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1

На основу члана 3. и члана 4. Закона о комунал
ним делатностима („Службени гласник Републике 
Србије“ број 16/97 и 42/98), члана 4. става 3. Закона 
о јавним предузећима и обављању делатности од оп
штег интереса („Службени гласник Републике Срби
је“ број 25/2000,25/2002, 107/2005 и 108/2005) и чла
на 17. и члана 44. става 1. тачке 5. Статута општи
не Пожаревац („Службени гласник општине Пожаре
вац“ број 2/2005),

Скупштина општине Пожаревац, на седници од 
24.05.2006. године, донела је

ОДЛУКУ 
О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
„ПАРКИНГ СЕРВИС“ ПОЖАРЕВАЦ

Члан 1.

Општина Пожаревац оснива Јавно комунално 
предузеће „Паркинг сервис“ Пожаревац коме се по
верава на управљање, коришћење и одржавање јав
них простора за паркирање моторних возила, као и 
одношење и чување непрописно паркираних возила 
са јавних површина, издвајањем из Јавног предузећа 
Дирекција за изградњу општине Пожаревац.

Фирма оснивача је: Општина Пожаревац.

Седиште оснивача је у Пожаревцу, улица Дринска 
број 2.

Члан 2.

Јавно предузеће ће пословати под именом: Јавно 
комунално предузеће „Паркинг сервис“ Пожаревац.

Седиште јавног предузећа је у Пожаревцу, улица 
Лоле Рибара број 2.

Члан 3.

Делатност јавног предузећа је:
– 63214 услуге у друмском саобраћају.

Јавно предузеће има и допунске делатности које се 
уређују Статутом, у сагласности са оснивачем.

Члан 4.

Оснивачки улог општине чини основни капитал 
Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“.

Оснивачки капитал садржан у средствима је и 
део државног капитала који се преноси на упра
вљање и коришћење Јавном комуналном предузе
ћу „Паркинг сервис“, а чија ће номинална вредност 
бити утврђена приликом пописа имовине и средста
ва која се издваја из Јавног предузећа Дирекција за 
изградњу општине Пожаревац на дан 31.05.2006. го
дине.

Оснивачки капитал може чинити једнократни 
део уноса средстава из буцета оштине Пожаревац за 
2006. годину.

Члан 5.

Општина, као оснивач, прописује, уређује и у гра
ницама својих обавеза и одговорности обезбеђује 
услове за обављање комуналне делатности из члана 
1. ове одлуке.

Члан 6.

Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ је 
дужно да свој рад и пословање организује на начин 
којим се обезбеђује трајност, континуитет у обавља
њу делатности из члана 1. ове одлуке; потребан обим 
и квалитет обављања регистроване комуналне делат
ности за подручје општине Пожаревац; унапређење 
и развој делатности; заштита објеката и средстава за 
рад.

Члан 7.

Материјалне услове за делатност јавног предузе
ћа обезбеђује јавно предузеће продајом својих услу
га на тржишту.
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Члан 8.

Јавно предузеће има својство правног лица.

Јавно предузеће за своје обавезе одговара цело
купном својом имовином.

Члан 9.

За сваку календарску годину јавно предузеће доно
си годишњи програм пословања и финансијски план.

Годишњи програм пословања из става 1. овог 
члана посебно утврђује планиране изворе приходе 
и позиције расходa по наменама, елементе за цело
вито сагледавање политике за обрачун зарада и за
послености у предузећу, критеријуме за коришћење 
средстава за помоћ, као и критеријуме за одређива
ње накнада за рад управног и надзорног одбора.

На програм пословања и финансијски план јавног 
предузећа сагласност даје оснивач.

Члан 10.

Органи јавног предузећа су:

1. Управни одбор, као орган управљања;

2. директор, као орган пословођења; и

3. Надзорни одбор, као орган надзора.

Члан 11.

Орган управљања јавног предузећа је Управни од
бор који има председника, заменика и пет чланова 
које именује и разрешава Скупштина општине Пожа
ревац и то:

–  четири члана из реда стручњака афирмисаних у 
области из делатности јавног предузећа и

–  три члана из реда запослених у јавном преду
зећу.

Мандат чланова Управног одбора траје четири го
дине са правом поновног избора.

Члан 12.

Управни одбор јавног предузећа:

1. утврђује пословну политику;

2. одлучује о статусним променама;

3.  усваја извештаје о пословању предузећа и годи
шњи обрачун;

4. доноси статут;

5.  доноси одлуку о усвајању плана развоја и про
грама рада, уз сагласност оснивача;

6. доноси инвестиционе одлуке;

7.  доноси одлуку о промени имена и седишта 
предузећа уз сагласност оснивача;

8.  и врши друге послове утврђене актом о оснива
њу и статутом.

Члан 13.

Директора јавног предузећа именује и разрешава 
оснивач.

Мандат директора траје четири године са правом 
поновног избора.

Директор представља и заступа јавно предузеће, 
организује и руководи процесом рада и води посло
вање јавног предузећа, самостално доноси одлуке и 
одговара за законитост рада јавног предузећа, предла
же основе пословне политике, програм рада и плана 
развоја и предузима мере за њихово спровођење, из
вршава одлуке Управног одбора и доноси правилник 
о систематизацији радних места и врши друге посло
ве одређене законом и статутом јавног предузећа.

Члан 14.

Надзорни одбор јавног предузећа има председни
ка и четири члана које именује и разрешава Скупшти
на општине Пожаревац и то:

  председника и два члана из реда стручњака афир
мисаних у области из делатности јавног предузе
ћа; и

  два члана из реда запослених у јавном предузе
ћу.

Мандат члана Надзорног одбора траје четири го
дине са правом поновног избора.

Члан 15

Надзорни одбор:

1.  врши надзор над пословањем јавног предузећа, 
прегледа годишње и периодичне извештаје о ра
ди и обрачуне средстава, као и одлуке о распо
дели добити и улагању капитала; и

2.  обавештава Управни одбор јавног предузећа о 
резултатима надзора.

Члан 16.

Управни и Надзорни одбор за свој рад одговарају 
Скупштини општине Пожаревац, а директор јавног 
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предузећа Управном одбору и Скупштини општине 
Пожаревац.

Члан 17.

У случају поремећаја у пословању јавног преду
зећа, оснивач може предузети мере којима ће се обез
бедити услови за несметано функционисање рада јав
ног предузећа. Ова питања ближе се одређују зако
ном и статутом јавног предузећа.

Члан 18.

У свом пословању јавно предузеће је дужно да се 
придржава свих позитивних прописа који се односе 
на заштиту животне средине.

Члан 19.

Управни одбор јавног предузећа доноси статут 
јавног предузећа и доставља га Скупштини општи
не Пожаревац ради давања сагласности, у року од 30 
дана од дана именовања Управног одбора.

Члан 20.

Оснивач разматра годишњи извештај о раду и про
грам рада јавног предузећа, прати остваривање про
грамске оријентације и може донети одлуку о пре
станку рада јавног предузећа.

У случају исказаног губитка у пословању јавног 
предузећа у текућој години оснивач врши верифика
цију мандата директора и чланова Управног одбора 
јавног предузећа за даљи рад.

Члан 21.

Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине 
Пожаревац ће послове управљања, коришћења и одр
жавања јавних паркиралишта и послове уклањања 
непрописно паркираних возила која ометају колски 
и пешачки саобраћај и оштећују јавне површине оба
вљати до почетка рада Јавног предузећа „Паркинг 
сервис“ Пожаревац.

Члан 22.

Даном оснивања Јавног комуналног предузећа 
„Паркинг сервис“ Пожаревац систематизација рад
них места попуњава се првенствено преузетим рад
ницима из Јавног предузећа Дирекција за изградњу 
општине Пожаревац који су обављали послове на 
одржавању и управљању јавних паркиралишта, као 
и на пословима уклањања непрописно паркираних 
возила на јавним површинама или на другим посло
вима у ЈП Дирекција за изградњу општине Пожаре
вац у тренутку доношења ове одлуке.

Члан 23.

За почетак рада новоформираног Јавног комунал
ног предузећа „Паркинг сервис“ Пожаревац у 2006. 
години (зараде запослених и материјални трошкови) 
користиће се адекватни део средстава финансијског 
плана ЈП Дирекције за изградњу општине Пожаре
вац за 2006. годину.

Уколико постоји потреба финансијске помоћи за 
несметани рад јавног предузећа средства ће се обез
бедити одлуком о буџету општине Пожаревац за 
2007. годину, након чега оснивач неће имати финан
сијске обавезе према овом јавном предузећу.

Члан 24.

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

У Пожаревцу, 24. 05. 2006. године Број: 01–06–18/6

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

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

2

На основу члана 44. став 1. тачка 5. Статута оп
штине Пожаревац („Службени гласник општине По
жаревац“ број 2/2005),

Скупштина општине Пожаревац, на седници од 
29.05.2006. године, донела је

ОДЛУКУ 
о образовању Комисије за попис дела 
имовине и ствари Јавног предузећа 

Дирекција за изградњу општине 
Пожаревац ради издвајања и уноса 
у новоформирано Јавно комунално 

предузеће „Паркинг сервис“ Пожаревац

Члан 1.

Образује се Комисија за попис дела имовине и 
ствари (основних, материјалних, новчаних и дру
гих) Јавног предузећа Дирекција за изградњу општи
не Пожаревац, ради издвајања и уноса у новоформи
рано Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ 
Пожаревац.
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Члан 2.

У Комисију именују се:
 за председника: Драгица Тошић,
 за чланове:

1. Борис Цветковић,
2. Слађана Вујчић,
3. Мирослав Стојимировић и
4. Жаклина Јововић.

Члан 3.

Комисија ће до 15.06.2006. године извршити по
пис имовине и средстава, списак запослених који 
раде на пословима извршавања услуга паркирања 
и уклањања непрописно паркираних возила на јав
ним површинама са стањем на дан 31.05.2006. го
дине.

По окончању посла из става 1. овог члана, Коми
сија одлуку доставља Скупштини општине Пожаре
вац ради давања сагласности.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине Пожа
ревац“.

У Пожаревцу, 29.05.2006. године Број: 01–06–18/7

СКУПШТИНА ОПШТИНА ПОЖАРЕВАЦ 

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

3

На основу члана 8. и 16. става.1. тачке 2а Закона 
о јавним приходима и јавним расходима („Службе
ни гласник РС“, бр. 76/91, 18/93, 22/93, 37/93, 67/93, 
45/94, 42/98, 54/99 и 22/01 и 33/04), члана 78. става 
1. тачке 1. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, бр. 9/2002 и 33/2004) и члана 44. Стату
та општине Пожаревац („Службени гласник општине 
Пожаревац“, бр. 2/2005), Скупштина општине Пожа
ревац на седници од 29.05 2006. године, донела је

ОДЛУКУ 
о измени и допуни Одлуке о општинским 

административним таксама

Члан 1.

У Одлуци о општинским административним так
сама („Службени гласник општине Пожаревац“, бр. 

