органи 
Општине и месне заједнице то одлуче;

-  истицањем дневног реда и материјала за седницу 
савета месне заједнице, као и предлога одлука Општи-
не и месне заједнице на огласној табли, односно 
огласном простору који је доступан највећем броју 
грађана, истицањем усвојених одлука и других аката, 
као и обавештавањем грађана о седницама савета 
месне заједнице, о зборовима грађана и другим 
скуповима од локалног интереса, најмање 8 дана 
пре дана њиховог најављеног одржавања; и

-  правом грађана да остварују увид у записнике и акте 
савета месне заједнице и присуствују седницама 
савета месне заједнице.
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Јавност рада и обавештавање грађана се ближе 
уређује статутом месне заједнице.

III   ПОСЛОВИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 17.

Грађани у месној  заједнице своје потребе и интересе 
задовољавају и остварују у следећим областима:

-  просторног, урбанистичког планирања и уређења 
насељеног места;

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

социјалних група;
-  ванинституционалне бриге о социјалним категоријама 

становништва;
-  социјалне и здравствене заштите и образовања; 

и
- самодоприноса.

Члан 18.

У вршењу послова месне заједнице, грађани и 
органи месне заједнице:

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

и покрећу разне иницијативе;
-  организују изјашњавање грађана о питањима од 

значаја за Општину и месну заједницу;
-  спроводе хуманитарне акције на својој терито-

рији;
- организују рад радних тела месне самоуправе;
- дају мишљења о урбанистичким плановима;
-  дају предлоге о доношењу програма комуналне 

изградње;
-  учествују у расправама о одржавању чистоће, 

одржавању зелених површина, уређења паркова, 
одржавању фудбалских игралишта и др.;

-  остварују утицај на коришћење општинског послов-
ног простора и постављање објеката мале привреде 
на изграђеном и неизграђеном осталом грађевинском 
земљишту;

-  остварују сарадњу са општинским јавним предузе-
ћима;

-  брину се о уређењу насеља;
-  обезбеђују комунални развој насеља (изградња пута, 

тротоара, водовода, електричне мреже и др.);
-  одлучују о коришћењу простора којим располаже 

месна заједница и одржавању објеката на подручју 
месне заједнице, чији су они корисници;

-  спроводе изборе за органе месне заједнице;
-  извршавају и друге послове утврђене уставом, 

законом и Статутом Општине.

IV   ОДЛУЧИВАЊЕ У МЕСНОЈ  
ЗАЈЕДНИЦИ

Члан 19.

Грађани организовани у месној заједници одлучују 
о својим заједничким интересима путем:

- референдума;
-  писаног изјашњавања;
-  збора грађана;
-  грађанске иницијативе, предлога и мишљења; и
-  изабраних представника у органима месне заједнице.

Грађани у месној заједници могу покренути народну 
иницијативу у складу са Статутом Општине, статутом 
месне заједнице и законом

Референдум

Члан 20.

Референдумом у месној заједници грађани се 
изјашњавају о одређеним питањима о којима одлучује 
Скупштина општине, као и о одређеним пословима од 
заједничког интереса за грађане у месној заједници 
(самодоприносу и др.).

Референдум се расписује за подручје целе месне 
заједнице или њеног дела, односно насеља или дела 
насеља.

Предлог за расписивање референдума могу подне-
ти: 

- збор грађана;
- 10% грађана од укупног броја бирача;
- Председник општине;
- савет месне заједнице.

Одлуку о расписивању референдума у месној за-
једници доноси Скупштина општине. Референдум 
се обавезно расписује ради одлучивања о питањима 
утврђеним статутом месне заједнице, овом одлуком 
и законом.

Писано изјашњавање

Члан 21.

Писано изјашњавање се спроводи на исти начин и 
по истом поступку као и за референдум.

Збор грађана

Члан 22.

Збор грађана се може одржати за подручје целе 
месне заједнице, дела месне заједнице, насеља или 
дела насеља.
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Збор грађана разматра:
-  питања од заједничког интереса за грађане у месној 

заједници;
-  извештаје и питања из делокруга рада Скупштине 

општине, за које се тражи расправа на зборовима 
грађана;

-  и сва друга питања од интереса за грађане на подруч-
ју месне заједнице, која буду предвиђена статутом 
месне заједнице.

Члан 23.

Збор грађана месне заједнице може сазвати председ-
ник Скупштине општине, Председник општине и савет 
месне заједнице, ради разматрања питања из надлежности 
Скупштине општине и месне заједнице.

Предлог за сазивање збора грађана у месној 
заједници могу поднети:

- најмање 50 бирача;
- најмање 5 одборника у Скупштини општине; и
- Председник општине.

Збор грађана месне заједнице, ради разматрања 
питања од интереса за целу месну заједницу, може 
се одржати ако присуствује најмање 10% грађана - 
бирача.

Уколико на збору не присуствује број бирача из 
претходног става овог члана, збор се може одржати по 
протеку времена од 15 минута и са бројем присутних 
бирача који не може бити мањи од 2% уписаних бирача, 
ни мањи од 50 бирача.

Остала питања од значаја за рад збора грађана регули-
саће се статутом месне заједнице.

V   ОРГАН МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 24.

Орган месне заједнице је савет, који се бира на 
четири године.

У месним заједницама које имају до 2000 бирача, 
савет има председника и 10 чланова; у месним заједни-
цама које имају од 2001 до 5000 бирача, савет има 
председника и 14 чланова и у месним заједницама ко-
је имају преко 5000 бирача, савет има председника и 
20 чланова.

Члан 25.

У месној заједници образује се савет месне заједнице.

Савет месне заједнице је представничко тело месне 
заједнице, које обавља следеће послове и задатке:

  1.  доноси статут месне заједнице;

  2.  доноси финансијски план и завршни рачун месне 
заједнице;

  3.  доноси програм рада и полугодишњи и годишњи 
извештај о раду;

  4.  доноси пословник о раду;
  5.  покреће иницијативу за увођење самодоприноса,
  6.  врши надзор над спровођењем програма реали-

зације уведеног самодоприноса;
  7.  покреће иницијативу за доношење нових или 

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

организацијама у питањима која су од интереса 
за грађане месне заједнице;

  9.  стара се о спровођењу референдума који се распису-
је на територији Општине, за делове Општине, 
месну заједницу, или делове месне заједнице;

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

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

12.  образује комисије, мировна већа, одборе и друга 
радна тела ради задовољавања заједничких потреба 
грађана у складу са законом и овом одлуком; и

13.  врши и друге послове утврђене овом одлуком.

Члан 26.

Изборе за савете месних заједница расписује пред-
седник Скупштине општине Пожаревац одлуком којом 
се одређује дан одржавања избора, као и дан од кога 
почињу да теку рокови за вршење изборних радњи.

Избори за чланове савета месних заједница у свим 
месним заједницама на територији општине Пожаревац, 
обављаће се на начин прописан овом одлуком.

Од дана расписивања изборе за чланове савета 
месних заједница, од стране председника Скупштине 
општине, па до дана одржавања избора, не може протећи 
мање од 30 ни више од 60 дана.

Члан 27.

Право да бира и да буде биран за члана савета месне 
заједнице има грађанин Републике Србије, који има 
држављанство Републике Србије и Србије и Црне Горе, који 
је навршио 18 година живота, пословно је способан и има 
пребивалиште у месној заједници чији се савет бира.

Право да буде биран за члана савета месне зајед-
нице има и одборник Скупштине општине Пожаревац, 
као и посланици.

Члан 28.

Органи за спровођење избора за чланове савета 
месних заједница су комисија за избор чланова савета 
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месне заједнице (у даљем тексту: изборна комисија), 
коју чине председник и четири члана и бирачки одбор, 
кога чине председник и два члана.

Председник и чланови изборне комисије и бирачког 
одбора имају заменике.

Савет месне заједнице образује изборну комисију.

Уколико савет месне заједнице не образује изборну 
комисију то ће учинити Председник општине.

Органи за спровођење избора су самостални и 
независни у раду и раде на основу ове одлуке и прописа 
донетих на основу ове одлуке.

За свој рад органи за спровођење избора одговарају 
органу који их је именовао.

Изборна комисија одлучује већином гласова од 
укупног броја својих чланова.

У изборној комисији ни једна политичка странка 
не може имати више од половине чланова.

Изборна комисија има секретара, кога именује са-
вет месне заједнице. Секретар обавља стручне и адми-
нистративно-техничке послове за потребе комисије и 
учествује у раду комисије без права одлучивања.

Секретар комисије има заменика.

Члан 29.

Изборна комисија и бирачки одбори раде у сталном 
и проширеном саставу.

Право да одреди члана за рад у органима за спрово-
ђење избора има сваки подносилац потврђене и 
проглашене изборне листе, који је предложио најмање 
2/3 кандидата од укупног броја чланова савета који 
се бира.

Два или више подносилаца изборне листе могу одре-
дити заједничког члана за рад у органу за спровођење 
избора.

Изборна комисија ради и одлучује већином гласова 
чланова у проширеном саставу од дана утврђивања 
тог састава до завршетка избора.

Члан 30.

