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Ha основу члана 32. и 152. став 3. Закона 
o основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 62/03, 64/03, 58/04 и 
62/04), Одлуке o критеријумима за утврђивање мреже 
дечјих вртића и основних школа („Службени гласник 
РС”, бр. 13/04) и чл. 44. Статута општине Пожаревац 
(„Службени гласник општине Пожаревац, бр. 2/05) 
Скупштина општине Пожаревац, на седници од 
23.11. 2007. године, донела је

ОДЛУКУ
o броју и просторном распореду дечјих вртића и 

основних школа
у општини Пожаревац

Члан 1.
Установа Дечји вртић „Љубица Вребалов” 

Пожаревац остаје са неподељеним постојећим 
капацитетом, без промене.

Члан 2.
Установа за предшколско васпитање и 

образовање деце Дечји вртић „Љубица Вребалов” 
Пожаревац, ул. Вука Караџића бр. 1. Матични број 
07160917.

Објекат: „Бамби”, Пожаревац, ул. Вука Караџића 
бр. 1 
Објекат: „Лептирић”, Пожаревац, ул. Книнска 
бр. 5 
Објекат: „Пчелица”, Пожаревац, ул. Немањина 
бр. 8 
Објекат: „Невен”, Пожаревац, ул. Сопотска бр. 
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Објекат: „Бубамара”, Пожаревац, ул. Косовска 
бб 
Објекат: „Мајски цвет”, Костолац, ул. 
Задругарска бб 
Објекат: „Полетарац”, Пожаревац, ул. Чеде 
Васовића бр. 49 
Објекат: „Сунашце”, Лучица.
Четворочасовни програм припреме за полазак 

у школу реализује се ван седништа установе у 23 
група (сеоска насеља) и то:

Лучица, Пољана, Пругово, Брежане, Живица, 
Кличевац, Ћириковац, Кленовник, Дрмно, Стари 

Костолац, Острово, Петка, Братинац, Бубушинац, 
Батовац, Брарадарц, Баре, Касидол, Трњане, Берање, 
Маљуревац, Набрђе и Драговац.

Члан 3.
Основне школе на територији општине 

Пожаревац остају у непромењеној мрежи.

Члан 4.
1. Основна школа „Доситеј Обрадовић” 

Пожаревац, ул. Јована Шербановића бр. 10.
Матични број 7141106
од I до VIII разреда; (самостално).
- образовање ученика са сметњама у развоју V, 
VII и VIII разред; (самостално).

2. Основна школа „Краљ Александар I” 
Пожаревац, ул. Симе Симића бр. 3. 

Матични број 7161239
од I до VIII разреда; (самостално).
образовање ученика са сметњама у развоју VI 
разред; (самостално).

3. Основна школа „Вук Караџић” Пожаревац, 
ул. Моравска бр. 2. 

Матични број 07161263
од I до VIII разреда; (самостално). 
- издвојено одељење у Забели 

од I до IV разреда; (комбиновано) 
од V до VIII разреда; (самостално) 

- издвојено одељење у Дубравици 
I и II разред; (самостално) 
III и IV разред; (комбиновано) 

- издвојено одељење у Батовцу 
од I до IV разреда; (комбиновано) 

- издвојено одељење у Брежану 
од I до IV разреда; (комбиновано) 

- издвојено одељење у Живици 
од I до IV разреда; (комбиновано) 

- издвојено одељење у Драговцу 
 од I до IV разрсда; (комбиновано)
 
4. Основна школа „Свети Сава” Пожаревац, ул. 

Војске Југославије бр. 18. 
Матични број 07161271
од I до VIII разреда; (самостално).
- образовање ученика са сметњама у развоју 

од I до IV разреда; (самостално) 
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- издвојено одељење у Ћириковцу 
 од I до IV разреда; (самостално) 

5. Основна школа „Десанка Максимовић” 
Пожаревац, ул. VI Личке дивизије бб 

Матични број 07383185
од I до VIII разреда; (самостално).

6. Основна школа „Милош Савић” Лучица, ул. 
15. октобра бб 

Матични број 17005863
од I до VIII разреда; (самостално). 
- издвојено одељење у Пољани 

од I до VIII разреда; (самостално) 
- издвојено одељење у Пругову 

од I до IV разреда; (комбиновано)

7. Основна школа „Божидар Димитријевић-
Козица” Брадарац

Матични број 07161581
 од I до IV разреда; (комбиновано)
 од V до VIII разреда; (самостално)

- издвојено одељење у Речици 
 од I до IV разреда; (комбиновано)

- издвојено одељење у Кличевцу 
 II и III разред; (самостално)  
 I и IV разред; (комбиновано) 
 од V до VIII разреда; (самостално)
- издвојено одељење у Дрмну 
 I и IV разред; (самостално) 
 II и III разред; (комбиновано) 
-  издвојено одељење у Бубушинцу 
 од I до IV разреда; (комбиновано) 
- издвојено одељење у Братинцу 
 од I до IV разреда; (комбиновано) 
- издвојено одељење у Трњану 
 I и III разред; (самостално) 
 II и IV разред; (комбиновано) 
- издвојено одељење у селу Баре 
 од I до IV разреда; (комбиновано) 
 од V до VIII разреда; (самостално) 
- издвојено одељење у Касидолу 
 од I до IV разреда; (комбиновано) 
- издвојено одељење у Берању 
 од I до IV разреда; (комбиновано) 
- неподељена школа у Маљуревцу 
 од I до IV разреда; 
- неподељена школа у Набрђу 
 од I до IV разреда;