6/05 и 8/05) у Таксеној тарифи за општинске админи
стративне таксе у тарифном броју 6. тачка 6. мења 
се и гласи:

А.  За захтев за одлучивање о потреби израде про
цене утицаја на животну средину;

Б.  За захтев за одређивање обима и садржаја сту
дије о процени утицаја на животну средину;

В.  За захтев за давање сагласности на студију про
цене утицаја на животну средину;

Г.  За захтев за давање сагласности на студију о 
процени утицаја затеченог стања на животну 
средину; 

Д.  За ажурирање студије о процени утицаја на жи
вотну средину:

 до 1000 m2 700,00 динара
 преко 1000 m2 1.000,00 динара

Члан 2.

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

У Пожаревцу, 29.05.2006. године Број: 01–06–18/8

СКУПШТИНА ОПШТИНА ПОЖАРЕВАЦ 

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

4

На основу члана 46. Закона о планирању и изград
њи („Службени гласник РС“, бр. 47/2003 и 34/2006) 
и члана 44. Статута општине Пожаревац („Службени 
гласник општине Пожаревац“, бр. 2/2005),

Скупштина општине Пожаревац, на седници од 
29.05.2006. године, донела је

О Д Л У К У 
о допуни Одлуке о приступању изради Пла
на детаљне регулације за заштиту Маљурев
ца и Брадарца од великих вода са слива ста

рог корита реке Млаве

Члан 1.

Овом Одлуком допуњује се Одлука о приступању 
изради План детаљне регулације за заштиту Маљу
ревца и Брадарца од великих вода са слива старог ко
рита реке Млаве („Службени гласник општине Пожа
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ревац“, бр. 8/2005), тако што се у члану 5. иза става 
1. додаје став 2. који гласи:

„Саставни део ове Одлуке је Програм плана де
таљне регулације заштите Маљуревца и Брадарца од 
великих вода са слива старог корита реке Млаве, Ми
шљење Комисије за планове Скупштине општине По
жаревац на исти, бр. 04–350–161/06 од 04.05.2006. го
дине и решење о неприступању стратешкој процени 
утицаја на животну средину плана детаљне регулаци
је за заштиту Маљуревца и Брадарца од великих во
да са слива старог корита реке Млаве.“

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи
вања у „Службеном гласнику општине Пожаревац“.

У Пожаревцу 29.05.2006. године. Број: 01–06–18/9

СКУПШТИНА ОПШТИНА ПОЖАРЕВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Иван Грубетић, д.и.м., ср.

5

На основу члана 9. Одлуке о оснивању Фонда за 
заштиту животне средине општине Пожаревац («Слу
жбени гласник општине Пожаревац» бр. 8/2005),

Скупштина општине Пожаревац, на садници од 
29.05.2006. године, донела је

РЕШЕЊЕ 
о давању сагласности на Статут Фонда за за
штиту животне средине општине Пожаревац

Члан 1.

Даје се сагласност на Статут Фонда за заштиту 
животне средине општине Пожаревац, који је усво
јен на садници Управног одбора Фонда за заштиту 
животне средине општине Пожаревац Одлуком бр. 
03–501–86/2005–1 од 20.04.2006. године.

Члан 2.

Ово решење објавити у «Службеном гласнику оп
штине Пожаревац «.

У Пожаревцу, 29.05.2006. год. број 01–06–18/11

СКУПШТИНА ОПШТИНА ПОЖАРЕВАЦ 

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

6

На основу члана 9. Одлуке о оснивању Фонда за 
заштиту животне средине општине Пожаревац („Слу
жбени гласник општине Пожаревац“ број 8/2005 ), 
Управни одбор Фонда за заштиту животне средине 
општине Пожаревац, на седници од 20.04. 2006. го
дине, донео је

СТАТУТ  
Фонда за заштиту животне средине општине 

Пожаревац

Члан 1. 

Фонд за заштиту животне средине општине По
жаревац основан је Одлуком о оснивању Фонда за за
штиту животне средине општине Пожаревац («Слу
жбени гласник општине Пожаревац» број 8/2005), у 
циљу стварања услова за заштиту, коришћење и уна
пређење животне средине на територији општине По
жаревац.

Члан 2.

Фонд послује под називом „Фонд за заштиту жи
вотне средине општине Пожаревац“.

Фонд може пословати и под скраћеном називом 
која гласи «Фонд за заштиту животне средине».

О промени назива Фонда за заштиту животне сре
дине одлучује Управни одбор.

Члан 3.

У правном промету Фонд за заштиту животне сре
дине користи:

  печат, округлог облика, пречника 30мм, са кру
жно исписаним текстом на српском језику ћири
лицом: „Фонд за заштиту животне средине оп
штине Пожаревац“ Пожаревац;

  штамбиљ има облик правоугаоника, димензија 
55х35мм, са текстом на српском језику ћирили
цом:

„Република Србија
Фонд за заштиту животне средине 

општине Пожаревац 
Инт. број: ____________________

Датум: ______________________
Пожаревац“

Број печата и штамбиља и начин њихове употре
бе, чување и руковање, регулисаће се посебном одлу
ком Управног одбора.
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Члан 4. 

Седиште Фонда за заштиту животне средине оп
штине Пожаревац је у Пожаревцу, улица Дринска 
број 2.

Члан 5. 

Средства Фонда за заштиту животне средине обез
беђују се из:

1. средстава буџета општине Пожаревац;

2.  прихода остварених из међународне сарадње и 
сарадње са правним и физичким лицима на про
грамима, пројектима и другим активностима у 
области заштите животне средине и енергетске 
ефикасности;

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

4. прилога, донација, поклона и помоћи; и

5. других извора у складу са законом.

Члан 6. 

Средства Фонда за заштиту животне средине ко
ристе се за:

–  заштиту, очување и побољшавање квалитета ва
здуха, воде, земљишта и шума;

–  санацију одлагалишта отпада, подстицање сма
њења настајања отпада, рециклажу и поновну 
употребу отпада;

–  подстицање чистије производње и примену нај
боље доступних техника за рад постројења;

–  технологије и производње које смањују оптере
ћење и загађење животне средине;

–  подстицање чистијег транспорта;

–  подстицање одрживих привредних делатно
сти;

–  подстицање коришћења обновљивих извора 
енергије и повећање енергетске ефикасности;

–  подстицање одрживог развоја руралног подруч
ја; и

–  подстицање образовних, истраживачких и раз
војних студија, програма, пројеката и других 
активности.

Члан 7. 

Фонд за заштиту животне средине ступа у правне 
пословне односе са трећим лицима у оквиру уписане 
делатности и преузима права и обавезе преко законског 
и овлашћеног заступника и представника на начин и 
под условима утврђеним законом и овим Статутом.

Члан 8. 

Управни одбор Фонда за заштиту животне среди
не је орган управљања који врши законом и овим Ста
тутом утврђене обавезе и функције.

Управни одбор чине председник и 8 члана, чији 
мандат траје 4 године.

Управни одбор врши следеће послове:

1.  доноси Статут Фонда за заштиту животне сре
дине;

2.  доноси годишњи програм рада и финансијски 
план;

3.  утврђује услове и начин додељивања средста
ва, критеријуме и мерила за оцењивање пред
лога пројекта, односно захтева за коришћење 
средстава Фонда;

4.  подноси извештај о раду и коришћењу средста
ва Скупштини општине Пожаревац на крају ка
лендарске године;

6.  доноси годишњи рачун Фонда; и

7.  организује пословање Фонда и врши друге по
слове у вези са радом Фонда.

Члан 9.

Управни одбор Фонда ради колективно и своје од
луке доноси на седницама.

Управни одбор може пуноважно одлучивати ако 
је на седници присутна већина чланова Управног од
бора.

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

Члан 10. 

Чланови Управног одбора имају право на накнаду 
за рад, а у висини утврђеној одлуком Општинског ве
ћа општине Пожаревац.
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Члан 11.

Фонд представља и заступа председник Управног 
одбора или лице које Управни одбор за то овласти.

Наредбодавац за извршење финансијског плана 
Фонда је председник Управног одбора.

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

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

Члан 12. 

Наредбодавац ће издати налог да се средства Фон
да исплате кориснику само под условом ако је закљу
чен уговор о коришћењу средстава уз претходно 
спроведени поступак за избор корисника средстава.

Члан 13.

Општа акта Фонда су:

–  Програм коришћења средстава,

–  Финансијски план Фонда за заштиту животне 
средине;

–  Пословник о раду Управног одбора

–  Пословник о раду Надзорног одбора; и

–  Акт о условима и начину додељивања средста
ва, критеријуме и мерила за оцењивање предло
га пројекта, односно захтева за коришћење сред
става Фонда;

Управни одбор је дужан да у року од 30 дана од 
дана давања сагласности оснивача на овај Статут до
несе акта из става 1. овог члана.

Члан 14. 

Административно техничке и финансијске посло
ве за потребе Фонда обавља надлежни орган општин
ске управе надлежан за финансије.

Члан 15. 

Надзор над радом и законитим трошењем средста
ва Фонда врши Надзорни одбор.

Надзорни одбор чине председник и четири члана, 
чији мандат траје 4 године.

Члан 16. 

Овај Статут ступа на снагу даном давања сагла
сности оснивача на исти.

У Пожаревцу, 20.04.2006. год. Број: 03–501–86/2005–1

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Ратомир Марјановић, ср.

7

На основу члана 4. става 3. Одлуке о месним зајед
ницама („Службени гласник општине Пожаревац“, 
бр. 3/05) и на основу члана 44. става 5. Статута оп
штине Пожаревац („Службени гласник општине По
жаревац“, бр. 2/05), Скупштина општине Пожаревац, 
на седници од 29.05.2006. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е  
одавању сагласности на Статут Месне зајед

нице „Дрмно“ у Дрмну

I

Даје се сагласност на Статут Месне заједнице 
„Дрмно“ у Дрмну, бр. 01–001 од 11.01.2006. године.

II

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

У Пожаревцу, 29.05.2006. год. Број: 01–06–18/12

СКУПШТИНА ОПШТИНА ПОЖАРЕВАЦ 

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

8

На основу члана 72. Закона о локалној самоупра
ви („Сл. гласник РС“, бр. 9/02, 33/04 и 135/04) и на 
основу члана 15. и 25. Одлуке о месним заједницама 
(„Службени гласник општине Пожаревац“, бр. 3/05), 
Савет Месне заједнице „ДРМНО“ у Дрмну, на седни
ци од 11.012006. године, донео је
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С Т А Т У Т  
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ „ДРМНО“ ДРМНО

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

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

Члан 2.

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

Месна заједница има свој статут, који доноси Савет 
месне заједнице, у складу са законом, статутом и Одлу
ком о месним заједницама Скупштине општине.

Сагласност на статут месне заједнице даје Скуп
штина општине.

Члан 3.

Месна заједнице има свој печат и штамбиљ.

Печатје округлог облика, пречника 32мм. исписан 
је на српском језику, ћириличним писмом, са следе
ћом садржином и изгледом:

У спољашњем кругу печата исписан је назив „Ре
публика Србија општина Пожаревац“.

У другом кругу исписано је „Месна заједница 
„Дрмно“.

У средини печата исписано је седиште месне за
једнице  „ДРМНО“.