Изборна комисија:
  1.  стара се о законитости спровођења избора чланова 

савета;
  2.  одређује бирачка места, најкасније 20 дана пре 

дана одређеног за одржавање избора, али тако 

да бирачка места буду истоветна са бирачким 
местима за избор одборника Скупштине општи-
не Пожаревац.

  3.  одређује бирачке одборе и именује њихове 
чланове;

  4.  даје упутства бирачким одборима у погледу 
спровођења поступка избора чланова савета;

  5.  прописује обрасце и организује техничке припреме 
за спровођење избора за чланове савета;

  6.  утврђује да ли су изборне листе сачињене и под-
нете у складу са прописима о избору чланова 
савета;

  7.  проглашава изборне листе;
  8.  утврђује облик и изглед гласачких листића, број 

гласачких листић за бирачка места и записнички 
их предаје бирачким одборима;

  9.  утврђује и објављује укупне резултате избора 
чланова савета;

10.  подноси извештај савету месне заједнице о спро-
веденим изборима за чланове савета; и

11.  обавља и друге послове одређене прописима о 
избору чланова савета.

У свом раду, изборна комисија сходно примењује 
упутства и друге акте Општинске изборне комисије, 
који се односе на спровођење избора за одборнике.

Члан 31.

Бирачки одбор чине председник и 2 члана.

Председник и чланови бирачког одбора имају 
заменике.

Бирачки одбор именује се најкасније 10 дана пре 
дана одређеног за одржавање избора.

У бирачком одбору ни једна политичка странка не 
може имати више од половине чланова.

Решење о именовању бирачких одбора доставља 
се свим подносиоцима потврђених изборних листа, 
у року од 48 часова од дана доношења решења, као 
и свим члановима и заменицима чланова бирачких 
одбора.

Члан 32.

Бирачки одбор непосредно спроводи гласање, обез-
беђује правилност и тајност гласања, утврђује резултате 
гласања на бирачком месту и обавља друге послове 
одређене овом одлуком.

Бирачки одбор се стара о одржавању реда на 
бирачком месту за време гласања. Ближа правила о 
раду бирачког одбора одређује изборна комисија.
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 Кандидовање

Члан 33.

Кандидате за чланове савета могу предлагати, 
посебно или заједно, политичке странке, коалиције 
и друге политичке организације, које својим потписима 
подржи најмање 10 бирача по предлогу за једног 
кандидата или најмање 30 бирача по изборној листи, 
односно по предлогу за 2 или више кандидата.

Кандидате за чланове савета може предложити и 
група грађана, коју својим потписима подржи најмање 
10 бирача по предлогу за једног кандидата или најмање 
30 бирача по изборној листи, односно по предлогу за 
2 или више кандидата.

У име политичке странке или групе грађана, предлоге 
из става 1. и 2. овог члана може поднети само лице које 
је политичка странка или група грађана овластила.

У име коалиције странака, предлог из става 1. и 2. 
овог члана подносе највише два овлашћена лица.

Члан 34.

Изборна листа доставља се изборној комисији 
најкасније 15 дана пре дана одређеног за одржавање 
избора.

Изборна листа садржи следеће податке:
-  редни број, презиме и име, датум рођења, занима-

ње и пребивалиште и адресу становања.

Уз изборну листу изборној комисији доставља се 
следећа документација:

1.  овлашћење лица које подноси листу;
2.  потписи бирача са територије месне заједнице који 

подржавају одређену изборну листу; и
3. копија личне карте кандидата.

Списак бирача који подржавају изборну листу садр-
жи следеће податке: редни број, презиме и име, датум 
рођења, занимање, пребивалиште и адресу становања, 
лични број и својеручни потпис.

Кад изборну листу предлаже коалиција странака 
уз изборну листу се обавезно подноси и писани 
коалициони споразум којим се уређује начин расподеле 
мандата, у складу са овом одлуком.

Члан 35.

Једно лице може бити кандидат за члана савета 
само на једној изборној листи.

Подносилац изборне листе одређује редослед канди-
дата на листи.

Кад по доношењу решења о проглашењу изборне 
листе кандидат буде правоснажном судском одуком 
лишен пословне способности, изгуби држављанство 
Републике Србије, одустане од кандидатуре, или ако 
наступи његова смрт, подносилац изборне листе губи 
право да предложи новог кандидата.

Положај на изборној листи кандидата из става 3. овог 
члана заузима кандидат који је по редоследу следећи 
на изборној листи.

Подносилац изборне листе може повући листу најдоц-
није до дана утврђивања збирне изборне листе.

Члан 36.

Назив изборне листе одређује се према називу поли-
тичке странке која подноси листу, а у назив се може 
укључити име и презиме лица које политичка странка 
одреди, као носиоца изборне листе.

Ако две или више политичких странака поднесу 
заједничку изборну листу, назив изборне листе и највише 
два носиоца изборне листе одређују се споразумно.

Уз назив изборне листе групе грађана подносилац 
одређује ближу ознаку те листе, а у назив се може укљу-
чити име и презиме лица које група грађана одреди 
као носиоца изборне листе.

Лице одређено као носилац изборне листе може 
бити кандидат за члана савета.

Члан 37.

Изборна комисија прописује облик и садржај обрас-
ца за потпис бирача који подржавају изборну листу 
и ставља га на располагање учесницима у изборима.

Забрањено је прикупљање потписа на радним 
местима, као и сваки вид вршења притиска на грађане 
да својим потписом подрже изборну листу.

Бирач може својим потписом подржати изборну 
листу само једног предлагача.

Члан 38.

Изборна комисија проглашава изборну листу једне 
политичке странке (страначка изборна листа), листу две или 
више политичких странака (коалициона изборна листа) или 
листу групе грађана (изборна листа групе грађана), одмах 
по пријему изборне листе и одговарајуће документације, а 
најкасније у року од 24 часа од пријема изборне листе.

Решење о проглашењу изборне листе из става 1. 
овог члана, изборна комисија доставља без одлагања 
подносиоцу.
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Члан 39.

Кад изборна комисија утврди да изборна листа 
није поднета благовремено, донеће решење о њеном 
одбацивању.

Кад изборна комисија утврди да изборна листа 
садржи недостатке који су сметња за проглашење 
изборне листе у складу са овом одлуком, донеће у року 
од 24 часа од пријема изборне листе, закључак којим 
се подносиоцу изборне листе налаже да најкасније 
у року од 48 часова од часа достављања закључка 
отклони те недостатке. Тим закључком истовремено 
ће се подносиоцу изборне листе указати на радње које 
треба да обави ради отклањања недостатака.

Кад изборна комисија утврди да изборна листа 
садржи недостатке предвиђене овим законом, или кад 
утврди да недостаци изборне листе нису отклоњени, 
или нису отклоњени у предвиђеном року, донеће у 
наредних 24 часа решење којим се одбија проглашење 
изборне листе.

Члан 40.

Збирну изборну листу утврђује изборна комисија 
и она садржи све изборне листе, са личним именима 
свих кандидата и подацима о години рођења, занимању 
и пребивалишту.

Редослед изборних листа, са именима свих кандидата 
на збирној изборној листи утврђује се према редоследу 
њиховог проглашавања.

Збирну изборну листу изборна комисија објављује на 
огласној табли месне заједнице и на другим пригодним мес-
тима, најкасније десет дана пре дана одржавања избора.

Сваки подносилац изборне листе има право да у року 
од 48 часова од дана објављивања збирне изборне листе 
изврши, преко лица које овласти, увид у све поднете 
изборне листе и документацију поднету уз њих.

Грађани имају право да буду обавештени о изборним 
листама.

Члан 41.

Изборна комисија дужна је да за сваки бирачки 
одбор благовремено припреми материјал за гласање, 
а нарочито потребан број гласачких листића, извод 
из бирачког списка, као и образац записника о раду 
бирачког одбора.

Гласачке листиће припрема изборна комисија.
Изборна комисија утврђује укупан број гласачких 

листића, који мора бити једнак броју бирача уписаних 
у бирачки списак у Општини.

Изборна комисија контролише припрему и оверу 
гласачких листића.

Гласачки листићи штампају се на једном месту.

Изборна комисија ближе утврђује садржину, 
облик и изглед гласачких листића, начин и контролу 
њиховог штампања и достављање и руковање гласачким 
листићима.

Члан 42.

Примопредаја изборног материјала врши се 
најкасније 24 часа пре дана одржавања избора.

Изборна комисија стара се о уређивању бирачких 
места и припрема за сваки бирачки одбор потребан 
број гласачких кутија с прибором за њихово печаћење 
и прибором за писање.

На дан избора, пре почетка гласања, бирачки одбор 
утврђује да ли је припремљени изборни материјал за 
то бирачко место потпун и исправан, да ли је бирачко 
место уређено на начин којим се обезбеђује тајност 
гласања и да ли гласање може почети, што уноси у 
записник о свом раду.

Члан 43.

Гласачки листић садржи:
1.  редни број који се ставља испред назива изборне 

листе;
2.  називе изборних листа, према редоследу утврђеном 

на збирној листи, са личним именом првог канди-
дата са листе; и

3.  напомену да се гласа само за једну изборну листу, 
заокруживањем редног броја испред назива те листе 
или назива листе.

Члан 44.

Збирна изборна листа с називима изборних листа и 
именима свих кандидата мора за време гласања бити 
видно истакнута на бирачком месту.