8. Основна школа „Јован Цвијић” Костолац, ул. 
Првомајска бр. 1

Матични број 07161611
од I до VIII разреда; (самостално)
- издвојено одељење у Петки 
 од I до IV разреда; (самостално)
- издвојено одељење у Кленовнику 
 од I до IV разреда; (комбиновано)
- издвојено одељење у Острову 
 од I до IV разреда; (комбиновано)
- издвојено одељење у Старом Костолцу 
 од I до IV разреда; (самостално)

9. Школа за основно и средње музичко 
образовање „Стеван Мокрањац” Пожаревац, ул. 
Кнеза Лазара бр. 1

Матични број 075336136
Пожаревац-41 класа
Костолац - 7 класа
Мало Црниће - 6 класа
Велико Градиште - 4 класе
Кучево - 3 класе

Члан 5.
Основне школе са комбинованим одељењима 

остају у непромењеној мрежи.

Члан 6.
Препоручује се Председнику општине 

и Општинском већу да се обрате ресорном 
Министарству просвете и спорта у циљу изналажења 
начина решавања проблема проширења постојећег 
стања, као и изградње две нове школе и то у граду 
Пожаревцу и друге у граду Костолцу укупног 
капацитета од 600-800 ученика, такође и изградње 
новог објекта дечјег вртића у граду Пожаревцу 
укупног капацитета до 400 детета.

Члан 7.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 

Одлука o броју и просторном распореду дечјих 
вртића и основних школа у општини Пожаревац 
(„Службени гласник општине Пожаревац, бр. 1/06)

Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 
Пожаревац”.

У Пожаревцу, 23.11.2007. године    Број: 01-06-56/4

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Иван Грубетић, дипл.инж.маш.,ср.
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 Ha основу чланова 1, 2, 3, 4, 5, 25. и 26. 

Закона o комуналним делатностима (“Службени 
гласник РС”, бр. 16/97 и 42/98) и члана 44. Статута 
општине Пожаревац (“Службени гласник општине 
Пожаревац”, бр. 2/2005), Скупштина општине 
Пожаревац на седници од 23.11.2007. године, 
донела је

ОДЛУКУ
o допуни Одлуке o комуналном уређењу

Члан 1.
 У Одлуци o комуналном уређењу (“Службени 

гласник општине Пожаревац” бр.1/06) у члану 73. 
после става 5. додаје се став 6. који гласи:

 “Сви корисници услуга обавезни су да даваоцу 
услуга пријаве писменим путем све промене које 
се односе на пребивалиште или седиште, као и 
евентуалне промене података који се односе на 
обавезу плаћања накнаде за извршену услугу 
изношења смећа.”.

Члан2.
 У члану 100.после става 5. додаје се став 6. који 

гласи:
 “Давалац услуга може да на територији сеоских 

насеља са месном заједницом и житељима насеља 
уговори да се на име месечне новчане накнаде по 
домаћинству за изношење смећа плаћа фиксни - 
паушални износ.”

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

објављивања у “Службеном гласнику општине 
Пожаревац”.

У Пожаревцу 23.11.2007. године    Број: 01-06-56/5

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Иван Грубетић дипл. инж. маш., ср.
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Ha основу члана 12. Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник РС”, бр.9/2002, 
33/2004 и 135/2004) и на основу члана 44. тачка 5. 
Статута општине Пожаревац („Службени гласник 
општине Пожаревац”, бр. 2/2005),

Скупштина општине Пожаревац, на седници од 
23. 11. 2007. године, донела је

ОДЛУКУ

o прихватању учешћа у Пројекту државног 
система за аутоматски мониторинг квалитета 

ваздуха у Републици Србији

Члан 1.
Општина Пожаревац прихвата учешће 

у Пројекту државног система за аутоматски 
мониторинг квалитета ваздуха у Републици Србији. 
Партнер општине Пожаревац је Градска месна 
заједница Костолац.

Пројекат у целини донира Европска Унија, 
оперативно спроводи Европска агенција за 
реконструкцију (ЕАР), a на територији Републике 
Србије реализује Министарство заштите животне 
средине-Агенција за заштиту животне средине.

Члан 2.
Циљ пројекта је успостављање система за 

аутоматски мониторинг квалитета ваздуха у 
Републици Србији.

Време трајања пројекта није ограничено.

Члан 3.
Обавеза општине Пожаревац је подршка 

пројекту, a права Општине су коришћење података 
који се добијају мониторингом. Права и обавезе 
биће регулисане посебним актом (споразумом), који 
ће у име Општине потписати Председник општине 
Пожаревац.

Члан 4.
Општина Пожаревац приступа доношењу 

Одлуке o прихватању учешћа у пројекту на основу 
Одлуке Градске месне заједнице Костолац број: 
481/07 од 12. 09. 2007. године, као корисника 
парцеле, за постављање аутоматске станице за 
мерење квалитета ваздуха.

Члан 5.
Kao партнер, општина Пожаревац се обавезује 

да преко надлежног одељења Општинске управе 
општине Пожаревац, a на основу захтева корисника 
земљишта учествује у обезбеђивању:

- копије плана парцеле на којој ће бити 
постављена мерна станица,

- урбанистичко-техничких услова,
- техничких услова надлежног ПД 

„Електроморава” Е.Д. Пожаревац за прикључе-
ње мерне станице на струју.

Члан 6.
Трошкове привођења локације намени (добијање 

потребних дозвола и сагласности), постављања, 
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рада, електричне енергије и сервисирања објекта 
аутоматске мерне станице за квалитет ваздуха, 
сносиће Агенција за заштиту животне средине.