Штамбиљ је правоугаоног облика, величине 
50х40мм у ком је хоризонталним редовима исписа
на, ћириличним писмом, следећа садржина:

Република Србија
ОпштнаПожаревац 

Месна заједница „ДРМНО“
Број _______________
_____________године

Дрмно

Члан 4.

Месна заједница Дрмно има два рачуна и то: ре
довни рачун и рачун месног самодоприноса. Месна 
заједница за потребе одређених послова може отво
рити и посебан рачун.

Члан 5.

Имовину месне заједнице чине средства за рад по
кретне ствари и права.

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 накнаде од за
купнина;

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 ко
ристи у складу са законом, програмом и плановима.

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

Члан 6.

Рад органа месне заједнице је јаван.

Јавност рада и обавештавање грађана обезбеђује се:

–  јавним расправама на зборовима грађана о пред
лозима финансијског плана и завршног рачуна 
месне заједнице, годишњим извештајима о ра
ду месне заједнице, као и у другим случајеви
ма када органи Општине и месне заједнице то 
одлуче;

–  истицањем дневног реда и материјала за седни
цу савета месне заједнице, као и предлога одлу
ка Општине и месне заједнице на огласној та
бли, односно огласном простору који је досту
пан највећем броју грађана, истицањем усвоје
них одлука и других аката, као и обавештава
њем грађана о седницама савета месне заједни
це, о зборовима грађана и другим скуповима од 
локалног интереса, најмање 8 дана пре дана њи
ховог најављеног одржавања; и

–  правом грађана да остварују увид у записнике 
и акте савета месне заједнице и присуствују сед
ницама савета месне заједнице.
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II ПОСЛОВИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 7.

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

–  просторног, урбанистичког планирања и уређе
ња насељеног места;

– комуналног развоја и комуналне изградње;

– екологије и заштите човекове околине;

– културе и спорта;

– одбране и заштите од елементарних непогода;

–  друштвене бриге о деци и грађанима различи
тих социјалних група;

–  ванинституционалне бриге о социјалним катего
ријама становништва;

– социјалне и здравствене заштите и образовања; и

– самодоприноса.

Члан 8.

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

–  дају иницијативе за измене планских аката;

–  организују зборове грађана, јавне расправе, ан
кете и покрећу разне иницијативе;

–  организују изјашњавање грађана о питањима од 
значаја за Општину и месну заједницу;

–  спроводе хуманитарне акције на својој територији;

–  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 парко
ва, одржавању фудбалских игралишта и др.;

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

–  остварују сарадњу са општинским јавним пред
узећима;

– брину се о уређењу насеља;

–  обезбеђују комунални развој насеља (изградња 
пута, тротоара, топловода, електричне мреже и 
др.);

–  одлучују о коришћењу простора којим располаже 
месна заједница и одржавању објеката на подруч
ју месне заједнице, чији су они корисници;

– спроводе изборе за органе месне заједнице;

–  извршавају и друге послове утврђене уставом, 
законом и Статутом Општине.

III ОДЛУЧИВАЊЕ У 
МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

Члан 9.

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

– референдума;

– писаног изјашњавања;

– збора грађана;

– грађанске иницијативе, предлога и мишљења; и

–  изабраних представника у органима месне зајед
нице. 

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

IV ОРГАН МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 10.

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

Савет месне заједнице броји 11 чланова.

Члан 11.

Савет месне заједнице је представничко тело месне 
заједнице, које обавља следеће послове и задатке:
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  1. доноси статут месне заједнице;

  2.  доноси финансијски план и завршни рачун ме
сне заједнице;

  3.  доноси програм рада и полугодишњи и годи
шњи извештај о раду;

  4.  доноси пословник о раду;

  5.  покреће иницијативу за увођење самодоприно
са;

  6.  врши надзор над спровођењем програма реа
лизације уведеног самодоприноса;

  7.  покреће иницијативу за доношење нових или 
измену постојећих прописа Општине;

  8.  сарађује са удружењима грађана и невлади
ним организацијама у питањима која су од ин
тереса за грађане месне заједнице;

  9.  стара се о спровођењу референдума који се рас
писује на територији Општине, за делове Општи
не, месну заједницу, или делове месне заједни
це;

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

11.  усвајаједногодишњи и четворогодишњи изве
штај о раду месне заједнице;

12.  образује комисије, одборе и друга радна тела 
ради задовољавања заједничких потреба грађа
на у складу са законом и овом одуком; и

13.  врши и друге послове утврђене овом одлуком.

Члан 12.

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

Органи за спровођење избора, њихов састав, над
лежност, као и начин спровођења избора ближе су 
одређени Одлуком о месним заједницама Скупшти
не општине Пожаревац.

Савет месне заједнице дужан је, у току расписива
ња и спровођења избора, да се у потпуности придр
жава Закона о локалној самоуправи („Службени гла
сник РС“, бр. 9/02, 33/04 и 135/04) као и Одлуке о ме
сним заједницама Скупштине општине Пожаревац.

Конституисање савета месне заједнице

Члан 13.

По спроведеним изборима за савете месних заједни
ца у року од 20 дана одржаће се конститутивна седница 
савета месне заједнице, на којој ће чланови савета бира
ти председника савета и заменика председника савета 
месне заједнице из реда чланова савета, већином гласо
ва укупног броја чланова савета, јавним гласањем.

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

Члан 14.

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

Члан 15.

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

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

Председник, заменик председника и чланови са
вета месне заједнице у обавези су да обавесте савет 
о свакој ствари у којој имају приватни интерес, који 
утиче или може утицати на њихову непристрасност 
у доношењу одлука.

Сазивање седнице савета

Члан 16.

Седницa савета месне заједнице је јавна.

Седнице савета се одржавају према потреби, а нај
мање једном у два месеца.

Седнице савета сазива председник савета, по соп
ственој иницијативи, на предлог једне трећине члано
ва савета, или на предлог 30 грађана месне заједнице.

Члан 17.

Седнице се сазивају писаним путем.

Позив за седницу доставља се три дана раније 
пре дана одређеног за одржавање седнице.
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Члановима савета се са позивом доставља и пред
лог дневног реда, место и време одржавања као и од
говарајући материјал (ако има).

У хитним случајевима председник може сазвати 
седницу са краћим роком, а дневни ред за ову седни
цу може се предложити на самој седници.

Члан 18.

За седницу Савета поред чланова Савета позива 
се одборник Скупштине општине, изабран за терито
рију Месне заједнице, да учествује у раду Савета.;

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

Члан 19.

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

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

Члан 20.

Месна заједница Дрмно има секретара месне за
једнице.

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

V СТАЛНА И ПОВРЕМЕНА РАДНА ТЕЛА

Члан 21.

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

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

Стална радна тела месне заједнице су комисије:

1.  комисија за прописе (за нормативна акта и ад
министративна питања),

2. комисија за јавне набавке, и
3.  комисија за комунална питања, топлификацију, 

заштиту животне средине и др.

Члан 22.

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 рад
них тела могу имати своје заменике.

Радно тело одлучује већином гласова од укупног 
броја чланова.

VI СРЕДСТВА ЗА РАД МЕСНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 23.

Средства месне заједнице су:

1.  средства која Општина пренесе месној заједници;

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

3.  средства која за активност месне заједнице из
двајају заинтересована предузећа и други су
бјекти;

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

5. поклони, легати и друга средства;

6.  средства која општина пренесе месној заједни
ци за плате запослених и за материјалне тро
шкове.

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

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

Члан 24.

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

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 25.

Даном ступања на снагу овог Статута, преста
је да важи Статут Месне заједнице„Дрмно“ од 
19.06.2001. године.
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Члан 26.

За све што није регулисано овим Статутом, приме
њиваће се закон, Статут општине и Одлука о месним 
заједницама општине Пожаревац, као и други пропи
си који уређују ову материју.

Члан 27. 

Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана об
јављивању у Службеном гласнику општине Пожаре
вац решења о давању сагласности на исти.

У Дрмну, 11.01.2006. год. Број: 01–001

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА МЗ „ДРМНО“

Смиљан Грујић, ср.

9

На основу члана 14. Одлуке о подели установе Цен
тар за културу у Пожаревцу и оснивању четири устано
ве у области културе („Службени гласник општине По
жаревац“, бр. 5/93, 3/05 и 5/05) и на основу члана 44. 
Статута општине Пожаревац („Службени гласник оп
штине Пожаревац“, бр. 2/05) Скупштина општине По
жаревац, на седници од 29.05.2006. године, донела је

РЕШЕЊЕ 
о разрешењу и именовању директора 
установе Народни музеј у Пожаревцу

I

Разрешава се Драган Јацановић из Пожаревца дужно
сти директора установе Народни музеј у Пожаревцу.

II

Именује се Милорад Ђорђевић, професор истори
је из Пожаревца, за директора установе Народни му
зеј у Пожаревцу

III

Ово решење објавити у „Службеном гласнику оп
штине Пожаревац“

У Пожаревцу, 29.05. 2006. год. Број: 01–06–18/14а

СКУПШТИНА ОПШТИНА ПОЖАРЕВАЦ 

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

10

На основу члана 8. става 2. Одлуке о оснивању 
установе Спортски центар „Пожаревац“ у Пожа
ревцу („Службени гласник општине Пожаревац“, 
бр. 5/2001) и члана 44. Статута општине Пожаре
вац („Службени гласник општине Пожаревац“, бр. 
2/05) Скупштина општине Пожаревац, на седници од 
29.05.2006. године, донела је

РЕШЕЊЕ 
о именовању вршиоца дужности директора 

установе Спортски центар „Пожаревац“ 
у Пожаревцу

I

За вршиоца дужности директора установе Спорт
ски центар „Пожаревац“ у Пожаревцу именује се 
Душан Савић, професор физичке културе из Пожа
ревца, досадашњи директор исте установе, почев од 
24.06.2006. године.

II

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

У Пожаревцу, 29.05.2006. год. Број: 01–06–18/14б

СКУПШТИНА ОПШТИНА ПОЖАРЕВАЦ 

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

11

На основу члана 44. Статута општине Пожаре
вац („Службени гласник општине Пожаревац“, бр. 
2/05) Скупштина општине Пожаревац, на седници од 
29.05.2006. године, донела је

РЕШЕЊЕ 
о разрешењу и именовању заменика пред

седника Комисије за грађевинско земљиште 
Скупштине општине Пожаревац

I

Разрешава се Игњатовић Зоран из Пожаревца ду
жности заменика председника Комисије за грађевин
ско земљиште Скупштине општине Пожаревац.
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II

Именује се Јотић Зоран из Пожаревца, ул. При
штинска бр. 24 за заменика председника Комисије 
за грађевинско земљиште Скупштине општине По
жаревац.

III

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

У Пожаревцу, 29.05.2006. год. Број: 01–06–18/14в

СКУПШТИНА ОПШТИНА ПОЖАРЕВАЦ 

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

12

На основу члана 7. и 10. Одлуке о оснивању Јав
ног предузећа „Топлификација“ („Службени гласник 
општине Пожаревац“, бр. 2/01) и на основу члана 44. 
Статута општине Пожаревац („Службени гласник оп
штине Пожаревац“, бр. 2/05), Скупштина општине 
Пожаревац, на седници од 29.05.2006. године, доне
ла је

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању председника и јед
ног члана Управног одбора Јавног предузећа 

„Топлификација“ у Пожаревцу

I

Разрешавају се дужности председника и члана 
Управног одбора Јавног предузећа „Топлификација“ 
у Пожаревцу и то:

1. Миомир Илић из Пожаревца; и

2. Драган Марковић из Пожаревца.