Садржај, облик и начин истицања збирне изборне 
листе из става 1. овог члана прописује изборна коми-
сија.

Члан 45.

Представници подносилаца изборних листа и 
кандидати за чланове савета имају право увида у 
изборни материјал, нарочито у изводе из бирачких 
спискова, записнике бирачког одбора, записнике 
изборних комисија и гласачке листиће. Увид се врши 
у службеним просторијама изборне комисије, као и 
код органа код којих се изборни материјал налази. 
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Увид у изборни материјал може се извршити у року 
од пет дана од дана одржавања избора.

Члан 46.

Бирач гласа на бирачком месту на коме је уписан 
у бирачки списак.

Бирач гласа лично.

Бирач може гласати само за једну од изборних листа 
са гласачког листића.

Гласа се заокурживањем редног броја испред назива 
изборне листе за коју се гласа или заокурживањем 
назива изборне листе.

Бирач сам пресавија гласачки листић, тако да се 
не види за коју је изборну листу гласао и убацује га у 
гласачку кутију и одмах напушта бирачко место.

Члан 47.

По завршеном гласању бирачки одбор приступа 
утврђивању резултата гласања на бирачком месту.

Бирачки одбор утврђује број неупотребљених 
гласачких листића и ставља их у посебан омот који 
печати, с назнаком на омоту да се ради о неупотребљеним 
гласачким листићима.

На основу извода из бирачког списка, бирачки одбор 
утврђује укупан број бирача који су гласали.

Кад се гласачка кутија отвори, после провере 
контролног листа, важећи гласачки листићи одвајају 
се од неважећих.

Бирачки одбор констатује број неважећих гласачких 
листића, уноси га у записник и неважеће гласачке 
листиће печати у посебан омот, с назнаком да се ради 
о неважећим гласачким листићима, а потом утврђује 
број важећих листића и број гласова за сваку изборну 
листу, што такође уноси у записник.

Важећи гласачки листићи стављају се у посебан 
омот са назнаком да се ради о важећим гласачким 
листићима, који се потом печати.

Неважећи гласачки листић јесте непопуњени гласач-
ки листић, листић који је попуњен тако да се не може 
утврдити за коју се изборну листу гласало и листић на 
коме је заокружено више од једне изборне листе. 

Кад је на гласачком листићу заокружено име и 
презиме првог кандидата на изборној листи или је 
заокружен назив или део назива изборне листе, односно 
ако су истовремено заокружени редни број и назив 

изборне листе и име и презиме првог кандидата, такав 
изборни листић сматра се важећим.

Кад се утврди да је број гласачких листића у гласач-
кој кутији већи од броја бирача који су гласали, или у 
гласачкој кутији није нађен контролни листић, бирачки 
одбор се распушта и именује нови, а гласање на том 
бирачком месту понавља се.

Члан 48.

Бирачки одбор, по утврђивању резултата гласања, у 
записник о свом раду уноси: број примљених гласачких 
листића; број неупотребљених гласачких листића; број 
неважећих гласачких листића; број важећих гласачких 
листића; број гласова датих за сваку изборну листу; 
број бирача према изводу из бирачког списка и број 
бирача који су гласали.

У записник о раду бирачког одбора уносе се и примедбе 
и мишљења чланова борачког одбора, подносилаца изборних 
листа и заједничких представника подносилаца изборних 
листа, као и све друге чињенице од значаја за гласање.

Записник о раду бирачког одбора потписују сви 
чланови бирачког одбора.

Члан 49.

Записник о раду бирачког одбора израђује се на про-
писаном обрасцу који се штампа у шест примерака.

Први примерак записника с утврђеним изборним 
материјалом доставља се изборној комисији.

Други примерак записника истиче се на бирачком 
месту на јавни увид.

Преостала четири примерка записника уручују се 
представницима подносилаца изборних листа које су 
освојиле највећи број гласова на том бирачком месту 
и то одмах уколико подносилац изборне листе има 
представника у бирачком одбору.

Члан 50.

Кад утврди резултате гласања, бирачки одбор ће без 
одлагања, а најкасније у року од осам часова од затва-
рања бирачких места, доставити изборној комисији 
записник о утврђивању резултата гласања на бирачком 
месту, извод из бирачког списка, важеће гласачке листи-
ће у запечаћеном посебном омоту, као и преосталу 
изборну документацију.

О примопредаји изборне документације саставља се 
записник који потписује представник изборне комисије 
и најмање два члана бирачког одбора који су предали 
изборну документацију.
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Члан 51.

По пријему изборног материјала са бирачких места 
изборна комисија, у року од 24 часа од затварања бирач-
ких места, утврђује: укупан број бирача уписаних у 
бирачки списак; број бирача који је гласао на бирачким 
местима; укупан број примљених гласачких листића; 
укупан број неважећих гласачких листића; укупан број 
важећих гласачких листића и број гласова датих за сваку 
изборну листу, односно утврђује резултате гласања на 
бирачким местима.

Члан 52.

Изборна комисија утврђује резултате избора и о 
томе сачињава посебан записник. 

Свакој изборној листи припада број мандата који 
је сразмеран броју добијених гласова. 

Изборна комисија расподељује број мандата који 
припада свакој изборној листи. 

Изборна комисија расподељује мандате свакој избор-
ној листи, тако што се укупан број важећих гласова, који 
је освојила поједина изборна листа, дели укупним бројем 
важећих гласова које су освојиле све изборне листе. Тако 
добијен број се, потом, множи бројем чланова савета, 
који се бира у појединој месној заједници.

Свакој изборној листи додељује се онолико мандата 
колико целих бројева произилази из ове пропорције.

Уколико један или више мандата остану нераспо-
ређени, они се додељују изборним листама према нај-
већим деловима разломка, док не буде распоређен и 
последњи мандат.

Члан 53.

Мандати који припадају одређеној изборној листи 
додељују се кандидатима са те листе, у складу са одред-
бама ове одлуке.

Изборној листи се додељују сви добијени мандати 
кандидатима по њиховом редоследу на листи.

Изборна комисија објављује у року од 24 часа 
резултате избора од затварања бирачких места.

Престанак мандата и поновни избори

Члан 54.

Члану савета престаје мандат пре истека времена 
на које је изабран:

1)  подношењем оставке;
2)  ако је правоснажном судском одлуком осуђен на 

безусловну казну затвора у трајању од најмање 
шест месеци;

3)  ако је правоснажном одлуком лишен пословне 
способности;

4)  ако му престане пребивалиште на територији месне 
заједнице, у коју је изабран за члана савета;

5)  губљењем држављанства; и
6)  ако наступи смрт члана савета;

Члану савета престаје мандат даном наступања 
случаја из става 1. овог члана. Дан престанка мандата 
констатује савет месне заједнице на првој наредној 
седници после пријема обавештења о разлозима за 
престанак мандата.

Члан 55.

Поновни избори спроводе се ако изборна комиси-
ја или Општинско веће пониште изборе због непра-
вилности у спровођењу избора, у случајевима утврђеним 
одлуком.

Ако се избори пониште на поједином бирачком 
месту, гласање се понавља само на том бирачком 
месту.

На бирачким местима на којима изборни поступак 
није спроведен у складу с овом одлуком, избори се 
понављају у року од 15 дана од дана утврђивања 
неправилности у изборном поступку, на начин и по 
поступку утврђеним за спровођење избора.

Поновне изборе расписује изборна комисија.

Поновни избори спроводе се по листи кандидата која 
је утврђена за изборе који су поништени, осим кад су 
избори поништени због неправилности у утврђивању 
изборне листе.

У случају понављања избора коначни резултати 
избора утврђују се по завршетку поновљеног гласа-
ња.

Члан 56.

Када члану савета престане мандат пре истека 
времена на које је изабран, мандат припада изборној 
листи са које је изабран. Тај мандат се додељује 
следећем кандидату на изборној листи за кога странка 
није добила мандат.

Када члану савета престане мандат пре истека 
времена на које је изабран, а на изборној листи са 
које је члан савета био изабран, нема кандидата за које 
подносилац изборне листе није добио мандат, мандат 
припада подносиоцу изборне листе који има следећи 
највећи део разломака, а за њега није добио мандат.
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Ако две или више изборних листа имају исти следећи 
највећи део разломака, мандат припада изборној листи 
која је добила већи број мандата.

Мандат новог члана савета траје до истека мандата 
члана савета коме је престао мандат. 

Од кандидата се пре утврђивања мандата прибавља 
писмена сагласност да прихвата мандат.

Заштита изборног права

Члан 57.

Сваки бирач, кандидат за члана савета и подносилац 
изборне листе може изборној комисији уложити при-
говор због повреде изборног права или изборног поступ-
ка.

Сваки члан бирачког одбора може уложити приговор 
изборној комисији због повреде изборног права или 
изборног поступка до које је дошло на бирачком 
месту.

Приговор се подноси у року од 24 часа од дана ка-
да је донета одлука, односно извршена радња или учи-
њен пропуст.

Члан 58.

Изборна комисија донеће решење у року од 48 
часова од пријема приговора и доставити га подносиоцу 
приговора.

Ако изборна комисија усвоји приговор, поништиће 
одлуку или радњу.