Регулисање тих односа вршиће се на основу 
посебног уговора између Агенције за заштиту 
животне средине и Градске месне заједнице 
Костолац.

Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 
Пожаревац”.

У Пожаревцу, 23.11.2007. год.        Број: 01-06-56/6

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Иван Грубетић, дипл. инж. машинства, ср.
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Ha основу члана 71. и 120. Закона o локалној 
самоуправи (“Службени гласник РС”, бр. 9/02, 
33/04 и 135/04), и на основу члана 44. Статута 
општине Пожаревац („Службени гласник општине 
Пожаревац”, бр. 2/05),

Скупштина општине Пожаревац, на седници од 
23.11.2007. године, донела је

ОДЛУКУ
o измени и допуни Одлуке o одређивању 

подручја месних заједница и назива улица и 
тргова на подручју општине Пожаревац

Члан 1.
У члану 2. ставу 1. Одлуке o одређивању 

подручја месних заједница и назива улица и тргова 
на подручју општине Пожаревац („Службени 
гласник општине Пожаревац”, бр. 4/98, 1/99, 2/99, 
4/00 и 4/03) (даљем текету: одлука), у тачки 5. брише 
се подтачка 83. „Насеље Љубичево”.

Члан 2.
У члану 2. ставу 1. исте одлуке додаје се нова 

тачка 7. која гласи:
„7. Месна заједница „Љубичево” обухвата: 

1. Насеље Љубичево.
Досадашње тачке 7-37. постају тачке 8-38.

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

објављивања у „Службеном гласнику општине 
Пожаревац”.

У Пожаревцу, 23.11.2007. године    Број: 01-06-56/7

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

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

5

Ha основу члана 44. Статута општипе Пожаревац 
(“Службени гласник општине Пожаревац”, бр. 
2/2005), Скупштина општине Пожаревац, на 
седници од 23.11.2007. године, донела је

O Д Л У K У 
o измени и допуни Одлуке o установљењу 

награде и повеље општине Пожаревац

Члан 1.
У Одлуци o установљењу награде и повеље 

општине Пожаревац („Службени гласник општине 
Пожаревац”, бр. 6/01) у члану 2. после става 5. 
додаје се став 6. који гласи:

„Одбор за додељивање награда и повеља одлучује 
и o додељивању звања почасног грађанина Општине 
значајним личностима из земље и иностранства, 
које се додељује поводом Дана Општине, приликом 
прослава и обележавања значајних годишњица, 
јубилеја и посета значајних личности из земље и 
иностранства.”

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 
Пожаревац”.

У Пожаревцу, 23.11.2007. године   Број: 01-06-56/8

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

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

6

Ha основу члана 44. става 1. тачке 5. Статута 
општине Пожаревац („Службени гласник општине 
Пожаревац” број 2/2005) Скупштина општине 
Пожаревац, на седници од 23.11.2007. године 
донела је

ОДЛУКУ
O УСВАЈАЊУ МАСТЕР ПЛАНА ЗА 

ТУРИСТИЧКУ ДЕСТИНАЦИЈУ „ СТИГ- 
КУЧАЈСКЕ ПЛАНИНЕ- БЕЉАНИЦА”
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Усваја се Мастер план за туристичку дестинацију 
„Стиг-Кучајске планине-Бељаница”, израђен од 
стране Научно-истраживачког центра Економског 
факултета Београд из Београда.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Министарство трговине, туризма и услуга 

Републике Србије у децембру 2006. године спровело 
је поступак за доделу уговора за израду пословног 
(мастер) плана за туристичку дестинацију „Стиг-
Кучајске планине-Бељаница”. Посао за израду 
овог плана добио је Економски факултет Београд у 
Београду.

У Мастер плану „Стиг-Кучајске планине- 
Бељаница” сагледани су реални потенцијали за 
развој туристичког сектора на простору између 
Дунава на северу, долине Велике Мораве на 
западу, Хомољских планина на истоку и превоја 
Честобродица на југу. Овај простор обухвата 
територије пет општина и то: Пожаревца, Малог 
Црнића, Петровца, Жагубице и Деспотовца. Ово 
туристичко подручје поседује значајни туристички 
потенцијал у виду природних и других ресурса 
размештених на територији свих пет општина.

Наведени Мастер план треба да послужи као 
основа за туристичку презентацију природно-
еколошких и културних ресурса подручја, која ће 
бити базирана на одрживом развоју.

Посебно треба истаћи да овај план треба 
да послужи као основа за предстојећу додатну 
регулацију простора на подручју наведених пет 
општина. Како је у плану наведено, потребна 
је потпуна заштита и унапређење природних и 
културних добара, крајолика и карактеристичних 
слика сеоских насеља. Посебно треба да се ефикасно 
отклањају све административне и друге препреке за 
изградњу региона. Битно је да се што пре приступи 
изради планова детаљне регулације конкретних 
локалитета који су у овом мастер плану предвиђени 
за туристичко уређење, изградњу и коришћење. 
Наведени планови треба да буду основ решавања 
земљишних и имовинско правних, локацијских и 
инвестиционих питања. Локална самоуправа има 
примарни задатак да ствара атрактивне услове 
за привлачење нових партнера са капиталом, 
клијентелом и новим технологијама.

Закључак је да туризам треба да одигра једну од 
кључних улога у развоју посматраног региона који 
је у највећој мери недовољно развијен и који без 
туризма и услужног сектора привреде нема реалне 
шансе да се подигне на виши ниво привредног 
развоја.