II

У Управни одбор Јавног предузећа „Топлификаци
ја“ у Пожаревцу именују се:

  за председника Драган Марковић из Пожаревца, 
ул. Мачванска бр. 6/3, „Електроморава“ у Пожа
ревцу;

  за члана Миодраг Стојковић из Пожаревца, ул. 
Карађорђева бр. 10.

III

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

У Пожаревцу, 29.05.2006. год. Број: 01–06–18/14г

СКУПШТИНА ОПШТИНА ПОЖАРЕВАЦ 

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

13

На основу члана 34. Закона о планирању и из
градњи („Службени гласник РС“, бр. 47/03 и 34/06) 
и на основу члана 44. Статута општине Пожаре
вац („Службени гласник општине Пожаревац“, бр. 
2/05), Скупштина општине Пожаревац, на седници 
од 29.05.2006. 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 
и 5/05) разрешава се Гордана Ранђеловић дужности 
члана Комисије за планове.

II

Именује се Миомир Илић, одборник из Пожарев
ца, ул. Чеде Васовића бр. 8/28, за члана Комисије за 
планове.

III

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а обја
виће се у „Службеном гласнику општине Пожаревац“.

У Пожаревцу, 29.05.2006. год. Број: 01–06–18/14д

СКУПШТИНА ОПШТИНА ПОЖАРЕВАЦ 

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

14

На основу члана 14. Закона о јавним предузе
ћима и обављању делатности од општег интереса 
(„Службени гласник РС“, бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 
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108/05), на основу Одлуке о оснивању јавног преду
зећа „Љубичево“ у Пожаревцу („Службени гласник 
општине Пожаревац“, бр. 2/98 и 3/05) и на основу 
члана 44. Статута општине Пожаревац („Службени 
гласник општине Пожаревац“, бр. 2/05) Скупштина 
општине Пожаревац, на седници од 29.05.2006. годи
не, донела је

РЕШЕЊЕ 
о разрешењу и именовању заменика 
председника Управног одбора Јавног 
предузећа „Љубичево“ у Пожаревцу

I

Разрешава се Карић Зоран из Београда, ул. Бу
левар мира бр. 9 дужности заменика председника 
Управног одбора Јавног предузећа „Љубичево“ у По
жаревцу.

II

Именује се Стајић Србољуб из Пожаревца, ул. Ду
навска бр. 2а за заменика председника Управног од
бора Јавног предузећа „Љубичево“ у Пожаревцу.

III

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

У Пожаревцу, 29.05.2006. год. Број: 01–06–18/14ђ

СКУПШТИНА ОПШТИНА ПОЖАРЕВАЦ 

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

15

На основу члана 52. и 53. става 2. и 3. и 54. За
кона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 62/03, 64/04, 58/04 и 
62/04) и на основу члана 44. Статута општине Пожа
ревац („Службени гласник општине Пожаревац“, бр. 
2/05), Скупштина општине Пожаревац, на седници 
од 29.05.2006. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању чланова Школ

ског одбора Медицинске школе у Пожаревцу

I

Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Медицинске школе у Пожаревцу и то:

1.  Босић др Срећко, представник Скупштине оп
штине Пожаревац;

2.  Милосављевић др Томица, представник Скуп
штине општине Пожаревац;

3.  Стојковић Славиша, представник Скупштине 
општине Пожаревац;

4.  Лазић Ружица, представник запослених Шко
ле;

5.  Ћирић Драган, представник запослених Шко
ле;

6.  Васић Јадранка, представник запослених Шко
ле;

7.  Васић Станоје, представник Савета родитеља 
Школе;

8.  Микшик Александар, представник Савета роди
теља Школе; и

9.  Јоцић Горица, представник Савета родитеља 
Школе.

II

У Школски одбор Медицинске школе у Пожарев
цу за чланове се именују:

1.  Васић Божица из Пожаревца, ул. Хајдук Вељ
кова бр. 32, представник Скупштине општине 
Пожаревац;

2.  Миленковић Драгица из Пожаревца, ул. 27. 
априла бр. 44, представник Скупштине општи
не Пожаревац;

3.  Босић др Срећко из Пожаревца, ул. Доситејева 
бр. 12/24, Општа болница у Пожаревцу, пред
ставник Скупштине општине Пожаревац;

4.  Катић Софија, представник запослених Шко
ле;

5.  Ћирић Драган, представник запослених Шко
ле;

6.  Лазић Ружица, представник запослених Шко
ле;

7.  Тадић Зоран, представник Савета родитеља 
Школе;

8.  Васић Станоје, представник Савета родитеља 
Школе;
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9.  Јоцић Горица, представник Савета родитеља 
Школе.

III

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

У Пожаревцу,29.05.2006. год. Број: 01–06–18/14е

СКУПШТИНА ОПШТИНА ПОЖАРЕВАЦ 

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

16

На основу члана 52. и 53. става 2. и 3. и 54. За
кона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 62/03, 64/04, 58/04 и 
62/04) и на основу члана 44. Статута општине Пожа
ревац („Службени гласник општине Пожаревац“, бр. 
2/05), Скупштина општине Пожаревац, на седници 
од 29.05.2006. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању чланова 
Школског одбора Техничке школе 

„Никола Тесла“ у Костолцу

I

Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Техничке школе „Никола Тесла“ у Костолцу и то:

1.  Вујчић Срђан, представник Скупштине општи
не Пожаревац;

2.  Милановић Зоран, представник Скупштине оп
штине Пожаревац;

3.  Јанићијевић Драгослав, представник Скупшти
не општине Пожаревац;

4.  Марковић Риста, представник запослених Школе;

5.  Дендић Милорад, представник запослених Школе;

6.  Несторовић Горан, представник запослених 
Школе;

7.  Благојевић Зоран, представник Савета родите
ља Школе;

8.  Рајичић Нада, представник Савета родитеља 
Школе; и

9. Миљевић Сузана, представник Савета родите
ља Школе.

II

У Школски одбор Техничке школе „Никола Те
сла“ у Костолцу за чланове се именују:

1.  Матић Љубомир из Костолца, ул. Партизанска 
бр. 98, представник Скупштине општине Пожа
ревац;

2.  Савић Ненад из Костолца, ул. Николе Граони
ћа бр. 18, представник Скупштине општине По
жаревац;

3.  Дебељачки Жарко из Костолца, ул. Стишка бр. 
8, представник Скупштине општине Пожаре
вац.

4.  Марковић Риста, представник запослених Шко
ле;

5.  Несторовић Горан, представник запослених 
Школе;

6.  Пешић Зоран, представник запослених Шко
ле;

7.  Гавриловић Весна, представник Савета родите
ља Школе;

8.  Благојевић Зоран, представник Савета родите
ља Школе;

9.  Живковић Мирјана, представник Савета роди
теља Школе.

III

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

У Пожаревцу, 29.05.2006. год Број: 01–06–18/14ж

СКУПШТИНА ОПШТИНА ПОЖАРЕВАЦ 

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

17

На основу члана 52. и 53. става 2. и 3. и 54. За
кона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 62/03, 64/04, 58/04 и 
62/04) и на основу члана 44. Статута општине По
жаревац („Службени гласник општине Пожаревац“, 
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бр. 2/05), Скупштина општине Пожаревац, на седни
ци од 29.05.2006. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању чланова 
Школског одбора Школе за основно 

и средње музичко образовање 
„Стеван Мокрањац“ у Пожаревцу

I

Разрешавају се дужности члана Школског одбо
ра Школе за основно и средње музичко образовање 
„Стеван Мокрањац“ у Пожаревцу и то:

1.  Обрадовић Љубиша, представник Скупштине 
општине Пожаревац;

2.  Марјановић Зоран, представник Скупштине 
општине Пожаревац;

3.  Милошевић Петар, представник Скупштине 
општине Пожаревац;

4.  Босић Татјана, представник запослених Шко
ле;

5.  Станојевић Периша, представник запослених 
Школе;

6.  Стевић Драгана, представник запослених 
Школе;

7.  Ђорђевић Славољуб, представник Савета ро
дитеља Школе;

8.  Лукић Александар, представник Савета роди
теља Школе; и

9.  Вукомановић Димитрије, представник Савета 
родитеља Школе;

II

У Школски одбор Школе за основно и средње му
зичко образовање „Стеван Мокрањац“ у Пожаревцу 
за чланове се именују:

1.  Марковић Војислав из Пожаревца, ул. Димитри
ја Туцовића бр. 6, представник Скупштине оп
штине Пожаревац;

2.  Маринковић Светомир из Пожаревца, ул. Војво
де Добрњца бр. 4, представник Скупштине оп
штине Пожаревац;

3.  Динић Владан из Пожаревца, ул. Милоша Оби
лића бр. 40, „Електроморава“ у Пожаревцу, 
представник Скупштине општине Пожаревац.

4.  Ничић Младен, представник запослених Шко
ле;

5.  Станојевић Периша, представник запослених 
Школе;

6.  Спречаковић Каролина, представник запосле
них Школе;

7.  Савић Татјана, представник Савета родитеља 
Школе;

8.  Филиповић Добрица, представник Савета роди
теља Школе;

9.  Ђорђевић Славољуб, представник Савета роди
теља Школе.

III

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

У Пожаревцу, 29.05.2006. год. Број: 01–06–18/14з

СКУПШТИНА ОПШТИНА ПОЖАРЕВАЦ 

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

18

На основу члана 52. и 53. става 2. и 3. и 54. За
кона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 62/03, 64/04, 58/04 и 
62/04) и на основу члана 44. Статута општине Пожа
ревац („Службени гласник општине Пожаревац“, бр. 
2/05), Скупштина општине Пожаревац, на седници 
од 29.05.2006. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању чланова 

Школског одбора Пољопривредне школе 
са домом ученика „Соња Маринковић“ 

у Пожаревцу

I

Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Пољопривредне школе са домом ученика „Соња Ма
ринковић“ у Пожаревцу и то:
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1.  Илић Драган, представник Скупштине општи
не Пожаревац;

2.  Станковић Јања, представник Скупштине оп
штине Пожаревац;

3.  Перић Александар, представник Скупштине оп
штине Пожаревац;

4.  Стојићевић Слободан, представник запослених 
Школе;

5.  Обрадовић Јасминка, представник запослених 
Школе;

6.  Милић Бранивој, представник запослених Шко
ле;

7.  Маслаћ Снежана, представник Савета родите
ља Школе;

8.  Марјановић Драгиша, представник Савета ро
дитеља Школе; и

9.  Сретеновић Љиљана, представник Савета роди
теља Школе;

II

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

1.  Петровић Периша из Пожаревца, ул. Космајска 
бр. 8, представник Скупштине општине Пожа
ревац;

2.  Репеџић Зоран из Пожаревца, ул. Златарска бр. 
14, представник Скупштине општине Пожаре
вац;

3.  Михајловић Радомир из Пожаревца, ул. VI Лич
ке дивизије бр. 8/3, представник Скупштине оп
штине Пожаревац.