Ако изборна комисија по приговору не донесе 
решење у роковима предвиђеним овом одлуком, 
сматраће се да је приговор усвојен.

Члан 59.

Против решења изборне комисије, па и оног којим је 
усвојен приговор, може се изјавити жалба Општинском 
већу, у року од 24 часа од достављања решења.

Изборна комисија дужна је да Општинском већу 
достави одмах, а најкасније у року од 24 часа све 
потребне податке и списе за одлучивање.

У поступку заштите изборног права Општинско 
веће сходно примењује одредбе закона којим се уређује 
општи управни поступак.

Одлука по жалби донеће се најкасније у року од 8 
дана од дана пријема жалбе са списима.

Одлука донета у поступку по жалби је правоснажна 
и против ње се не може повести управни спор.

Ако Општинско веће усвоји жалбу на решење којим 
је одбијен приговор одговарајућа изборна радња, 
односно избори, поновиће се најкасније у року од 15 
дана од дана доношења одлуке.

Ако Општинско веће усвоји жалбу на решење којим 
је приговор усвојен, сматра се да одлука или радња 
није решењем изборне комисије поништена.

Члан 60.

Средства за спровођење избора за избор чланова савета 
обезбеђују се у буџету Општине, и иста се могу користити 
само за израду бирачких спискова, штампање записника 
о раду бирачких одбора и гласачких листића, за набавку 
канцеларијског материјала, за плаћање закупа пословних 
просторија, накнаду лица која буду обезбеђивала пословне 
просторије и накнаду за лица Општинске управе, уколико 
буду ангажована на пружању стручне и техничке помоћи 
при спровођењу избора за савете месних заједница, уз 
одобрење начелника Општинске управе.

Конституисање савета месне заједнице

Члан 61.

По спроведеним изборима за савете месних заједница 
у року од 20 дана одржаће се конститутивне седнице 
савета месних заједница, на којима ће чланови савета 
бирати председника савета и заменика председника савета 
месне заједнице из реда чланова савета, већином гласова 
укупног броја чланова савета, јавним гласањем.

Одборник Скупштине општине учествује, без пра-
ва гласа, у раду савета месне заједнице у којој има 
пребивалиште.

Председник савета месне заједнице представља и 
заступа месну заједницу и наредбодавац је за извршење 
финансијског плана.

Члан 62.

Председник, заменик председника и чланови саве-
та месне заједнице, поступају искључиво у јавном 
интересу.

Доношење одлука на нивоу месне заједнице не сме 
да буде мотивисано обезбеђивањем личне, имовинске 
или неимовинске користи доносиоцима одлука, њиховим 
сродницима, институцијама или политичким партијама. 
Председник, заменик председника и чланови савета месне 
заједнице у обавези су да обавесте савет о свакој ствари у 
којој имају приватни интерес, који утиче или може утицати 
на њихову непристрасност у доношењу одлука.
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Члан 63.

Савет месне заједнице одлучује већином гласова, 
на седници којој присуствује већина од укупног броја 
чланова савета.

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

Члан 64.

Месна заједница може имати секретара месне 
заједнице.

Секретар обавља стручне послове за потребе савета 
месне заједнице, комисија и других радних тела месне 
заједнице.

Секретар може обављати послове за више месних 
заједница.

VI  СТАЛНА И ПОВРЕМЕНА РАДНА ТЕЛА

Члан 65.

Савет месне заједнице може да образује стална или 
повремена радна тела: комисије, одборе и слично, у 
циљу припреме, разматрања и решавања питања из 
надлежности месне заједнице.

У одлуци о образовању радног тела, савет месне 
заједнице, одредиће број, структуру, надлежност, ман-
дат, подношење извештаја, као и друга питања.

Члан 66.

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

Радно тело одлучује већином од укупног броја 
чланова.

VII СРЕДСТВА ЗА РАД МЕСНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 67.

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

ци;
2.  средства која грађани обезбеђују самодоприносом 

или на други начин;
3.  средства која за активност месне заједнице издва-

јају заинтересована предузећа и други субјекти;

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

5.  средства која Општина пренесе месној заједници 
за плате запослених и материјалне трошкове;

6.  поклони, легати и друга средства.

Савет месне заједнице је дужан да сва средства корис-
ти у складу са законом, програмом и плановима.

Савет месне заједнице је дужан да новчаним средстви-
ма располаже у складу са начелима законитости, 
ефикасности и целисходности.

Члан 68.

Средства за финансирање зарада запослених у градс-
ким месним заједницама обезбеђују се у буџету Општине 
по истим мерилима и критеријумима, као и за запослене 
на одговарајућим пословима у Општинској управи.

Број запослених за све градске месне заједнице 
утврђује председник Општине и исти се не може 
повећавати без изричите сагласности председника 
Општине.

Средства за финансирање материјалних трошкова 
градских месних заједница обезбеђују се у буџету 
Општине за сваку посебно, зависно о величине месне 
заједнице (територије и броја становника), величине 
пословног простора који користе и врсте комуналних 
услуга које користе.

Висину материјалних трошкова за све градске 
месне заједнице утврђује председник Општине 
посебном одлуком за сваку буџетску годину, а на 
основу извештаја сваке месне заједнице о оствареним 
просечним трошковима за последња три месеца која 
претходе буџетској години.

Све евентуалне промене у висини плата и материјал-
ним трошковима у току године у Општинској управи 
примењиваће се аналогно и на месне заједнице.

Књиговодствене и рачуноводствене послове за 
потребе месних заједница обављаће Одељење за 
привреду, финансије, трезор и друштвене делатности 
Општинске управе.

Члан 69.

Месна заједница дужна је да на захтев надлежних 
органа Општине, поднесе извештај о свом раду, 
остваривању програма месне заједнице и коришћењу 
средстава која јој је Општина пренела.

Контролу материјално-финансијског пословања 
месне заједнице врше законом одређени органи и 
буџетска инспекција Општинске управе.



SLU@BENI GLASNIK OP[TINE PO@AREVACStrana 14 - Broj 3 01.03.2005.

VIII  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 70.

Постојеће месне заједнице дужне су да у року од 
90 дана од дана ступања на снагу ове одлуке, донесу, 
односно ускладе свој статут и друга општа акта са 
овом одлуком.

Члан 71.

Савети месних заједница у постојећем саставу 
настављају са радом до дана избора, односно конституи-
сања нових савета месних заједница.

Члан 72.

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 
Одлука о месним заједницама (“Службени гласник 
општине Пожаревац”, бр. 2/01, 7/01 и 1/03).

Члан 73.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објав-
љивања у “Службеном гласнику општине Пожаре-
вац”.

У Пожаревцу, 01.03.2005. год. Број: 01-06-6/22

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Иван Грубетић, дипл. инж. маш, с.р.

2

На основу члана 20. Статута општине Пожаревац 
(“Службени гласник општине Пожаревац”, бр. 3/02, 6/02 
и 7/02), Скупштина општине Пожаревац, на седници 
од 01.03.2005. године, донела је

ОДЛУКУ 
о етичком кодексу понашања функционера 

локалне самоуправе

I   ПРЕДМЕТ И ОПШТА НАЧЕЛА

Појам  
Члан 1.

У смислу овог кодекса, функционер локалне самоу-
праве (у тексту још и функционер) је свако изабрано, 
постављено и именовано лице у органима Општине 
и у органима јавних предузећа, установа и других 
организација чији је оснивач Општина.

Предмет кодекса 
Члан 2.

Предмет овог кодекса је дефинисање етичких стандар-
да понашања на које се обавезују функционери локалне 
самоуправе у обављању функција и упознавање грађана 
са етичким стандардима понашања које они имају право 
да очекују од својих локалних функционера.

Првенство закона и јавног интереса 
над приватним 

Члан 3.
Функционер локалне самоуправе обавља своју 

функцију по закону.

Функционер у обављању функције поступа искључи-
во у јавном интересу, а не у свом личном, приватном, 
групном или страначком интересу.

Поштовање изборне воље грађана 
Члан 4.

Изабрани функционер локалне самоуправе обавља 
своје дужности у оквиру права и у складу са мандатом 
који је добио од својих бирача и одговоран је свим 
грађанима локалне заједнице, укључујући и оне бираче 
који нису гласали за њега, или за изборну листу са 
које је изабран.

Поштујући избор бирача, а нарочито ако је изабран 
са страначке листе кандидата, изабрани функционер 
локалне самоуправе треба да избегава да током свог 
мандата промени странку којој је припадао у време 
избора.

Начин обављања јавне функције 
Члан 5.

Функционер локалне самоуправе обавља јавну фун-
кцију савесно, поштено и непристрасно, уз отвореност 
и одговорност за своје одлуке и поступке.

Функционер ће се ангажовати у унапређењу рада 
локалне самоуправе и у размени искустава које органи-
зују централне и локалне власти.

Током свог мандата, ни у обављању функције, ни 
у приватном животу, функционер локалне самоуправе 
неће се понашати на начин који би деградирао углед 
функције коју обавља.

Однос са другим функционерима, 
запосленима и грађанима 

Члан 6.
У обављању функције, функционер поштује права 

свих других функционера и службеника. Функционер 
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ће се учтиво, са поштовањем и без дискриминације 
односити према грађанима, колегама, запосленима и 
медијима.