У Пожаревцу, 23.11.2007. године   Број: 01-06-56/9

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Иван Грубетић, дипл. инж. маш., ср.
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Ha основу члана 8. става 1. тачке 17. Закона 
o здравственој заштити животиња (“Службени 
гласник РС”, бр. 37/91, 50/92, 33/93, 52/93, 53/95, 
52/96 и 25/00 ) , на основу Правилника o условима 
и мерама за хумано хватање и уништавање паса 
и мачака луталица (“Службени гласник РС”, бр. 
29/94) и на основу чалана 44. става 5. Статута 
општине Пожаревац (“Службени гласник општине 
Пожаревац”, бр. 2/05 ) Скупштина општине 
Пожаревац, на седници од 23.11.2007. године 
донела је:

ПРАВИЛНИК
o начину и методама хватања и збрињавања 

паса и мачака луталица на територији општине 
Пожаревац

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Послови хватања и збрињавања паса и мачака 

луталица, на територији општине Пожаревца, 
обављају се на стручан, сигуран, естетски и хуман 
начин.

O хватању паса и мачака луталица надлежни 
органи и ангажоване службе редовно обавештавају 
јавност.

ХВАТАЊЕ ПАСА

Члан 2.
Ради успешног и безбедног хватања паса 

луталица неопходно је да непосредни извршиоци 
ових послова буду обучени и искусни познаваоци 
паса и њиховог реаговања при хватању.

Пре приближавања, пса треба са одређене 
удаљености посматрати, одредити његово понашање 
и претпоставити његову реакцију, евентуални 
напад, удаљавање и сл.

У том узајамном процењивању човек мора бити 
пажљив, смирен и опуштен и само у таквом ставу се 
може лагано приближити псу, постепено сагињати 
и прикладно обраћати псу.

Обраћање се обавља умереним и тихим тоном, 
никад директно испред главе пса, већ неколико 
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корака са бочне стране пса и уколико пас претећи 
реагује треба застати и поново пријатним речима 
разуверити пса да је у опасности.

Уколико је то могуће пса треба храном или на 
неки други прикладан начин, навести у ограђен 
простор где га је много лакше ухватити.

У случају да се пас приближава човек мора 
остати миран, прихватити контакт и полако 
покушати да му стави омчу са хватаљке.

У случају да пас покуша или почне бежати, 
треба остати миран, никако не трчати за њим и 
насилно покушавати хватање, затим пратити његово 
кретање и стрпљиво поновити поступак хватања.

ОПРЕМА ЗА ХВАТАЊЕ ПАСА

Члан 3.
Непосредни извршиоци послова хватања и 

збрињавања паса и мачака луталица морају носити 
одговарајућу одећу и обућу, a у зависности од 
процеса рада за који су ангажовани.

Служба комуналне зоохигијене, односно 
извођач, редовно обезбеђује и стара се o хигијенско-
техничким средствима и заштитној опреми, одећи и 
обући радника, у складу са прописима.

Члан 4.
За хумано и безбедно хватање паса и мачака 

луталица могу се користити следећа средства и 
опрема:

1) Сајле за псе са покретном омчом;
2) Полуга са покретном омчом-за хватање паса 

непознате нарави;
3) Каиш или ланац за врат и поводник-за 

хватање мирних паса;
4) Дугачка мрежа за хватање паса на већој 

удаљености;
5) Мередов-мрежа за хватање агресивних 

паса;
6) Кавез / замке са опругом која затвара врата 

кавеза;
7) Kopne и опрема за фиксирање чељусти за 

спречавање озледа;
8) Фармацеутска средства-за хватање паса који 

се не могу ухватити једном од уобичајених 
метода.

При хватању паса сајлама мора се пазити да се 
врат пса не стегне јако и да не дође до гушења пса.

ПРЕВОЗ УХВАЋЕНИХ ЖИВОТИЊА

Члан 5.
Транспортно средство које служи за превоз 

ухваћених животиња може бити посебно 

конструисано за ове сврхе, или пак прилагођено за 
ову намену и на одговарајући начин опремљено, 
o чему се обавезно прибавља атест овлашћене 
институције.

Транспортно средство мора имати добру 
вентилацију, као и заштиту ухваћених животиња од 
спољашних утицаја.

Транспортно средство се мора редовно чистити 
и дезинфиковати.

Кавези који се налазе у транспортном средству 
и у које се смештају ухваћене животиње, могу бити 
трајно причвршћени или покретни.

Члан 6. 
Пратећу опрему у транспортном средству чине:
1) сортирани кожни каишеви, оковратници 

(ланци) и поводници;
2) хватаљке за псе;
3) хватаљке за мачке;
4) кавези / замке за псе;
5) кавези / замке за мачке;
6) транспортни кавези за псе;
7) транспортни кавези за мачке;
8) транспортни кавези за животиње за које се 

сумња да су оболеле;
9) корпе за младунце;
10) корпе за чељусти;
11) храна и вода за псе и мачке; 
12) вентилатор;
13) извор светлости у транспортном средству;
14) прва помоћ за животиње;
15) прва помоћ за људе.

Члан 7.
Смештање паса у транспортно средство врши 

се тако да се мирни пси смсштају у позадину 
превозног средства, a агресивни пси се обавезно 
превозе у кавезима.

Истовар паса се обавља у прихватилишту или 
карантину уз посебне мере са агресивним псима и 
псима који су третирани фармацеутским средствима, 
као и псима који су у лошем здравственом или 
физичком стању.