4.  Јеремић Јелена, представник запослених Школе;

5.  Љубомировић Добрица, представник запосле
них Школе;

6.  Даковић Видак, представник запослених Шко
ле;

7.  Марјановић Драгиша, представник Савета ро
дитеља Школе;

8.  Маслаћ Снежана, представник Савета родите
ља Школе;

9.  Сретеновић Љиљана, представник Савета роди
теља Школе.

III

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

У Пожаревцу, 29.05.2006. год. Број: 01–06–18/14и

СКУПШТИНА ОПШТИНА ПОЖАРЕВАЦ 

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

19

На основу члана 52. и 53. става 2. и 3. и 54. За
кона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 62/03, 64/04, 58/04 и 
62/04) и на основу члана 44. Статута општине Пожа
ревац („Службени гласник општине Пожаревац“, бр. 
2/05), Скупштина општине Пожаревац, на седници 
од 29.05.2006. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању чланова 

Школског одбора Политехничке школе 
у Пожаревцу

I

Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Политехничке школе у Пожаревцу и то:

1.  Павловић Милан, представник Скупштине оп
штине Пожаревац;

2.  Марковић Драган, представник Скупштине оп
штине Пожаревац;

3.  Ристић Миодраг, представник Скупштине оп
штине Пожаревац;

4.  Радовановић Дарко, представник запослених 
Школе;

5.  Калинић Наташа, представник запослених Шко
ле;

6.  Обреновић Милица, представник запослених 
Школе;

7.  Јанковић Мирјана, представник Савета родите
ља Школе;



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦСтрана 18  Број 4 29.05.2006.

8.  Лазић Зоран, представник Савета родитеља 
Школе; и

9.  Николић Драган, представник Савета родитеља 
Школе;

II

У Школски одбор Политехничке школе у Пожа
ревцу за чланове се именују:

1.  Стојадиновић Драгица из Пожаревца, ул. 15. 
октобра бр. 14/2, представник Скупштине оп
штине Пожаревац;

2.  Савић Верица из Пожаревца, ул. Кнеза Лаза
ра бр. 3/1, представник Скупштине општине 
Пожаревац;

3.  Перић Милан из Пожаревца, ул. Книнска бр. 
18/26, ДП „Водопривреда“ у Пожаревцу, пред
ставник Скупштине општине Пожаревац.

4.  Радовановић Дарко, представник запослених 
Школе;

5.  Грубетић Никола, представник запослених 
Школе;

6.  Николић Бобан, представник запослених Шко
ле;

7.  Лазић Зоран из Пожаревца, ул. Скадарска бр. 
13, представник Савета родитеља Школе;

8.  Антић Весна из Пожаревца, ул. Жагубичка бр. 
10, представник Савета родитеља Школе;

9.  Милановић Мирјана из Пожаревца, ул. Мио
драга Марковића бр. 58, представник Савета 
родитеља Школе.

III

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

У Пожаревцу, 29.05.2006. год. Број: 01–06–18/14ј

СКУПШТИНА ОПШТИНА ПОЖАРЕВАЦ 

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

20

На основу члана 52. и 53. става 2. и 3. и 54. За
кона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 62/03, 64/04, 58/04 и 
62/04) и на основу члана 44. Статута општине Пожа
ревац („Службени гласник општине Пожаревац“, бр. 
2/05), Скупштина општине Пожаревац, на седници 
од 29.05.2006. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању чланова 

Школског одбора Пожаревачке гимназије 
у Пожаревцу

I

Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Пожаревачке гимназије у Пожаревцу и то:

1.  Јовић Слободан, представник Скупштине оп
штине Пожаревац;

2.  Шухартовић мр Бранислав, представник Скуп
штине општине Пожаревац;

3.  Стевић др Шана, представник Скупштине оп
штине Пожаревац;

4.  Ненадовић Станка, представник запослених 
Школе;

5.  Јеремић Милош, представник запослених Школе;

6.  Ђорђевић Милорад, представник запослених 
Школе;

7.  Ђорђевић Сузана, представника Савета родите
ља Школе;

8.  Тешић Верица, представника Савета родитеља 
Школе; и

9.  Станојевић Драган, представника Савета роди
теља Школе;

II

У Школски одбор Пожаревачке гимназије у Пожа
ревцу за чланове се именују:

1.  Ваљаревић Саша из Пожаревца, ул. 23. Српске 
дивизије бр. 29, представник Скупштине оп
штине Пожаревац;

2.  Обрадовић Обрад из Пожаревца, ул. Аћима Ме
довића бр. 8, представник Скупштине општине 
Пожаревац;
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3.  Јовић М. Слободан из Пожаревца, ул. Доситејева 
бр. 6/21, ЖП „Комуналне службе“ у Пожаревцу, 
представник Скупштине општине Пожаревац.

4.  Алексић Зорица, представник запослених Школе;

5.  Влајовић Ана, представник запослених Школе;

6.  Ђаловић Јасмина, представник запослених 
Школе;

7.  Ђорђевић Сузана, из Пожаревца, представник 
Савета родитеља Школе;

8.  Тешић Верица из Пожаревца, Национална слу
жба за запошљавањефилијала у Пожаревцу, 
представник Савета родитеља Школе;

9.  Миленковић Љубомир из Пожаревца, Пољопри
вредна школа у Пожаревцу, представник Савета 
родитеља Школе.

III

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

У Пожаревцу, 29.05.2006. год. Број: 01–06–18/14к

СКУПШТИНА ОПШТИНА ПОЖАРЕВАЦ 

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

21

На основу члана 52. и 53. става 2. и 3. и 54. За
кона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 62/03, 64/04, 58/04 и 
62/04) и на основу члана 44. Статута општине Пожа
ревац („Службени гласник општине Пожаревац“, бр. 
2/05), Скупштина општине Пожаревац, на седници 
од 29.05.2006. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању чланова Школ

ског одбора Економско  трговинске школе у 
Пожаревцу

I

Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Економско  трговинске школе у Пожаревцу и то:

1.  Шокорац Слободан, представник Скупштине 
општине Пожаревац;

2.  Пивац Жарко, представник Скупштине општи
не Пожаревац;

3.  Најдановић Саша, представник Скупштине оп
штине Пожаревац;

4.  Милчић Слободанка, представник запослених 
Школе;

5.  Стокић Весна, представник запослених Шко
ле;

6.  Грозданић Драгана, представник запослених 
Школе;

7.  Ћирковић Славица, представник Савета роди
теља Школе;

8.  Ђорђевић Горан, представник Савета родитеља 
Школе; и

9.  Машић Ристо, представник Савета родитеља 
Школе;

II

У Школски одбор Економско  трговинске школе 
у Пожаревцу за чланове се именују:

1.  Стојковић Александар из Пожаревца, ул. Аћи
ма Медовића бр. 9, представник Скупштине оп
штине Пожаревац;

2.  Михајловски Владимир из Пожаревца, ул. Кнез 
Милошев венац бр. 4/15, представник Скупшти
не општине Пожаревац;

3.  Миленковић Радиша из Пожаревца, ул. Филипа 
Вишњића бр. 48, представник Скупштине оп
штине Пожаревац.

4.  Стокић Весна, представник запослених Шко
ле;

5.  Стефановић Милена, представник запослених 
Школе;

6.  Грозданић Драгана, представник запослених 
Школе;

7.  Ђорђевић Горан, представник Савета родитеља 
Школе;

8.  Машић Ристо, представник Савета родитеља 
Школе;

9.  Мијајловић Светлана, представник Савета ро
дитеља Школе.
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III

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

У Пожаревцу, 29.05.2006. године Број: 01–06–
18/14л

СКУПШТИНА ОПШТИНА ПОЖАРЕВАЦ 

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

22

На основу члана 52. и 53. става 2. и 3. и 54. За
кона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 62/03, 64/04, 58/04 и 
62/04) и на основу члана 44. Статута општине Пожа
ревац („Службени гласник општине Пожаревац“, бр. 
2/05), Скупштина општине Пожаревац, на седници 
од 29.05.2006. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању чланова Школ

ског одбора Основне школе „Јован Цвијић“ 
у Костолцу

I

Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Основне школе „Јован Цвијић“ у Костолцу и то:

1.  Вила Владимир, представник Скупштине оп
штине Пожаревац;

2.  Стевић Љубиша, представник Скупштине оп
штине Пожаревац;

3.  Стојановић Борис, представник Скупштине оп
штине Пожаревац;

4.  Миловановић Славица, представник запосле
них Школе;

5.  Гаврилов Верица, представник запослених Шко
ле;

6.  Ђорђевић Драгослава, представник запослених 
Школе;

7.  Маровић Душан, представник Савета родите
ља Школе;

8.  Младеновић Славољуб, представник Савета ро
дитеља Школе; и

9.  Лазић Љубиша, представник Савета родитеља 
Школе;

II

У Школски одбор Основне школе „Јован Цвијић“ 
у Костолцу за чланове се именују:

1.  Николић Славко из Костолца, ул. Кобалова бр. 
28/2, представник Скупштине општине Пожа
ревац;

2.  Ћурчић Миле из Костолца, ул. Трудбеничка бр. 
8, представник Скупштине општине Пожаре
вац;

3.  Мијатовић Бранко из Костолца, ул. Николе Те
сле бр. 20, представник Скупштине општине 
Пожаревац.

4.  Реџовић Магдалена, представник запослених 
Школе;

5.  Крстаноски Серџо, представник запослених 
Школе;

6.  Ивановић Ивана, представник запослених Шко
ле;

7.  Огњановић Богомир из Костолца, ул. Карађор
ђева бб, представник Савета родитеља Школе;

8.  Бура Слободанка из Костолца, Насеље „Беско“, 
представник Савета родитеља Школе;

9.  Милић Ненад из Костолца, ул. Задругарска 
бр.8, представник Савета родитеља Школе.

III

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

У Пожаревцу, 29.05.2006. год. Број: 01–06–18/14љ

СКУПШТИНА ОПШТИНА ПОЖАРЕВАЦ 

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

23

На основу члана 52. и 53. става 2. и 3. и 54. За
кона о основама система образовања и васпитања 
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(„Службени гласник РС“, бр. 62/03, 64/04, 58/04 и 
62/04) и на основу члана 44. Статута општине Пожа
ревац („Службени гласник општине Пожаревац“, бр. 
2/05), Скупштина општине Пожаревац, на седници 
од 29.05.2006. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању чланова Школ

ског одбора Основне школе „Божидар Дими
тријевић  Козица“ у Брадарцу

I

Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Основне школе „Божидар Димитријевић  Козица“ у 
Брадарцу и то:

1.  Стевић Слађан, представник Скупштине општи
не Пожаревац;

2.  Грујић Првослав, представник Скупштине оп
штине Пожаревац;

3.  Филиповић Сретен, представник Скупштине 
општине Пожаревац;

4.  Совиљ Јасмина, представник запослених Шко
ле;

5.  Матић Јасмина, представник запослених Школе;

6.  Јовановић Слободан, представник запослених 
Школе;

7.  Вулетић Звездан, представник Савета родите
ља Школе;

8.  Вељковић Велибор, представник Савета роди
теља Школе; и

9.  Савић Слађана, представник Савета родитеља 
Школе;

II

У Школски одбор Основне школе „Божидар Ди
митријевић  Козица“ у Брадарцу за чланове се име
нују:

1.  Цветковић Томица из Кличевца, ул. Изворска 
бр. 12, представник Скупштине општине Пожа
ревац;

2.  Миљковић Драган из Брадарца, представник 
Скупштине општине Пожаревац;

3.  Стевић Слађан из Берања, представник Скуп
штине општине Пожаревац.