Функционер локалне самоуправе неће подстицати 
нити помагати друге функционере и службенике да 
приликом вршења својих дужности крше начела успос-
тављена овим кодексом.

Функционер неће бити запослен, нити ће учествовати 
у раду органа и тела над којима врши надзор по службе-
ној дужности.

Одлучивање 
Члан 13.

Функционер локалне самоуправе ће при одлучивању 
у највећој могућој мери уважити ставове грађана изра-
жене у јавној расправи или на друге начине.

Функционер при одлучивању неће себи пружати 
било какву посредну или непосредну личну корист нити 
тежити остваривању личних или приватних интереса 
појединаца или група.

Објављивање сукоба интереса 
Члан 14.

Ако функционер локалне самоуправе има приватни 
интерес у ствари о којој расправља и одлучује орган 
или тело чији је он члан, дужан је да пре учешћа у 
расправи, а најкасније пре почетка одлучивања, саопшти 
постојање таквог приватног интереса.

Функционер ће се уздржати од било какве изјаве 
или гласања о питањима у вези с којима има приватни 
интерес.

Образлагање одлука 
Члан 15.

Функционер локалне самоуправе ће за сваку своју 
одлуку давати образложење када грађани од њега то 
траже, уз навођење свих чињеница и околности на 
којима је та одлука заснована, а посебно који прописи 
су примењени.

У недостатку правила и прописа, образложење 
одлуке ће обухватити елементе као што су указивање 
на њену уравнотеженост, правичност и сагласност са 
јавним интересом.

Борба против корупције 
Члан 16.

Функционер локалне самоуправе ће се у обављању 
функције уздржати од било каквог понашања које би, по 
важећем међународном или домаћем кривичном праву, 

могло да се окарактерише као активно или пасивно 
подмићивање.

Функционер ће се активно ангажовати у откривању 
и борби против свих облика корупције у локалној 
заједници.

Забрана примања и давања поклона 
Члан 17.

Функционер локалне самоуправе неће тражити, 
примити, односно дозволити другом лицу да у његово 
име или у његову корист прими, нити давати поклон, 
услугу, гостопримство или било какву другу врсту 
користи у вези са вршењем функције, осим пригодних 
и протоколарних поклона минималне вредности.

4. Надзор

Буџетска и финансијска дисциплина 
Члан 18.

У управљању и коришћењу јавних средстава фун-
кционер локалне самоуправе ће поступати са пажњом 
доброг домаћина.

Функционер ће се придржавати буџетске и финан-
сијске дисциплине која обезбеђује исправно управљање 
јавним приходима, на начин регулисан важећим про-
писима.

Функционер неће предузимати ништа што би 
могло довести до тога да се буџетска средства користе 
посредно или непосредно у приватне сврхе.

Односи са медијима 
Члан 26.

Функционер локалне самоуправе ће тачно и 
правовремено одговарати на све захтеве медија за 
давање информација везаних за обављање своје 
функције, али неће пружити ниједну поверљиву 
службену информацију или информацију која се таче 
приватног живота трећих лица.

Функционер ће подстицати све мере које имају 
за циљ унапређење медијског праћења његовог рада 
и функционисања служби и одељења за чији рад је 
одговоран.

Упознавање функционера 
са садржином кодекса 

Члан 27.
Функционер локалне самоуправе ће се упознати 

са овим кодексом и даће писану изјаву да је спреман 
да се руководи његовим одредбама.
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Упознавање јавности са садржином кодекса 
Члан 28.

Функционер локалне самоуправе ће промовисати 
овај кодекс међу запосленима у служби, у јавности и 
медијима, а с циљем унапређења свести о принципима 
кодекса и значаја његовог придржавања у функцио-
нисању локалне самоуправе.

Праћење примене кодекса 
Члан 29.

Скупштина општине може формирати тело чији би 
задатак био да прати примену овог кодекса и пружа 
објашњења у вези са његовом садржином и применом 
функционерима, грађанима и медијима.

Члан 30.

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

У Пожаревцу, 01.03.2005 год.  Број: 01-06-6/8

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Иван Грубетић, дипл. инж. маш., с.р.

3.

На основу члана 82. и 85. Закона о порезу на дохо-
дак грађана (“Службени гласник РС”, бр. 24/01, 80/02 и 
135/04) и на основу члана 20. става 1. тачке 5. Статута 
општине Пожаревац (“Службени гласник општине По-
жаревац”, бр. 3/02, 6/02 и 7/02), Скупштина општине 
Пожаревац, на седници од 01. 03.2005. године, донела 
је

ОДЛУКУ 
о измени Одлуке о накнадама одборника 
Скупштине општине Пожаревац, чланова 

скупштинских радних тела, чланова 
Општинског већа општине Пожаревац и 
чланова радних тела Општинског већа

Члан 1.

У Одлуци о накнадама одборника Скупштине 
општине Пожаревац, чланова скупштинских радних 

тела, чланова Општинског већа општине Пожаревац 
и чланова радних тела Општинског већа (“Службени 
гласник општине Пожаревац”, бр. 5/2004) у члану 2. 
ставу 1. после речи: “изузев председнику и заменику 
председника Скупштине” додају се речи: “као и за 
сваки дан учешћа у заседању Општинског већа општине 
Пожаревац сваком члану Општинског већа општине 
Пожаревац, изузев заменику Председника општине”, 
а речи: “у нето износу од 4%” замењују се речима: “у 
бруто износу од 6,024 %”.

У ставу 2. речи: “у нето износу од 3%” замењују се 
речима: “у бруто износу од 4,520 %”, а речи: “у нето 
износу од 2%” замењују се речима: “у бруто износу 
од 3,012 %”.

Став 3. мења се и гласи:

“Чланови Општинског већа Општине, изузев замени-
ка председника општине Пожаревац, имају право на 
накнаду по основу учешћа у вршењу функције Оп-
штинског већа месечно у бруто износу од 50% од про-
сечне бруто зараде у привреди Републике, према пос-
ледњем објављеном податку републичког органа за 
статистику.”

У ставу 4. речи: “у нето износу од 3%” замењују се 
речима: “у бруто износу од 4,520 %”, а речи: “у нето 
износу од 2%” замењују се речима: “у бруто износу 
од 3,012 %”.

Члан 2.

Члан 3. брише се.

Члан 3.

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

У Пожаревцу, 01.03.2005. год.  Број: 01-06-6/23

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Иван Грубетић, дипл. инж. маш., с.р.

4

На основу члана 43. и 44. Закона о локалној самоу-
прави (“Службени гласник РС”, бр. 9/02, 33/04 и 135/04) 
и члана 20. Статута оштине Пожаревац (“Службени 
гласник општине Пожаревац”, бр. 3/02, 6/02 и 7/02), 
Скупштина општине Пожаревац, на седници од 
01.03.2005.године, донела је
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ОДЛУКУ 
 о изменама Одлуке о Општинском већу 

општине Пожаревац

Члан 1.

У Одлуци о Општинском већу општине Пожаревац 
(“Службени гласник општине Пожаревац”, бр. 2/04) 
члан 12. мења се и гласи:

Члан 12.

Општинско веће чини Председник општине и 10 
чланова, укључујући и заменика Председника општине, 
који је члан Општинског већа по функцији, а 9 чланова 
Општинског већа, на предлог Председника општине 
бира Скупштина општине, из реда одборника и других 
грађана, већином гласова од укупног броја одборника, 
на период од 4 године”.

Члан 2.

У члану 13. став 1. брише се.

Члан 3.

У члану 14. бришу се речи “ако Скупштина општине 
другачије не одлучи”.

Члан 4.

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

У Пожаревцу, 01.03.2005. год.  Број: 01-06-6/21

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Иван Грубетић, дипл. инж. маш., с.р.

5

На основу члана 1, 4. и 5. Закона о јавним предузећима 
и обављању делатности од општег интереса (“Службени 
гласник РС”, бр. 25/2000 и 25/2002), члана 8. став 
1. Закона о комуналним делатностима (“Службени 
гласник РС”, бр. 16/97 и 42/98), чланова 2. и 7. Одлуке 
о престанку Јавног комуналног предузећа “Пожаревац” 
поделом на два јавна комунална предузећа (“Службени 
гласник општине Пожаревац”, бр. 6/98) и члана 20. става 
1. тачке 5. Статута општине Пожаревац (“Службени 
гласник општине Пожаревац”, бр. 3/02, 6/02 и 7/02), 
Скупштина општине Пожаревац, на седници од 01. 
03. 2005. године, донела је

ОДЛУКУ 
о измени и допуни Одлуке о оснивању 

Јавног комуналног предузећа 
“Комуналне службе”

Члан 1.

У Одлуци о оснивању Јавног комуналног предузећа 
“Комуналне службе” (“Службени гласник општине 
Пожаревац”, бр. 6/98, 2/2001 и 3/2004), члан 9. мења 
се и гласи:

”Члан 9.

Орган управљања Јавног комуналног предузећа 
је Управни одбор који има председника, заменика 
председника и 7 чланова које именује и разрешава 
Скупштина општине и то:

- 6 чланова које предлаже Скупштина општине;
- 3  члана из реда запослених у Јавном комуналном 

предузећу. 