ПРИХВАТАЊЕ И ТРЕТМАН ПАСА И 
МАЧАКА ЛУТАЛИЦА

Члан 8.
Ухваћени пси и мачке луталице се допремају 

у прихватилиште (тријажни центар) где бораве 
3-6 дана, a изузетно у карантину до 14 дана, 
односно онолико колико то одреди надлежни орган 
ветеринарске инспекције. У периоду боравка у 
прихватилишту, даје се могућност власницима да 
пронађу изгубљене кућне љубимце.
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Члан 9.
У прихватилишту се, после проведена 3 дана 

обавља тријажни преглед паса и мачака и овај 
поступак, поред здравственог прегледа ухваћених 
животиња, подразумева њихово разврставање у 
групе, a према третманима којима ће бити подвргнути 
у зависности од утврђеног општег здравственог 
стања сваког појединог пса или мачке:

1) стерилизација,
2) враћање правим власницима,
3) удомљавање (индивидуално или у 

колективним центрима),
4) лечење и смештање у прихватилиште,
5) пуштање на слободу (првобитна 

станишта),
6) еутаназија.

Члан 10.
После сваке акције хватања паса и мачака 

луталица Служба комуналне зоохигијене, односно 
ангажовани извођач, сачињава записник који 
садржи следеће податке:

1) датум хватања;
2) место хватања;
3) укупан број ухваћених паса и мачака; 
4) број паса и мачака које су одмах преузели 

власници; 
5) број паса и мачака који су одмах 

удомљени; 
6) број паса и мачака преосталих у 

прихватилишту;
7) кратак опис сваке ухваћене јединке 

(врста, пол, величина, телесна маса, 
боја длаке, опис шаре, посебни знаци, 
идентификационе ознаке ако постоје и 
сл.);

8) третман на који је животиња упућена; 
9) време боравка у прихватилишту; 
10) детаљне податке o одласку животиње из 

прихватилишта (преузете од власника, 
удомљене, стерилисане, пуштене на 
слободу, еутаназиране и сл.).

Члан 11.
Све животиње подвргнуте третману у 

прихватилишту, изузев оних којс су одређене 
за еутаназију, обавезно се уводе у регистар 
компјутерске евиденције, фото-евидентирају, 
обележавају регистрационим микро-чипом или 
тетовир ознаком, у складу са Правилником o начину 
пописа и регистрације паса (“Сл. гласник СРС”, бр. 
45/77 и 37/86). На тетовир ознаци уписује се слово 
“Л”,година (05,06,07..) и редни број из регистра.

Члан 12.
Прихватилиште се мора редовно чистити 

и дезинфиковати, мора бити приступачно и 
атрактивно за посетиоце, занимљиве садржине 
и програма, како би посетиоци могли изабрати 
пса који им највише одговара или преузети свог 
изгубљеног кућног љубимца.

У прихватилишту се морају спроводити 
прописани програми мера здравствене заштите 
животиња, који подразумева обавезну вакцинацију, 
дехелминтизацију и друге медицинске мере и 
методе, a надзор над радом прихватилишта и 
применом мера здравствене и друге заштите врши 
ветеринарска инспекција.

Члан 13.
Стерилизација је један од најхуманијих 

поступака, односно метода за смањивање бројности 
и контролу популације паса и мачака луталица 
и овај хируршки захват се обавља у складу са 
захтевима ветеринарске медицине, подразумевајући 
мере припреме, ток захвата и постоперативни 
ток. У прихватилишту ће се обезбедити услови за 
обављање стерилизације.

Члан 14.
За удомљавање се препоручују само они пси за 

које је поуздано утврђено да се лако прилагођавају 
на новог власника, као и да ће имати обезбеђен 
одговарајући третман.

Истовремено, потенцијалним власницима 
се обавезно указује на обавезе и одговорности 
држалаца животиња, a ветеринарски стручњаци 
прихватилишта моту организовати и спроводити 
одговарајуће едукативне програме. Препоручује се 
да сви пси који се удомљавају буду стерилисани.

Члан 15.
Пуштање паса и мачака луталица на слободу, 

односно њихова првобитна станишта, врши се 
изузетно и по претходно поднетом захтеву грађана, 
као и по претходно издатом акту одобрења који 
издаје Одељење за инспекцијске послове. Пуштање 
паса и мачака луталица може се одобрити тек 
након извршене стерилизације и одговарајућег 
здравственог третмана у прихватилишту.

Члан 16.
Еутаназија је једна од хуманих и ефикасних мера 

која се обавља само на основу претходно донете 
одлуке доктора ветеринарске медицине. Одлука 
o еутаназији доноси се на основу критеријума 
ветеринарске медицине и стручне процене доктора. 
Еутаназија се може извршити над:
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1) младунцима који нису још прогледали или 
су због губитка мајке у лошој физичкој и 
здравственој кондицији;

2) болесним животињама чија је болест 
неизлечива или је лечење економски 
неисплативо;

3) опасним и агресивним животињама;
4) животињама које нису погодне за 

удомљавање;
5) веома старим животињама;
6) псима и мачкама који су дуже време 

провели у затвореном простору, односно 
којима је била ускраћена слобода кретања, 
тако да су код њих уочљиви психолошки 
(бихевијорални) поремећаји; и

7) псима и мачкама за које се, ни после 30 дана 
проведених у прихватилишту, не обезбеди 
одговарајуће удомљавање.