4.  Роквић Милан, представник запослених Шко
ле;

5.  Михајловић Мирко, представник запослених 
Школе;

6.  Јашовић Димитрије, представник запослених 
Школе;

7.  Миленковић Златко из Брадарца, представник 
Савета родитеља Школе;

8.  Обрадовић Радиша из Братинца, представник 
Савета родитеља Школе;

9.  Ракић Љубиша из села Баре, представник Саве
та родитеља Школе.

III

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

У Пожаревцу, 29.05.2006. године Број: 01–06–
18/14м

СКУПШТИНА ОПШТИНА ПОЖАРЕВАЦ 

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

24

На основу члана 52. и 53. става 2. и 3. и 54. За
кона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 62/03, 64/04, 58/04 и 
62/04) и на основу члана 44. Статута општине Пожа
ревац („Службени гласник општине Пожаревац“, бр. 
2/05), Скупштина општине Пожаревац, на седници 
од 29.05.2006. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању чланова Школ

ског одбора Основне школе „Милош Савић“ 
у Лучици

I

Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Основне школе „Милош Савић“ у Лучици и то:

1.  Лазовић Драган, представник Скупштине оп
штине Пожаревац;
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2.  Живковић Јовица, представник Скупштине оп
штине Пожаревац;

3.  Вучковић Милош, представник Скупштине оп
штине Пожаревац;

4.  Петровић Снежана, представник запослених 
Школе;

5.  Вучетић Драгица, представник запослених 
Школе;

6.  Тошић Мирослава, представник запослених 
Школе;

7.  Николић Дејан, представник Савета родитеља 
Школе;

8.  Пајкић Владан, представник Савета родитеља 
Школе; и

9.  Митић Бранко, представник Савета родитеља 
Школе;

II

У Школски одбор Основне школе „Милош Са
вић“ у Лучици за чланове се именују:

1.  Перић Драшко из Пожаревца, ул. Колубарска 
бр. 2, представник Скупштине општине Пожа
ревац;

2.  Стокић Радиша из Лучице, представник Скуп
штине општине Пожаревац;

3.  Лазовић Драган из Пругова, представник Скуп
штине општине Пожаревац.

4.  Пантић Милена, представник запослених Шко
ле;

5.  Копривица Јасмина, представник запослених 
Школе;

6.  Стојадиновић Славиша, представник запосле
них Школе;

7.  Гајић Драган из Пругова, представник Савета 
родитеља Школе;

8.  Пајкић Владан из Пољане, представник Саве
та родитеља Школе;

9.  Таталовић Слађана из Лучице, представник Са
вета родитеља Школе.

III

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

У Пожаревцу, 29.05.2006. год. Број: 01–06–18/14н

СКУПШТИНА ОПШТИНА ПОЖАРЕВАЦ 

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

25

На основу члана 52. и 53. става 2. и 3. и 54. За
кона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 62/03, 64/04, 58/04 и 
62/04) и на основу члана 44. Статута општине Пожа
ревац („Службени гласник општине Пожаревац“, бр. 
2/05), Скупштина општине Пожаревац, на седници 
од 29.05.2006. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању чланова Школ

ског одбора Основне школе „Свети Сава“ у 
Пожаревцу

I

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

1.  Илић Слађана, представник Скупштине општи
не Пожаревац;

2.  Стаматовић Бојан, представник Скупштине оп
штине Пожаревац;

3.  МилишићМаринковић Снежана, представник 
Скупштине општине Пожаревац;

4.  Станојевић Синиша, представник запослених 
Школе;

5.  Спасић Светлана, представник запослених Школе;

6.  Динић Јасна, представник запослених Школе;

7.  Мирковић Драган, представник Савета родите
ља Школе; 

8.  Ђорђевић Саша, представник Савета родитеља 
Школе; и 

9.  Спасић Зорица, представник Савета родитеља 
Школе;
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II

У Школски одбор Основне школе „Свети Сава“ у 
Пожаревцу за чланове се именују:

1.  Вујовић Неђо из Пожаревца, ул. Пионирски 
трг бр. 15/2, ЈП „Топлификациј а“ у Пожаревцу, 
представник Скупштине општине Пожаревац;

2.  Здравковић Горан из Пожаревца, ул. Илије Бир
чанина бр. 64, представник Скупштине општи
не Пожаревац;

3.  Дичић Живорад из Пожаревца, ул. Милоша 
Обилића бр. 53, ДП „Водопривреда“ у Пожа
ревцу, представник Скупштине општине Пожа
ревац.

4.  Спасић Светлана, представник запослених Шко
ле;

5.  Петровић Сузана, представник запослених Шко
ле;

6.  Стојадиновић Зорица, представник запослених 
Школе;

7.  Мирковић Драган из Пожаревца, ул. Милоша 
Обилића бр. 51, представник Савета родитеља 
Школе;

8.  Спасић Зорица из Пожаревца, ул. Илије Бирча
нина бр. 41, представник Савета родитеља Шко
ле;

9.  Ђорђевић Саша из Ћириковца, представник Са
вета родитеља Школе.

III

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

У Пожаревцу, 29.05.2006. год. Број: 01–06–18/14њ

СКУПШТИНА ОПШТИНА ПОЖАРЕВАЦ 

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

26

На основу члана 52. и 53. става 2. и 3. и 54. За
кона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 62/03, 64/04, 58/04 и 
62/04) и на основу члана 44. Статута општине Пожа

ревац („Службени гласник општине Пожаревац“, бр. 
2/05), Скупштина општине Пожаревац, на седници 
од 29.05.2006. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању чланова 
Школског одбора Основне школе 

„Краљ Александар I“ 
у Пожаревцу

I

Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Основне школе „Краљ Александар I“ у Пожаревцу 
и то:

1.  Вучковић Гордана, представник Скупштине оп
штине Пожаревац;

2.  Ранковић Милан, представник Скупштине оп
штине Пожаревац;

3.  Плећаш Драгана, представник Скупштине оп
штине Пожаревац;

4.  Лилић Видоје, представник запослених Шко
ле;

5.  Гајић Владан, представник запослених Шко
ле;

6.  Гвозденовић Љиљана, представник запослених 
Школе;

7.  Вучковић Миланче, представник Савета роди
теља Школе;

8.  Милић Зоран, представник Савета родитеља 
Школе; и

9.  Милић др Миодраг, представник Савета роди
теља Школе;

II

У Школски одбор Основне школе „Краљ Алексан
дар I“ у Пожаревцу за чланове се именују:

1.  Стојадиновић Јовица из Лучице, ул. 15. окто
бра бр. 104, представник Скупштине општине 
Пожаревац;

2.  Кресоје Саша из Љубичева, представник Скуп
штине општине Пожаревац;

3.  Деспотовић Славко из Пожаревца, ул. Табачка 
чаршија бр. 12/15, Регионални центар за тален
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те у Пожаревцу, представник Скупштине оп
штине Пожаревац.

4.  Николић Гајић Наташа, представник запосле
них Школе;

5.  Лилић Видоје, представник запослених Шко
ле;

6.  Радовановић Данијела, представник запосле
них Школе;

7.  Вучковић Миланче, представник Савета роди
теља Школе;

8.  Милић Миодраг, представник Савета родитеља 
Школе;

9.  Милић Зоран, представник Савета родитеља 
Школе.

III

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

У Пожаревцу, 29.05.2006. год. Број: 01–06–18/14о

СКУПШТИНА ОПШТИНА ПОЖАРЕВАЦ 

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

27

На основу члана 52. и 53. става 2. и 3. и 54. За
кона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 62/03, 64/04, 58/04 и 
62/04) и на основу члана 44. Статута општине Пожа
ревац („Службени гласник општине Пожаревац“, бр. 
2/05), Скупштина општине Пожаревац, на седници 
од 29.05.2006. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е  
о разрешењу и именовању чланова Школ

ског одбора Основне школе „Десанка Макси
мовић“ у Пожаревцу

I

Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Основне школе „Десанка Максимовић“ у Пожарев
цу и то:

1.  Стојановић Србислав, представник Скупштине 
општине Пожаревац;

2.  Миладиновић Драгослав, представник Скуп
штине општине Пожаревац;

3.  Турудић Јасмина, представник Скупштине оп
штине Пожаревац;

4.  Фајлер Марина, представник запослених Школе;

5.  Зукановић Драгица, представник запослених 
Школе;

6.  Јовановић Добрица, представник запослених 
Школе;

7.  Милутиновић Милун, представник Савета ро
дитеља Школе;

8.  Ристић Драган, представник Савета родитеља 
Школе; и

9.  Миловановић Лела, представник Савета роди
теља Школе;

II

У Школски одбор Основне школе „Десанка Мак
симовић“ у Пожаревцу за чланове се именују:

1.  Варљен Србослав из Пожаревца, ул. Георги Ди
митрова бр. 17, представник Скупштине општи
не Пожаревац;

2.  Момчиловић Оливер из Пожаревца, ул. Младог 
радника бр. 6, представник Скупштине општине 
Пожаревац;

3.  Стојиљковић Сандра из Пожаревца, Школа за 
основно и средње музичко образовање „Стеван 
Мокрањац“ у Пожаревцу, представник Скуп
штине општине Пожаревац.

4.  Несторовић Ивана, представник запослених 
Школе;

5.  Стевановић Славиша, представник запослених 
Школе;

6.  Јовановић Добрица, представник запослених 
Школе;

7.  Дубајић Слободан, представник Савета родите
ља Школе;

8.  Јовановић Данијела, представник Савета роди
теља Школе;

9.  Плећаш Душан, представник Савета родитеља 
Школе.
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III

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

У Пожаревцу, 29.05.2006. год. Број: 01–06–18/14п

СКУПШТИНА ОПШТИНА ПОЖАРЕВАЦ 

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

28

На основу члана 52. и 53. става 2. и 3. и 54. За
кона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 62/03, 64/04, 58/04 и 
62/04) и на основу члана 44. Статута општине Пожа
ревац („Службени гласник општине Пожаревац“, бр. 
2/05), Скупштина општине Пожаревац, на седници 
од 29.05.2006. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању чланова 
Школског одбора Основне школе 

„Вук Караџић“ у Пожаревцу

I

Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Основне школе „Вук Караџић“ у Пожаревцу и то:

1.  Јанковић Славиша, представник Скупштине оп
штине Пожаревац;

2.  Стојковић Александар, представник Скупшти
не општине Пожаревац;

3.  Мошић Првослав, представник Скупштине оп
штине Пожаревац;

4.  Рајчић Весна, представник запослених Школе;

5.  Видојевић Јасмина, представник запослених 
Школе;

6.  Грозданић Агнеш, представник запослених 
Школе;

7.  Јелић др Миливоје, представник Савета роди
теља Школе; 

8.  Радовић Славко, представник Савета родитеља 
Школе; и. 