Мандат чланова Управног одбора траје 4 године 
са правом поновног избора.”

Члан 2.

Члан 9. из Одлуке о изменама и допунама Одлуке 
о оснивању Јавног комуналног предузећа Комуналне 
службе (“Службени гласник општине Пожаревац”, 
бр. 2/2001) постаје члан 10, а члан 10. из Одлуке о 
оснивању Јавног комуналног предузећа “Комуналне 
службе” (“Службени гласник општине Пожаревац”, 
бр. 6/98) престаје да важи.

Члан 3.

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

У Пожаревцу, 01. 03. 2005. год.  Број: 01-06-6/9

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Иван Грубетић, дипл. инж. маш., с.р.

6

На основу члана 1, 4. и 5. Закона о јавним предузећима 
и обављању делатности од општег интереса (“Службени 
гласник РС”, бр. 25/2000 и 25/2002), члана 8. став 
1. Закона о комуналним делатностима (“Службени 
гласник РС”, бр. 16/97 и 42/98), чланова 2. и 7. Одлуке 
о престанку Јавног комуналног предузећа “Пожаревац” 
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поделом на два јавна комунална предузећа (“Службени 
гласник општине Пожаревац”, бр. 6/98) и члана 20. става 
1. тачке 5. Статута општине Пожаревац (“Службени 
гласник општине Пожаревац”, бр. 3/02, 6/02 и 7/02), 
Скупштина општине Пожаревац, на седници од 
01.03.2005. године, донела је

ОДЛУКУ 
о измени Одлуке о оснивању Јавног 
комуналног предузећа “Водовод и 

канализација”

Члан 1.

У Одлуци о оснивању Јавног комуналног предузећа 
“Водовод и канализација” (“Службени гласник општине 
Пожаревац”, бр. 6/98, 2/2001 и 2/2003), члан 8. мења 
се и гласи:

”Члан 8.

Орган управљања Јавног комуналног предузећа 
је Управни одбор који има председника, заменика 
председника и 7 чланова које именује и разрешава 
Скупштина општине и то:

-  6 чланова које предлаже Скупштина општине;
-  3 члана из реда запослених у Јавном комуналном 

предузећу.

Мандат чланова Управног одбора траје 4 године 
са правом поновног избора”.

Члан 2.

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

У Пожарсвцу, 01.03.2005. год.  Број: 01-06-6/10

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Иван Грубетић, дипл. инж. маш., с.р.

7

На основу члана 1, 4. и 5. Закона о јавним предузећима 
и обављању делатности од општег интереса (“Службени 
гласник РС”, бр. 25/2000 и 25/2002), члана 8. став 1. Закона 
о комуналним делатностима (“Службени гласник РС”, бр. 
16/97 и 42/98) и члана 20. става 1. тачке 5. Статута општине 
Пожаревац (“Службени гласник општине Пожаревац”, 
бр. 3/02, 6/02 и 7/02), Скупштина општине Пожаревац, 
на седници од 01.03.2005. године, донела је

ОДЛУКУ 
о измени Одлуке о оснивању Јавног 
предузећа “Љубичево” у Пожаревцу

Члан 1.

У Одлуци о оснивању Јавног предузећа “Љубичево” 
(“Службени гласник општине Пожаревац”, бр. 2/98), 
члан 3. мења се и гласи:

”Члан 3.

Органи управљања Јавног предузећа су: директор, 
Управни и Надзорни одбор. Управни одбор има председ-
ника, заменика председника и 7 чланова и то:

-  6 чланова предлаже оснивач Скупштина општине 
Пожаревац;

- 3 члана предлаже Предузеће.

Надзорни одбор има председника и два члана од 
којих председника и једног члана именује оснивач, а 
једног члана предлаже Предузеће”.

Члан 2.

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

У Пожаревцу, 01.03.2005. год.  Број:01-06-6/11

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Иван Грубетић, дипл. инж. маш., с.р.

8

На основу члана 1, 4. и 5. Закона о јавним предузећима и 
обављању делатности од општег интереса (“Службени глас-
ник РС”, бр. 25/2000 и 25/2002) и члана 20. става 1. тачке 5. 
Статута општине Пожаревац (“Службени гласник општи-
не Пожаревац”, бр. 3/02, 6/02 и 7/02), Скупштина општине 
Пожаревац, на седници од 01. 03. 2005. године, донела је

ОДЛУКУ 
о измени Одлуке о оснивању Јавног 

предузећа Дирекција за изградњу општине 
Пожаревац

Члан 1.

У Одлуци о оснивању Јавног предузећа Дирекција 
за изградњу општине Пожаревац (“Службени гласник 
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општине Пожаревац”, бр. 6/98, 2/2001 и 3/2004), члан 
7. мења се и гласи:

”Члан 7.

Орган управљања Дирекције је Управни одбор који 
има председника, заменика председника и 7 чланова које 
именује и разрешава Скупштина општине Пожаревац 
и то:

- 6 чланова које предлаже Скупштина општине;
- 3 члана из реда запослених у Дирекцији.

Мандат чланова Управног одбора траје 4 године 
са правом поновног именовања.

Члан2.

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

У Пожаревцу, 01.03.2005. год.  Број:01-06-6/12

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Иван Грубетић, дипл. инж. маш., с.р.

9

На основу члана 1, 4. и 5. Закона о јавним преду-
зећима и обављању делатности од општег интереса 
(“Службени гласник РС”, бр. 25/2000 и 25/2002) и 
члана 20. става 1. тачке 5. Статута општине Пожаревац 
(“Службени гласник општине Пожаревац”, бр. 3/02, 6/02 
и 7/02), Скупштина општине Пожаревац, на седници 
од01.03.2005. године, донела је

ОДЛУКУ 
о измени Одлуке о оснивању Јавног радио-

дифузног и новинског предузећа “Реч 
народа” Пожаревац

Члан 1.

У Одлуци о оснивању Јавног радио-дифузног и 
новинског предузећа “Реч народа” (“Службени гласник 
општине Пожаревац”, бр. 5/99, 2/2001 и 1/2003), члан 
13. мења се и гласи:

”Члан 13.

Орган управљања Јавног предузећа је Управни 
одбор који има председника, заменика председника 
и 7 чланова и то:

- 6 чланова које предлаже Скупштина општине;
- 3 члана из реда запослених у Предузећу.

Мандат чланова Управног одбора траје 4 године 
са правом поновног избора”.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објав-
љивања у “Службеном гласнику општине Пожаре-
вац”.

У Пожаревцу, 01.03. 2005. год.  Број: 01-06-6/13

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Иван Грубетић, дипл. инж. маш., с.р.

10

На основу члана 1, 4. и 5. Закона о јавним предузећима 
и обављању делатности од општег интереса (“Службени 
гласник РС”, бр. 25/2000 и 25/2002) и члана 20. става 
1. тачке 5. Статута општине Пожаревац (“Службени 
гласник општине Пожаревац”, бр. 3/02, 6/02 и 7/02), 
Скупштина општине Пожаревац, на седници од 01. 
03. 2005. године, донела је

ОДЛУКУ 
о измени Одлуке о оснивању Јавног 

предузећа “Топлификација”

Члан 1.

У Одлуци о оснивању Јавног предузећа “Топлифи-
кација” (“Службени гласник општине Пожаревац”, бр. 
2/2001), члан 7. мења се и гласи:

”Члан 7.

Орган управљања Јавног предузећа је Управни 
одбор који има председника, заменика председника 
и 7 чланова које именује и разрешава Скупштина 
општине Пожаревац и то:

- 6 чланова које предлаже Скупштина општине;
- 3 члана из реда запослених у Јавном предузећу.

Мандат чланова Управног одбора траје 4 године 
са правом поновног избора”.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављива-
ња у “Службеном гласнику општине Пожаревац”.
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У Пожаревцу, 01.03.2005. год.  Број: 01-06-6/14

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Иван Грубетић, дипл. инж. маш., с.р.

11

На основу члана 4. и 13. Закона о јавним службама 
(“Службени гласник РС”, бр. 42/91 и 71/94) и члана 
20. става 1. тачке 5. Статута општине Пожаревац 
(“Службени гласник општине Пожаревац”, бр. 3/02, 6/02 
и 7/02), Скупштина општине Пожаревац, на седници 
од 01.03. 2005. године, донела је

ОДЛУКУ 
о измени Одлуке о оснивању Установе 

Спортски центар “Пожаревац” 
у Пожаревцу

Члан 1.

У Одлуци о оснивању Установе Спортски центар 
“Пожаревац” у Пожаревцу (“Службени гласник општине 
Пожаревац”, бр. 5/2001), члан 9. мења се и гласи:

”Члан 9.

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 реда оснивача Скупштине општине 
Пожаревац;

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

Члан 2.

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

У Пожаревцу, 01.03.2005. год.  Број: 01-06-6/15

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Иван Грубетић, дипл. инж. маш., с.р.

12

На основу члана 4. Закона о јавним службама 
(“Службени гласник РС”, бр. 42/91 и 71/94) и члана 
20. става 1. тачке 5. Статута општине Пожаревац 
(“Службени гласник општине Пожаревац”, бр. 3/02, 6/02 
и 7/02), Скупштина општине Пожаревац, на седници 
од 01.03.2005. године, донела је

ОДЛУКУ о 
измени Одлуке о оснивању Установе Центар 

за социјални рад Пожаревац

Члан 1.