Члан 17.
Еутаназију паса и мачака може вршити само 

доктор ветеринарске медицине и она подразумева 
хемијску еутаназију, односно ињекциону апликацију 
хемијских средстава која проузрокују брзу, безболну 
и естетску смрт (натријум пентабарбитон, Т-61...).

Метод еутаназије мора да доведе до брзог губитка 
свести и смрти животиње, a после сваке апликације 
средстава за еутаназију мора се причекати извесно 
време и проверити да ли је животиња сигурно мртва, 
да би се приступило нешкодљивом уклањању леша 
еутаназиране животиње.

Члан 18.
Нису дозвољене физичке методе усмрћивања 

животиња као што је физичко гушење паса, 
апликација токсичних материја или хемијских 
средстава у дозама које проузрокују тешку, мучну и 
дугу смрт животиња, као и електричне методе.

Члан 19.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у ‘ Службеном гласнику општине 
Пожаревац”.

У Пожаревцу, 23.11.2007.              Број: 01-06-56/10

СКУПШТИНА ОПШТИНА ПОЖАРЕВАЦ

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

8

Ha основу члана 43. став 3. Закона o заштити 
животне средине („Службени гласник РС”. бр. 

66/91, 83/92, 53/93 и 67/93, 48/94 и 53/95), члана 
7. Правилника o регистру заштићених природних 
добара („Службени гласник РС”, бр.30/92) члана 44. 
Статута општине Пожаревац („Службени гласник 
општине Пожаревац”, бр.2/05), на предлог Завода 
за заштиту природе Србије, Скупштина општине 
Пожаревац, на седници од 23.11.2007. године 
донела је

РЕШЕЊЕ
о скидању и брисању заштите споменика 

природе -„Храст сладун - Братинац”

I
Овим Решењем скида се заштита природног 

добра „Храст сладун - Братинац” у селу Братинац, 
општина Пожаревац, као споменика природе и 
стабло се брише из Регистра заштићених природних 
добара.

II
Ставља се ван снаге Решење o заштити стабла 

храста сладуна у селу Братинац Скупштине 
општине Пожаревац („Службени гласник општине 
Пожаревац” бр. 5/94).

III
Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Пожаревац”.

Образложење
Стабло храста сладуна (Quercus farnetto Ten.), 

који се налази у селу Братинац, општина Пожаревац, 
је одлуком Скупштине општине Пожаревац, бр. 
322-9/94-01 од 30.09.1994. године стављено под 
заштиту, као споменик природе, те је као такво 
уписано у регистар заштићених природних добара.

На основу записника републичког инспектора 
заштите животне средине и изјаве имаоца 
природног добра, констатовано је да је ово 
природно добро изгубило својства за заштиту и да 
више не испуњава критеријуме и услове потребне 
за заштиту природних добара. На стаблу су настале 
значајне промене које се огледају у здравственом 
стању, репрезентативности и атрактивности.

На основу утврђеног чињеничног стања, 
предложено је скидање заштите и брисање из 
регистра заштићених природних добара у складу са 
законом o заштити животне средине, na je донето 
решење као у изреци.

Правна поука: Против овог решења не може се 
изјавити жалба, већ се може покренути управни 
спор тужбом код Окружног суда-Већа за управне 
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10
ЦЕНОВНИК 

услуга ЈКП „Комуналне службе” - РЈ ЗОО Хигијена

Овај ценовник је формиран за услуге које РЈ ЗОО Хигијена пружа правним и физичким лицима ван 
територије општине Пожаревац.

У Пожаревцу, 24.10.2007. године      Број: 01-3908/2-1

ДИРЕКТОР
Саша Ваљаревић,ср.

спорове у Пожаревцу, у року од 30 дана од дана 
пријема решења

У Пожаревцу, 23.11.2007. године  Број: 01-06-56/11

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

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

9

Ha основу члана 23. става 1. Закона o 
комуналним делатностима („Службени гласник 
РС”, бр. 16/97 и 42/98) и на основу члана 44. Статута 
општине Пожаревац („Службени гласник општине 
Пожаревац”, бр. 2/05), Скупштина општине 
Пожаревац на седници од 23.11.2007. године, 
донела je

РЕШЕЊЕ
o давању сагласности на Ценовник услуга РЈ 
ЗОО Хигијена ЈКП „Комуналне службе” из 
Пожаревца - за екстерне кориснике услуга

I
Даје се сагласност на Ценовник услуга РЈ 

ЗОО Хигијена Јавног комуналног предузећа 
„Комуналне службе” из Пожаревца, бр. 01-3908/2-1 
од 31.10.2007. године.

Цене услуга по Ценовнику РЈ Хигијена Јавног 
комуналног ттредузећа „Комуналне службе” 
примењиваће се за пружене услуге правним 
и физичким лицима ван територије општине 
Пожаревац, почев од 01.12.2007. године.

II
Ово решење као и Ценовник услуга РЈ ЗОО 

Хигијена објавити у „Службеном гласнику општине 
Пожаревац”.

У Пожаревцу, 23.11.2007. године Број: 01-06-56/12

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

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

Ред. бр. Врста услуге Јединица 
мере Цена без ПДВ-а 

1. Карантински дан-смештај паса луталица ком 200,00 

2. Услуга ангажовања једног радника по једном 
радном дану 6ч 4.000,00 

3. Рад специјалног комуналног возила ЗОО 
хигијене ч 1.500,00 

4. Сакупљање угинулих паса и мачака ком 500,00 

11
Ha основу члана 5. става 1. и 2. Одлуке o 

оснивању и преузимању оснивачких права над 
Апотекарском установом „Пожаревац” Пожаревац 
(„Службени гласник општине Пожаревац”, бр. 8/06) 
и на основу члана 44. Статута општине Пожаревац 
(„Службени гласник општине Пожаревац”, бр. 