9.  Перенчевић Предраг, представник Савета роди
теља Школе

II

У Школски одбор Основне школе „Вук Караџић“ 
у Пожаревцу за чланове се именују:

1.  Мошић Првослав из Пожаревца, ул. Ратарска 
бр. 1, представник Скупштине општине Пожа
ревац;

2.  Стефановић Сандра из Пожаревца, ул. Табачка 
чаршија бр. 10/14, представник Скупштине оп
штине Пожаревац;

3.  Панић Живорад из Пожаревца, ул. Моравска 
бр. 132, представник Скупштине општине По
жаревац.

4.  Мијатовић Милош, представник запослених 
Школе;

5.  Стојковић Марија, представник запослених 
Школе;

6.  Рајчић Весна, представник запослених Школе;

7.  Перенчевић Предраг из Пожаревца, ул. Дунав
ска бр. 168, представник Савета родитеља Шко
ле;

8.  Братић Гордана из Пожаревца, ул. Нушићева 
бр. 38, представник Савета родитеља Школе;

9.  Станојевић Јовица из Пожаревца, ул. Бате Були
ћа бр. 25, представник Савета родитеља Школе.

III

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

У Пожаревцу, 29.05.2006. год. Број: 01–06–18/14р

СКУПШТИНА ОПШТИНА ПОЖАРЕВАЦ 

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

29

На основу члана 52. и 53. става 2. и 3. и 54. За
кона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 62/03, 64/04, 58/04 и 
62/04) и на основу члана 44. Статута општине Пожа
ревац („Службени гласник општине Пожаревац“, бр. 
2/05), Скупштина општине Пожаревац, на седници 
од 29.05.2006. године, донела је
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Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању чланова Школ

ског одбора Основне школе „Доситеј Обрадо
вић“ у Пожаревцу

I

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

1.  Богдановић Горан, представник Скупштине оп
штине Пожаревац;

2.  Стевановић Драган, представник Скупштине 
општине Пожаревац;

3.  Пајић Предраг, представник Скупштине општи
не Пожаревац;

4.  Миланковић Војин, представник запослених 
Школе;

5.  МатовићЛојаница Анђелка, представник запо
слених Школе;

6.  Киковић Верица, представник запослених Школе;

7.  Пантић Милан, представник Савета родитеља 
Школе;

8.  Младеновић Бен, представник Савета родите
ља Школе; и

9.  Шокорац Наташа, представник Савета родите
ља Школе;

II

У Школски одбор Основне школе „Доситеј Обра
довић“ у Пожаревцу за чланове се именују:

1.  Живковић Драган из Пожаревца, ул. Кадињача 
бр. 2, представник Скупштине општине Пожа
ревац;

2.  Радуловић Новица из Пожаревца, ул. Босанска 
бр. 1, представник Скупштине општине Пожа
ревац;

3.  Јовановић Момир из Пожаревца, ул. Зеленгор
ска бр. 3, „Житостиг“ у Пожаревцу, представ
ник Скупштине општине Пожаревац.

4.  МатовићЛојаница Анђелка из Пожаревца, ул. 
Табачка чаршија бр. 1/4, представник запосле
них Школе;

5.  Поповић Владимир из Пожаревца, ул. Лоле Ри
бара бр. 67, представник запослених Школе;

6.  ЛазаревићВићић Вера из Пожаревца, ул. Гр
гура Вујовића бр. 15, представник запослених 
Школе;

7.  Тошић Душица из Пожаревца, ул. Браничевски 
сквер бр. 5/18, представник Савета родитеља 
Школе;

8.  Младеновић Бен из Пожаревца, ул. Хајдук Вељ
кова бр. 139/а, представник Савета родитеља 
Школе;

9.  Радовановић Зоран из Пожаревца, ул. Колубар
ска бр. 15, представник Савета родитеља Шко
ле.

III

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

У Пожаревцу, 29.05.2006. године Број: 01–06–
18/14с

СКУПШТИНА ОПШТИНА ПОЖАРЕВАЦ 

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

30

На основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину („Сл. гласник 
РС“, бр. 135/04), а у вези члана 46. Закона о планира
њу и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 47/03 и 34/06), 
Одељење за урбанизам, комуналне и имовинскоправ
не послове Општинске управе општине Пожаревац, 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е 
о неприступању изради стратешкој процени 
утицаја на животну средину Плана детаљне 
регулације заштите Маљуревца и Брадарца 
од великих вода са слива старог корита реке 

Млаве
1.  Не приступа се изради стратешке процене ути

цаја на животну средину Плана детаљне регу
лације заштите Маљуревца и Брадарца од вели
ких вода са слива старог корита реке Млаве (у 
даљем тексту: Плана).

2.  ЈП Дирекција за изградњу општине Пожаревац, 
израдило је Програм за израду Плана на основу 
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Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник 
РС“, бр. 47/03 и 34/06) и Одлуке о приступању 
изради Плана детаљне регулације заштите Ма
љуревца и Брадарца од великих вода са слива 
старог корита реке Млаве („Сл. гласник општи
не Пожаревац“, бр. 8/05), коју треба допунити 
Програмом.

3.  План предвиђа регулисање тока реке Млаве у 
дужини око 3,70 km.

Регулација почиње од железничког моста на ста
рој Млави који је источно од железничке станице Бу
бушинац  Братинац, где регулација одступа у мањем 
делу од старог водотока до коте 77.8 локалитета „Гор
ње ливаде“ у КО Бубушинац, а затим приближавају
ћи се са југозападне стране сеоском насељу Бубуши
нац, регулација задржава старо корито реке Млаве 
(стару Млаву) до коте 76.4 када напушта старо ко
рито јужно од локалитета „Рибњак“ пољопривред
ног газдинства Летњиковац, одакле почиње нова ре
гулација тока и ова деоница тангира јужну страну 
ПГ Летњиковац и даље задржавајући од Летњиковца 
северозападни правац, код коте 74.6 формира нови 
улив старог корита у реку Млаву. За описану трасу 
регулисаног тока, границу плана представљају ужа 
зона обухвата (зона регулације дела водотока од 3,70 
km дужине и по 15 м ширине са обе стране старог ко
рита) и шира зона обухвата (зона заштите од плавље
ња од 175 ha).

4.  Циљ и планиране намене дати Програмом за из
раду Плана детаљне регулације заштите Маљу
ревца и Брадарца од великих вода слива старог 
корита реке Млаве су:
  стварање планског основа за заштиту насе

ља и подручја од плављења у критичним 
периодима због непотпуне изграђености си
стема за заштиту од великих вода основног 
водотока инеизграђености заштитних система 
за безбедну евакуацију унутрашњих вода на 
подручју које припада сливу Млаве и налази 
се југозападно од сеоских насеља Брадарац и 
Маљуревац;

  уређењем простора слива старог корита реке 
Млаве, стварају се услови за елиминацију или 
ограничење штета насталих од поплава;

  штити се од плављења пољопривредно земљи
ште у површини од 175 hа.

5.  Саставни део овог Решења је Мишљење Одеље
ња за урбанизам, комуналне и имовинско прав
не послове број 04–501–20/2006 од 09.05.2006. 
године и услови, мишљења и сагласности над
лежних јавних предузећа и других субјеката.

6.  Одељења за урбанизам, комуналне и имовин
ско  правне послове на основу података из тач

ке 3, 4. и 5. овог Решења, утврдило је да План 
не представља оквир за одобравање будућих 
развојних пројеката предвиђених прописима 
којима се утврђује процена утицаја на живот
ну средину и не подлеже обавези израде страте
шке процене утицаја на животну средину у сми
слу члана 5. став 1. Закона о стратешкој проце
ни утицаја на животну средину („Сл. гласник 
РС“, бр. 135/04).

7.  Ово Решење се објављује у „Службеном гласни
ку општине Пожаревац“.

Образложење

Одлука о приступању изради Плана детаљне ре
гулације за заштиту Маљуревца и Брадарца од вели
ких вода са слива старог корита реке Млаве („Сл. гла
сник општине Пожаревац“, бр. 8/05), не садржи Про
грам за израду Плана, али је предвиђена као обавеза 
израда истог. ЈП Дирекција за изградњу општине По
жаревац урадила је Програм који је разматран на Ко
мисији за планове СО Пожаревац и дато стручно ми
шљење бр. 04–350–161/06 од 04.05.2006. године.

На основу напред изнетог, Скупштини општине 
Пожаревац предложена је допуна предметне Одлу
ке.

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 
135/04) и на основу Мишљења Одељења за урбани
зам, комуналне и имовинско  правне послове бр. 
04–501–20/2006 од 09.05.2006. године, Мишљење Ре
публичког хидрометереолошког завода бр. 92–1–1–
124/2004–23 од 08.06.2004. године, Мишљење ЈБП 
„Србијаводе“ бр. С/04–164 од 01.06.2004. године и Ре
шење о издавању водопривредних услова, Министар
ства за шумарства, пољопривреду и водопривреду  
Републичке дирекција за воде бр. 325–05–760/2004–
07 од 20.09.2004. године, Одељење је имајући у виду 
чињеницу да се ради о заштити насеља од плавље
ња Маљуревац и Брадарац и 175 хектара пољопри
вредног земљишта у време великих вода уређењем 
простора слива старог корита реке Млаве, а и сагле
давањем прописа којима се уређује процена утицаја 
на животну средину, канали, насипи и други објекти 
за одбрану од поплава, су на листи пројеката за које 
се може захтевати процена утицаја, међутим, како је 
концептом Плана предвиђено, да дужи део регулаци
је (око 2,20 km) буде у водотоку старог корита реке 
Млаве, а да нови регулисани ток  нова деоница има 
дужину од око 1,50 km, то План детаљне регулације 
заштите Маљуревца и Брадарца од великих вода са 
слива старог корита реке Млаве, не подлеже обавези 
израде стратешке процене утицаја. Са друге стране, 
ово не значи да се искључује обавеза израде Студије 
о процени утицаја на животну средину за целу трасу 
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регулисаног тока старе Млаве са успорним насипи
ма, која је предложена Програмом.

РЕШЕНО У ОДЕЉЕЊУ ЗАУРБАНИЗАМ, 
КОМУНАЛНЕ И ИМОВИНСКО  

ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ ОПШТИНСКЕ 
УПРАВЕ ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ 

БР. 04–350 192/06 ОД 16.05.2006.Г.

ОБРАЂИВАЧ   НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА

Радица Пејовић,             Војислав Пајић,  
дипл. правник           д.и.а, ср.
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На основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој про
цени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, 
бр. 135/04), а у вези члана 46. Закона о планирању и из
градњи („Сл. гласник РС“, бр. 47/03 и 34/06), Одељење 
за урбанизам, комуналне и имовинскоправне послове 
Општинске управе општине Пожаревац, доноси

Р Е Ш Е Њ Е 
о неприступању изради стратешкој процене 
утицаја на животну средину Плана детаљне 
регулације коридори далековода 110 КВ број 

101 АБ ТС „Београд 3”  ТЕ „Костолац“, 
деоница на територији општине Пожаревац

1.  Не приступа се изради стратешкој процени ути
цаја Плана детаљне регулације коридора дале
ковода 110 КВ број 101 АБ ТС „Београд 3”  
ТЕ „Костолац“, деоница на територији општи
не Пожаревац (у даљем тексту: План) на живот
ну средину.