У Одлуци о оснивању Установе Центар за социјални 
рад Пожаревац (“Службени гласник општине 
Пожаревац”, бр. 8/2001 и 6/2002), члан 12. мења се 
и гласи:

”Члан 12.

Орган управљања установе је Управни одбор који има 
председника, заменика председника и 7 чланова.

Чланове Управног одбора Установе именује оснивач 
и то:

-  6 чланова из реда оснивача Скупштине општине;
-  3 члана из реда запослених у установи”.

Члан 2.

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

У Пожаревцу, 01.03. 2005. год.  Број: 01-06-6/16

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Иван Грубетић, дипл. инж. маш., с.р.

13

На основу члана 4. и 13. Закона о јавним службама 
(“Службени гласник РС”, бр. 42/91 и 71/94) и члана 
20. става 1. тачке 5. Статута општине Пожаревац 
(“Службени гласник општине Пожаревац”, бр. 3/02, 6/02 
и 7/02), Скупштина општине Пожаревац, на седници 
од 01.03.2005. године, донела је
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ОДЛУКУ 
о измени Одлуке о оснивању Установе 

Центар за културу у Пожаревцу

Члан 1.

У Одлуци о оснивању Установе Центар за културу 
Пожаревац (“Службени гласник општине Пожаревац”, 
бр. 5/2001), члан 9. мења се и гласи:

”Члан 9.

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 реда оснивача Скупштине општине 
Пожаревац;

-  3 члана из реда запослених у Установи Центар за 
културу.

Мандат чланова Управног одбора траје 4 године, 
са правом поновног избора.”

Члан 2.

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

У Пожаревцу, 01.03.2005. год. Број: 01-06-6/17

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Иван Грубетић, дипл. инж. маш., с.р.

14

На основу члана 46, 47. и 47а. Закона о туризму 
(“Службени гласник РС”, бр. 35/94, 38/94 и 48/99), члана 
4. Закона о јавним службама (“Службени гласник РС”, бр. 
42/91 и 71/94) и члана 20. става 1. тачке 5. Статута општине 
Пожаревац (“Службени гласник општине Пожаревац”, 
бр. 3/02, 6/02 и 7/02), Скупштина општине Пожаревац, 
на седници од 01.03.2005. године, донела је

ОДЛУКУ 
о измени Одлуке о оснивању Туристичке 

организације Пожаревац

Члан 1.

У Одлуци о оснивању Туристичке организације 
Пожаревац (“Службени гласник општине Пожаревац”, 
бр. 3/95 и 6/2001), члан 8. мења се и гласи:

”Члан 8.

Управни одбор Туристичке организације Пожаре-
вац именује и разрешава Скупштина општине Пожаре-
вац.

Управни одбор има председника, заменика председни-
ка и 5 чланова и то:

-  5 чланова из реда оснивача Скупштине општине 
Пожаревац;

-  2 члана из реда запослених у Установи Туристичка 
организација Пожаревац.”

Члан 2.

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

У Пожаревцу, 01.03.2005. год.  Број: 01-06-6/18

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Иван Грубетић, дипл. инж. маш., с.р.
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На основу члана 4. и 13. Закона о јавним службама 
(“Службени гласник РС”, бр. 42/91 и 71/94), члана 2. 
и 10. Закона о делатностима од општег интереса у 
области културе (“Службени гласник РС”, бр. 49/92) и 
члана 20. става 1. тачке 5. Статута општине Пожаревац 
(“Службени гласник општине Пожаревац”, бр. 3/02, 6/02 
и 7/02), Скупштина општине Пожаревац, на седници 
од 01. 03, 2005. године, донела је

ОДЛУКУ 
о измени Одлуке о оснивању Установе 

Градски женски хор “Барили” у Пожаревцу

Члан 1.

У Одлуци о оснивању Установе Градски женски 
хор “Барили” у Пожаревцу (“Службени гласник општи-
не Пожаревац”, бр. 7/97), члан 9. став 3. мења се и 
гласи:

“Управни одбор има председника, заменика 
председника и 5 чланова које именује и разрешава 
Скупштина општине Пожаревац, а Надзорни одбор 
3 члана.”
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Члан 2.

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

У Пожаревцу, 01.03.2005. год.  Број: 01-06-6/19

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Иван Грубетић, дипл. инж. маш., с.р.
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На основу члана 4. и 13. Закона о јавним службама 
(“Службени гласник РС”, бр. 42/91 и 71/94) и члана 
20. става 1. тачке 5. Статута општине Пожаревац 
(“Службени гласник општине Пожаревац”, бр. 3/02, 6/02 
и 7/02), Скупштина општине Пожаревац, на седници 
од 01.03.2005. године, донела је

ОДЛУКУ 
о измени Одлуке о подели Центра за културу 

Пожаревац и оснивању четири установе у 
области културе

Члан 1.

У Одлуци о подели Установе Центар за културу и 
оснивању четири установе у области културе (“Службе-
ни гласник општине Пожаревац”, бр. 5/93), члан 15. 
мења се и гласи:

”Члан 15.

Чланове Управног одбора Установе именује и разре-
шава Скупштина општине Пожаревац.

Управни одбор има председника, заменика председни-
ка и 5 чланова и то:

-  5 чланова из реда оснивача Скупштине општине 
Пожаревац;

-  2 члана из реда запослених у Установи.

Члан 2.

Ова одлука се односи на следеће установе: Народна 
библиотека “Илија М.Петровић”, Историјски архив 
и Народни музеј.

Члан 3.

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

У Пожаревцу, 01.03.2005. год.  Број: 01-06-6/20

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Иван Грубетић, дипл. инж. маш., с.р.
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На основу члана 98. Закона о планирању и изградњи 
(“Службени гласник Републике Србије”, бр. 47/2003) 
и члана 20. Статута општине Пожаревац (“Службени 
гласник општине Пожаревац”, бр. 3/02, 6/02 и 7/02), 
Скупштина општине Пожаревац, на седници одржаној 
01. 03. 2005. године, донела је

ОДЛУКУ 
о измени Одлуке о постављању мањих 

монтажних објеката на јавним површинама

Члан 1.

У Одлуци о постављању мањих монтажних објеката 
на јавним површинама (“Службени гласник општине 
Пожаревац”, бр. 2/02), члан 28. мења се и гласи:

“Инспекцијски надзор над спровођењем ове одлуке 
врши Грађевинска инспекција Одељења за инспекцијске 
послове Општинске управе општине Пожаревац”.

Члан 2.

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

У Пожаревцу, 01.03.2005. год.  Број: 01-06-6/24

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Иван Грубетић, дипл. инж. маш., с.р.
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На основу члана 20. и члана 43. тачка 11. Статута 
општине Пожаревац („Службени гласник општине 
Пожаревац” број 3/2002, 6/2002 и 7/2002),

Скупштина општине Пожаревац, на седници од 
01.03.2005.године, донела је

ОДЛУКУ 
о измени одлуке о утврђивању висине закупа 

за пословни простор

Члан 1.

У Одлуци о утврђивању висине закупа за пословни 
простор, објављене у Службеном гласнику општине 
Пожаревац број 1/2004, врше се следеће измене:

-  у члану 5. став 1. речи „Извршни одбор Скупштине 
општине Пожаревац” замењују се речима „Председ-
ник општине Пожаревац”;

-  у члану 5. став 2. мења се и гласи:

„Комисија коју формира Председник општине По-
жаревац утврђује врсту и обим изведених радова на 
адаптацији и реконструкцији, као и висину уложених 
средстава закупца, о чему Председнику општине Пожа-
ревац доставља писмени извештај.”;

-  у члану 5. став 3. речи „Извршног одбора” замењују 
се речима „Председника општине Пожаревац” и

-  у члану 5. став 4. речи „Извршни одбор Скупштине 
општине Пожаревац” замењују се речима „Председ-
ник општине Пожаревац”.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објав-
љивања у “Службеном гласнику општине Пожаре-
вац”.

У Пожаревцу, 01.03.2005. год. Број: 01-06-6/25

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Иван Грубетић, дипл. инж. маш., с.р.
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На основу члана 8. става 3. Закона о средствима у 
својини Републике Србије („Службени гласник РС”, 
бр.3/96, 54/96 и 32/97) и члана 20. Статута општине 
Пожаревац („Службени гласник општине Пожаревац”, 
бр.3/02, 6/02 и 7/02),

Скупштина општине Пожаревац на седници одржа-
ној 01.03.2005. године, донела је

О Д Л У К У 
о изменама Одлуке о условима давања у 

закуп пословних просторија

Члан 1.

У Одлуци о условима давања у закуп пословних 
просторија („Службени гласник општине Пожаревац”, 
бр. 1/04) врше се следеће измене:

У члану 5. став 1. и 9. речи „Извршни одбор 
Скупштине општине Пожаревац” замењују се речима 
„Председник општине Пожаревац”;

У члану 5. став 11. речи „председник Извршног 
одбора” замењују се речима „Председник општине 
Пожаревац”;

У члану 5. став 7. речи „Извршном одбору Скупш-
тине општине Пожаревац” замењују се речима „Општин-
ском већу општине Пожаревац”;

У члану 5. став 8. речи „Извршни одбор је дужан” 
замењују се речима „Општинско веће општине 
Пожаревац је дужно”, и

У члану 16. став 1. речи „Извршни одбор Скупштине 
општине Пожаревац” замењују се речима „Председник 
општине Пожаревац”. 