2/05), Скупштина општине Пожаревац, на седници 
од 23.11.2007. године, донела је

РЕШЕЊЕ
o именовању директора Апотеке Пожаревац у 

Пожаревцу



23.11.2007.СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦСтрана 10 - Број 4

I
Именује се Небојша Јорговановић, магистар 

фармације из Пожаревца, за директора Апотеке 
Пожаревац у Пожаревцу, досадашњи директор 
Апотекарске установе „Пожаревац” у Пожаревцу.

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, 

a објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Пожаревац”.

У Пожаревцу, 23.11.2007. год.     Број: 01-06-56/13а

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

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

12

 Ha основу члана 5. Одлуке o оснивању и 
преузимању оснивачких права над Апотекарском 
установом „Пожаревац” Пожаревац („Службени 
гласник општине Пожаревац”, бр. 8/06) и на основу 
члана 44. Статута општине Пожаревац („Службени 
гласник општине Пожаревац”, бр. 2/05), Скупштина 
општине Пожаревац, на седници од 23.11.2007. 
године, донела је

 
РЕШЕЊЕ

 o разрешењу и именовању једног члана 
Управног одбора Апотеке Пожаревац у 

Пожаревцу

 I
Разрешава се Саша Петровић дужности члана 

Управног одбора Апотеке Пожаревац у Пожаревцу, 
представник Апотеке.

 II
Именују се Јасмина Миловановић за члана 

Управног одбора Апотеке Пожаревац у Пожаревцу, 
представник Апотеке.

 
III

Ово решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Пожаревац”.

У Пожаревцу, 23.11.2007. год.    Број: 01-06-56/13б

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

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

13

Ha основу члана 15. Одлуке o подели установе 
Центра за културу у Пожаревцу и оснивању четири 
установе у области културе („Службени гласник 
општине Пожаревац”, бр. 5/93, 3/05 и 5/05) и на 
основу члана 44. Статута општине Пожаревац 
(„Службени гласник општине Пожаревац”, бр. 
2/05) Скупштина општине Пожаревац, на седници 
од 23.11.2007. године, донела је

 
РЕШЕЊЕ

o разрешењу и именовању једног члана 
Управног одбора установе Народни музеј у 

Пожаревцу

 I
Разрешава се Мирослав Арсић из Пожаревца 

дужности члана Управног одбора установе Народни 
музеј у Пожаревцу, представник Народног музеја.

II
Именује се Теодора Бранковић за члана Управног 

одбора установе Народни музеј у Пожаревцу, 
представник Народног музеја.

 
III

Ово решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Пожаревац”.

 
У Пожаревцу, 23.11.2007. год.    Број: 01-06-56/13в

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

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

14

Ha основу члана 52. и 53. става 2. и 3. и 
54. Закона o основама система образовања и 
васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 62/03, 
64/04, 58/04 и 62/04) и на основу члана 44. Статута 
општине Пожаревац (“Службени гласник општине 
Пожаревац”, бр. 2/05), Скупштина општине 
Пожаревац, на седници од 23.11.2007. године, 
донела је

Р E Ш E Њ E
o разрешењу и именовању два члана Школског 

одбора Пожаревачке гимназије у Пожаревцу

I
Разрешавају се дужности члана Школског 

одбора Пожаревачке гимназије у Пожаревцу и то:
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1. Ђорђевић Сузана, из Пожаревца, 
представник Савета родитеља Школе; и

2. Миленковић Љубомир из Пожаревца, 
Пољопривредна школа у Пожаревцу, 
представник Савета родитеља Школе.

II
У Школски одбор Пожаревачке гимназије у 

Пожаревцу за чланове се именују:
1. Пајић Весна из Пожаревца, ул. 15. октобра 

бр. 10/7, представник Савета родитеља 
Школе;

2. Мишић Драган из Пожаревца, ул. 
Виноградска бр. 18, представник Савета 
родитеља Школе.

III
Ово решење објавити у “Службеном гласнику 

општине Пожаревац”.

У Пожаревцу, 23.11.2007. год.    Број: 01-06-56/13г

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

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

15

Ha основу члана 52. и 53. става 2. и 3. и члана 
54. Закона o основама система образовања и 
васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 62/03, 
64/03, 58/04 и 62/04) и на основу члана 44. Статута 
општине Пожаревац (“Службени гласник општине 
Пожаревац”, бр. 2/05), Скупштина општине 
Пожаревац, на седници од 23.11.2007. године, 
донела је

Р E Ш E Њ E
o разрешењу и именовању једног члана 

Школског одбора Пољопривредне школе 
са домом ученика „Соња Маринковић” у 

Пожаревцу

I
Разрешава се Снежана Маслаћ дужности 

члана Школског одбора Пољопривредне школе са 
домом ученика „Соња Маринковић” у Пожаревцу, 
представник Савета родитеља Школе.

II
Именује се Љубиша Ракић за члана Школског 

одбора Пољопривредне школе са домом ученика 
„Соња Маринковић” у Пожаревцу, представник 
Савета родитеља Школе.

III
Ово решење објавити у “Службеном гласнику 

општине Пожаревац”.