2.  Институт за архитектуру и урбанизам Србије, 
Београд, ул. Краља Александра бр. 73/II, ура
дио је Програм за израду Плана, који предста
вља саставни део Одлуке о изради Плана детаљ
не регулације коридора далековода 110 КВ број 
101 АБ ТС „Београд 3”  ТЕ „Костолац“, деони
ца на територији општине Пожаревац („Сл. гла
сник општине Пожаревац“, бр. 2/06), а на осно
ву Закона о планирању и изградњи („Сл. гла
сник РС“, бр. 47/03 и 34/06), Просторног плана 
општине Пожаревац („Сл. гласник општине По
жаревац“, бр. 1/88 и 5/03) и Генералног плана 
Костолца („Сл. гласник општине Пожаревац“, 
бр. 5/88, 5/90 и 5/03).

Циљ израде Плана подразумева успостављање 
просторног оквира (коридора) дуж постојеће трасе 

основног далековода са одговарајућим правилима 
за изградњу/реконструкцију и уређења простора ко
ја обезбеђују:

–  замену армирано  бетонских стубова, проводни
ка и заштитног ужета, применом посебних тех
ничких решења и мера који обезбеђују додатне 
сигурносне захтеве укупне дужине деоница је 
34 km. са заштитним појасом од 2 х 15 метара.

4.  За изради Плана прибављени су услови, са
гласности и мишљења:

  Акт о урбанистичким условима за рекон
струкцију број 350–01–01084 од 10.12.2003. 
године, Министарства грађевина РС.

  Завод за заштиту природе Србије  Услови 
број 03–355/03 од 11.04.2003. године.

  Републички завод за заштиту споменика 
културе Београд, Решење број 10/429 од 
16.04.2003. године.

  Савезно министарство за одбрану  обаве
штење број инт. 331–2 од 21.04.2003. годи
не.

  ЈУГОРОСГАС  сагласност Београд број 
907/03 од 21.04.2003. год. и број 130/06 од 
25.01.6. године.

  НИС „Југопетрол“ РО „Југопетрол  нафта“, 
сагласност број 575/1 од 07.04.2003. године.

  ЈВП „Србијаводе“, ВПЦ „Морава“, мишље
ње број 772/3 од 14.05.2003. године.

  Министарство саобраћаја и телекомуникаци
ја сагласност, број 343–08–00590/2003–05 од 
09.06.2003. године.

  ЈП Дирекција за изградњу општине Пожаре
вац, број 4727/1 од 05.08.2006. године.

  Институт за путеве, Завод за пројектовање, 
број 20–226 од 14.04.2003. године.

  Републичка дирекција за путеве Београд, 
обавештење, број 344–02–347/1/2003 од 
09.04.2003. године.

  ЈП „Електроморава“ Пожаревац, сагласност 
број 921 од 16.04.2003. године.

  ЖТП „Београд“  Сектор за развој, Начел
на сагласност, број 6.3/2003–3.2–64 од 
02.10.2003. године.
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  Министарство за пољопривреду и водопри
вреду, обавештење, број 320–11–0058/2003–
04 од 08.04.2004. године.

  Завод за заштиту природе Србије, услови 
број 03–2474/2 од 30.01.2006. године.

  Директорат цивилног ваздухопловства држа
ве Србије и Црне Горе, сагласност број 1/4–
7–0535/2005–0002 од 01.02.2006. године.

  Министарство обране, обавештење број инт. 
5659–2/05 од јануара 2006. године.

  Мишљење Одељења за урбанизам, комунал
не и имовинско  правне послове број 04–
501–17/2006 од 30.03.2006. године, као над
лежног органа за заштиту животне средине.

5.  Одељења за урбанизам, комуналне и имовин
ско  правне послове Општинске управе По
жаревац, на основу података из тачке 3. и 4. 
овог Решења, утврдило је да План предвиђа 
реконструкцију постојећег далековода и не 
представља основу за изградњу и развој бу
дућих развојних пројеката предвиђених про
писима којима се утврђује процена утицаја 
на животну средину и не подлеже обавези из
раде стратешке процене на животну средину 
у смислу члана 5. став 1. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину („Сл. 
гласник РС“, бр. 135/04).

7.  Ово Решење се објављује у „Службеном гла
снику општине Пожаревац“.

Образложење

Сагледавањем прописа којима се уређује процена 
утицаја на животну средину, надземни далеководи 
високог напона дужине од 5 до 15 km. и номиналног 
напона од 110 КВ или више, су на листи пројеката за 
које се може захтевати процена утицаја. Међутим, ка
ко је концептом Плана предвиђено, да се реконструк
цијом не мења постојеће трасе далековода на тери
торији општине Пожаревац, а предвиђеним радови
ма на замени комплетне инсталације (у складу са са
временим техничким и сигурносним стандардима), 
побољша садашње стање далековода и смањи његов 
утицај на животну средину, као и мишљење, услове 
и сагласности надлежних органа, организација и јав
них предузећа, то План детаљне регулације за ДВ 
110 КВ Београд 3  Костолац, на територији општи
не Пожаревац, не подлеже обавези израде стратешке 
процене утицаја. Са друге стране, ово не значи да се 
искључује обавеза израде Студије о процени утицаја 
на животну средину за целу трасу далековода предло
жену Програмом.

РЕШЕНО У ОДЕЉЕЊУ ЗА УРБАНИЗАМ, 
КОМУНАЛНЕ И ИМОВИНСКО  

ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ ОПШТИНСКЕ 
УПРАВЕ ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ 

БР. 04–350–193 ОД 22.05.2006.Г

ОБРАЂИВАЧ   НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА

Радица Пејовић,             Војислав Пајић,  
дипл. правник           д.и.а, ср.
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На основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој про
цени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, 
бр. 135/04), а у вези члана 46. Закона о планирању и из
градњи („Сл. гласник РС“, бр. 47/03 и 34/06), Одељење 
за урбанизам, комуналне и имовинскоправне послове 
Општинске управе општине Пожаревац, доноси

Р Е Ш Е Њ Е 
о неприступању изради стратешкој процени 

утицаја на животну средину Генералног 
плана коридора оптичког кабла на релацији 

Пожаревац  Петровац са елементима 
детаљне регулације

1.  Не приступа се изради стратешкој процени ути
цаја Генералног плана коридора оптичког кабла 
на релацији Пожаревац  Петровац са елементи
ма детаљне регулације (у даљем тексту: План) 
на животну средину.

2.  Институт за архитектуру и урбанизам Србије, 
Београд, ул. Краља Александра бр. 73/II, ура
дио је Програм за израду Плана из члана 1. 
овог решења, на основу Закона о планирању и 
изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 47/03 и 34/06), 
Просторног плана Републике Србије („Сл. гла
сник РС“, бр. 13/96), Просторног плана општи
не Пожаревац („Сл. гласник општине Пожаре
вац“, бр. 1/88 и 5/03) и Генералног урбанистич
ког плана града Пожаревца („Сл. гласник оп
штине Пожаревац“, бр. 5/80 и 5/03).

3.  Циљ израде Плана је стварање услова за пола
гање оптичког кабла на релацији Пожаревац 
Петровац.

4.  Планирана траса магистралног оптичког кабла 
полази од АТЦ „Пожаревац“, улицом Јована 
Шербановића, Моше Пијаде, VI Личке дивизи
је, Пожаревачки партизански одред, прелазни 
пут за Топоницу код петље прелазни пут М 24 
Пожаревац  Кучево, даље иде десном страном 
магистралног пута.
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5.  Пре израде овог решења, прибављени су, ради 
израде плана услова, мишљења исагласности:
  Републичке дирекције за путеве Србије, усло

ви број 344–05–135/03 од 05.12.2003. године.
  Института за путеве  АД Београд, мишљење 

бој 01–16–3269/03 од 01.12.2003. године.
  Завод за заштиту природе РС, услови број 03–

1035/2 од 06.11.2003. године.
  Завод за заштиту споменика културе Београд, 

Решење број 04а12/1631 од 27.11.2003.годи
не.

  ЈВП „Србијаводе“ а. д. Београд, Решење број 
С/03–628 од 11.12.2003. године.

  ЈЖТП „Београд“, услове од 29.01.2004. годи
не.

  Министарство одбране Србије и Црне Горе, 
обавештење инп. број 1081–5 из 2003. године.

  НИС „Енергогас“ Београд, обавештење од 
06.11.2003. године.

  ЈП Дирекција за изградњу општине Пожаревац, 
УТ услови број 3675 од 11.11.2003. године.

  ЈП „Електроморава“ Пожаревац, услови од 
17.03.2004. године.

  ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац, тех
нички услови број 03–2634/2 од 26.12.2003. го
дине.

  ЈП „Топлификација“ Пожаревац  услови и са
гласност од 24.02.2006. године.

  Министарство урбанизма и грађевинарства 
РС, Београд, сагласност број 01/2–3395/1 од 
24.12.2003. године и

Мишљење Одељења за урбанизам, комуналне и 
имовинско  правне послове Општинске управе По
жаревац, број 04–501–16/2006 од 29.03.2006. године, 
које је и саставни део овог Решења.

6.  Одељења за урбанизам, комуналне и имовин
ско  правне послове Општинске управе По
жаревац, на основу података из тачке 3, 4. и 5. 

овог Решења, утврдило је да План не предста
вља оквир за одобравање будућих пројеката раз
воја предвиђених прописима којима се утврђује 
процена утицаја на животну средину и не под
леже обавези израде стратешке процене утица
ја на животну средину у смислу члана 5. став 1. 
Закона о стратешкој процени утицаја на живот
ну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04).

7.  Ово Решење се објављује у „Службеном гласни
ку општине Пожаревац“.

Образложење

На основу карактеристика оптичког кабла, да сам 
кабл није генератор било каквих утицаја који би у 
процесу експлоатације могли утицати на здравље љу
ди, а да својим техничким карактеристикама не ути
че негативно на квалитет животне средине и како у 
оквиру дефинисане трасе кроз општину Пожаревац 
и мишљења, услова и сагласности надлежних орга
на, организација и јавних предузећа, предметним 
Планом нису планирани телекомуникациони објекти 
мобилне телефоније, односно базне радио станице, 
одређене прописима којим се уређује процена утица
ја на животну средину, то Генерални план коридора 
оптичког кабла на релацији Пожаревац  Петровац са 
елементима детаљне регулације не подлеже обавези 
израде стратешке процене утицаја.

РЕШЕНО У ОДЕЉЕЊУ ЗА УРБАНИЗАМ, 
КОМУНАЛНЕ И ИМОВИНСКО  ПРАВ

НЕ ПОСЛОВЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОП
ШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ БР. 04–350 191 ОД 

22.05.2006. г.
ОБРАЂИВАЧ   НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА

Радица Пејовић,             Војислав Пајић,  
дипл. правник           д.и.а, ср.
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