У свему осталом одлука остаје неизмењена.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине Пожа-
ревац”.

У Пожаревцу, 01.03.2005.год.  Број: 01-06-6/26 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Иван Грубетић, дипл. инж. маш., с.р.
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На основу члана 20. и 27. Статута општине Пожаревац 
(“Службени гласник општине Пожаревац”, бр. 3/2002, 
6/2002 и 7/2002), Скупштина општине Пожаревац, на 
седници од 01.03.2005. године, донела је

РЕШЕЊЕ 
о именовању председника, заменика 
председника и чланова Комисије за 

мандатно-имунитетска питања Скупштине 
општине Пожаревац

I

У Комисију за мандатно-имунитетска питања 
Скупштине општине Пожаревац именују се:

-  за председника Арсић Верољуб, одборник из 
Пожаревца, ул. Лоле Рибара бр. 50, а за заменика 
председника Николић Радослав, одборник из 
Пожаревца, ул. Делиградска бр. 35/24;

- за чланове:

1.  Кукољ Душанка, одборник из Пожаревца, ул. 
Ратарска Л-2/9;

2.  Јаничић Тома, одборник из Пожаревца, ул. 7. 
јула бр. 1;

3.  Радуловић Драгана, одборник из Пожаревца, ул. 
Топличина бр. 50;

4.  Стаматовић Бојан, из Пожаревца, ул. Ивана Горана 
Ковачића бр. 6; и

5.  Јовановић Тихомир, одборник из Пожаревца, ОШ 
“Вук Караџића” у Пожаревцу.

II

Ово решење објавити у “Службеном гласнику 
општине Пожаревац”.

У Пожаревцу, 01.03.2005. год. Број: 01-06-6/27-2

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Иван Грубетић, дипл. инж. маш., с.р.
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На основу члана 14. Одлуке о оснивању Центра 
за социјални рад (“Службени гласник општине 
Пожаревац”, бр. 8/91 и 3/92) и на основу члана 20. 
Статута општине Пожаревац (“Службени гласник 
општине Пожаревац”, бр. 3/02, 6/02 и 7/02), Скупштина 
општине Пожаревац, наседници од 01.03.2005.године, 
донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
о постављењу директора установе Центар за 

социјални рад у Пожаревцу

I

За директора установе Центар за социјални рад 
у Пожаревцу поставља се Мирослав Стојимировић, 
дипл.економиста из Пожаревца, досадашњи вршилац 
дужности директора исте установе.

II

Ово решење објавити у “Службеном гласнику 
општине Пожаревац”.

У Пожаревцу, 01.03.2005. год.  Број: 01-06-6/27-3

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Иван Грубетић, дипл. инж. маш., с.р.
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На основу члана 20. Статута општине Пожаревац 
(“Службени гласник општине Пожаревац”, бр. 3/02, 6/02 
и 7/02), Скупштина општине Пожаревац, на седници 
од 01.03.2005.године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
о постављењу Општинског јавног 

правобраниоца у Пожаревцу

I

Поставља се Снежана Мишић, дипл. правник из 
Пожаревца, за општинског јавног правобраниоца у 
Пожаревцу, досадашњи вршилац дужности општинског 
јавног правобраниоца у Пожаревцу.



SLU@BENI GLASNIK OP[TINE PO@AREVAC Broj 3 - Strana 25 01.03.2005.

II

Ово решење објавити у “Службеном гласнику 
општине Пожаревац”.

У Пожаревцу, 01.03.2005. год.  Број: 01-06-6/27-4

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Иван Грубетић, дипл. инж. маш., с.р.

23

На основу члана 11. става 2. Одлуке о оснивању 
Јавног комуналног предузећа “Комунапне службе” 
(“Службени гласник општине Пожаревац”, бр. 6/98, 
2/01 и 3/04) и на основу члана 20. Статута општине 
Пожаревац (“Службени гласник општине Пожаревац”, 
бр. 3/02, 6/02 и 7/02), Скупштина општине Пожаревац, 
на седници од 01.03.2005. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешену и постављењу директора Јавног 
комуналног предузећа “Комуналне службе” у 

Пожаревцу

I

Разрешава се Бранко Стојаковић дужности директора 
Јавног комуналног предузећа “Комуналне службе” у 
Пожаревцу.

II

За директора Јавног комуналног предузећа “Комунал-
не службе” у Пожаревцу поставља се Саша Ваљаревић, 
дипл. економиста из Пожаревца, ул. 23. Српске дивизије 
бр. 29.

III

Ово решење објавити у “Службеном гласнику 
општине Пожаревац”.

У Пожаревцу, 01.03.2005. год.  Број: 01-06-06/27-5

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Иван Грубетић, дипл. инж. маш., с.р.
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На основу члана 6. и 7. Одлуке о оснивању Туристич-
ке организације Пожаревац (“Службени гласник 
општине Пожаревац”, бр. 3/95 и 6/2001) и на основу 
члана 20. Статута општине Пожаревац (“Службени 
гласник општине Пожаревац”, бр. 3/02, 6/02 и 7/02), 
Скупштина општине Пожаревац, на седници од 
01.03.2005.године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешену и постављењу директора 
Туристичке организације у Пожаревцу

I

Разрешава се Драгана Станисављевић из Пожаревца 
дужности директора Туристичке организације у По-
жаревцу.

II

Поставља се Стефановић Сандра, дипломирани 
географ-туризмолог из Пожаревца, ул. Табачка чаршија 
бр. 10/14 за директора Туристичке организације у 
Пожаревцу.

III

Ово решење објавити у “Службеном гласнику 
општине Пожаревац”.

У Пожаревцу, 01.03.2005. год.  Број: 01-06-6/27-6

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Иван Грубетић, дипл. инж. маш., с.р.
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На основу члана 9. Одлуке о оснивању Јавног 
предузећа Дирекција за изградњу општине Пожаревац 
(“Службени гласник општине Пожаревац”, бр. 6/98, 
2/01 и 3/04) и члана 20. Статута општине Пожаревац 
(“Службени гласник општине Пожаревац”, бр. 3/02, 6/02 
и 7/02), Скупштина општине Пожаревац, на седници 
од 01.03.2005.године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
о постављењу директора Јавног предузећа 

Дирекција за изградњу општине Пожаревац
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I

Поставља се за директора Јавног предузећа Дирекци-
ја за изградњу општине Пожаревац у Пожаревцу Ненад 
Симић, дипл.инжењер геологије из Пожаревца, досадаш-
њи вршилац дужности директора истог предузећа.

II

Ово решење објавити у “Службеном гласнику 
општине Пожаревац”.

У Пожаревцу, 01.03.2005. год.  Број: 01-06-6/27-7

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Иван Грубетић, дипл. инж. маш., с.р.

26

На основу члана 9. става 2. Одлуке о оснивању Јавног 
предузећа “Топлификација” (“Службени гласник општине 
Пожаревац”, бр. 2/2001) и на основу члана 20. Статута 
општине Пожаревац (“Службени гласник општине 
Пожаревац”, бр. 3/02, 6/02 и 7/02), Скупштина општине 
Пожаревац, на седници од 01.03.2005.године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешену и постављењу директора Јавног 

предузећа “Топлификацнја” у Пожаревцу

I

Разрешава се Миодраг Тодоровић дужности директо-
ра Јавног предузећа “Топлификација” у Пожаревцу.

II

За директора Јавног предузећа “Топлификација” у 
Пожаревцу поставља се Слободан Андрејић, дипл. инж. 
маш. из Села Костолца, ул. Капетана Тодића бр. 92.

III

Ово решење објавити у “Службеном гласнику 
општине Пожаревац”.

У Пожаревцу, 01.03.2005. год. Број: 01-06-6/27-8

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Иван Грубетић, дипл. инж. маш., с.р.

27

На основу члана 3. Одлуке о оснивању Јавног пре-
дузећа “Љубичево” у Пожаревцу (“Службени гласник 
општине Пожаревац”, бр. 2/98) и члана 20. Статута 
општине Пожаревац (“Службени гласник општине По-
жаревац”, бр. 3/02, 6/02 и 7/02), Скупштина општине По-
жаревац, на седници од 01.03.2005.године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу вршиоца дужности и 

постављењу директора Јавног предузећа 
“Љубичево” у Пожаревцу

I

Разрешава се Петар Урошевић дужности вршиоца 
дужности директора Јавног предузећа “Љубичево” у 
Пожаревцу.

II

Поставља се за директора Јавног предузећа 
“Љубичево” у Пожаревцу Првослав Мошић, машински 
инжењер из Пожаревца, ул. Ратарска бр. 1.

III

Ово решење објавити у “Службеном гласнику 
општине Пожаревац”.

У Пожаревцу, 01.03.2005. год.  Број: 01-06-6/27-9

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Иван Грубетић, дипл. инж. маш.,с.р.
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