У Пожаревцу, 23.11.2007. год.    Број: 01-06-56/13д

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

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

16

 Ha основу члана 52. и 53. става 2. и 3. и 
54. Закона o основама система образовања и 
васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 62/03, 
64/04, 58/04 и 62/04) и на основу члана 44. Статута 
општине Пожаревац (“Службени гласник општине 
Пожаревац”, бр. 2/05), Скупштина општине 
Пожаревац, на седници од 23.11.2007. године, 
донела је

 
Р E Ш E Њ E

 o разрешењу и именовању 2 члана Школског 
одбора Економско - трговинске школе у 

Пожаревцу

 I
 Разрешавају се дужности члана Школског 

одбора Економско - трговинске школе у Пожаревцу 
и то:

1. Ђорђевић Горан, представник Савета 
родитеља Школе; и

2. Машић Ристо, представник Савета 
родитеља Школе.

 II
 У Школски одбор Економско - трговинске 

школе у Пожаревцу за чланове се именују:
1. Ђорђевић Бранка, представник Савета 

родитеља Школе; и
2. Милосављевић Дејан, представник Савета 

родитеља Школе.

 III
 Ово решење објавити у “Службеном гласнику 

општине Пожаревац”.

 У Пожаревцу, 23.11.2007. год.   Број: 01-06-56/13ђ
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Иван Грубетић, дипл. инж. маш., ср.
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Ha основу члана 52. и 53. става 2. и 3. и 
54. Закона o основама система образовања и 
васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 62/03, 
64/04, 58/04 и 62/04) и на основу члана 44. Статута 
општине Пожаревац (“Службени гласник општине 
Пожаревац”, бр. 2/05), Скупштина општине 
Пожаревац, на седници од 23.11.2007. године, 
донела је

Р E Ш E Њ E
o разрешењу и именовању 2 члана Школског 
одбора Основне школе „Доситеј Обрадовић” у 

Пожаревцу

I
Разрешавају се дужности члана Школског 

одбора Основне школе „Доситеј Обрадовић” у 
Пожаревцу и то:

1. Матовић-Лојаница Анђелка из Пожаревца, 
ул. Табачка чаршија бр.1/4, представник 
запослених Школе; и

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

II
У Школски одбор Основне школе „Доситеј 

Обрадовић” у Пожаревцу за чланове се именују:
1. Недељковић Весна из Пожаревца, ул. Розе 

Луксембург бр. 32, представник запослених 
Школе; и

2. Сремчев Жељко из Пожаревца, ул. Табачка 
чаршија бр. 11/26, представник Савета 
родитеља Школе.

III
Ово решење објавити у “Службеном гласнику 

општине Пожаревац”.

У Пожаревцу, 23.11.2007. год.   Број: 01-06-56/13е

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Иван Грубетић, дипл. инж. маш., ср.
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Ha основу члана 52. и 53. става 2. и 3. и 
54. Закона o основама система образовања и 
васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 62/03, 
64/04, 58/04 и 62/04) и на основу члана 44. Статута 

општине Пожаревац (“Службени гласник општине 
Пожаревац”, бр. 2/05), Скупштина општине 
Пожаревац, на седници од 23.11.2007. године, 
донела је

 
Р E Ш E Њ E

 o разрешењу и именовању једног члана 
Школског одбора Основне школе „Божидар 

Димитријевић - Козица” у Брадарцу

 I
 Разрешава се Љубиша Ракић из Бара дужности 

члана Школског одбора Основне школе
„Божидар Димитријевић - Козица” у Брадарцу, 

представник Савета родитеља Школе.

 II
 Именује се Драган Стевић из Касидола за члана 

Школског одбора Основне школе „Божидар
Димитријевић - Козица” у Брадарцу, представник 

Савета родитеља Школе.
 

III
 Ово решење објавити у “Службеном гласнику 

општине Пожаревац”.

У Пожаревцу, 23.11.2007. год.  Број: 01-06-56/13ж

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Иван Грубетић, дипл. инж. маш., ср.
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Ha основу члана 52. става 2., 53. става 1., 2., 9., 
10. и 11. и 54. става 1. и 3. тачке 1. Закона o основама 
система образовања и васпитања (“Службени 
гласник РС”, бр. 62/03, 64/04, 58/04 и 62/04) и на 
основу члана 44. Статута општине Пожаревац 
(“Службени гласник општине Пожаревац”, бр. 
2/05), Скупштина општине Пожаревац, на седници 
од 23.11.2007. године, донела је

 
Р E Ш E Њ E

o разрешењу и именовању једног члана 
Школског одбора Техничке школе „Никола 

Тесла” у Костолцу

 I
 Разрешава се Владимир Вила из Костолца, ул. 

Војводе Мишића бр. 14, дужности члана Школског 
одбора Техничке школе „Никола Тесла” у Костолцу, 
представник Скупштине општине Пожаревац.
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II
Именује се Никола Негић из Костолца, ул. 

Јадранска бр. 5/12 за члана Школског одбора 
Техничке школе „Никола Тесла” у Костолцу, 
представник Скупштине општине Пожаревац.

 
III

Ово решење ступа на снагу даном доношења, 
a објавиће се у “Службеном гласнику општине 
Пожаревац”.

У Пожаревцу, 23.11.2007. год.   Број: 01-06-56/12 з

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Иван Грубетић, дипл. инж. маш., ср.
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 Ha основу члана 7. Одлуке o оснивању Јавног 
предузећа “Топлификација” (“Службени гласник 
општине Пожаревац”, бр. 2/01) и на основу члана 
44. Статута општине Пожаревац (“Службени 
гласник општине Пожаревац”, бр. 2/05), Скупштина 
општине Пожаревац, на седници од 23.11.2007. 
године, донела је

 
Р E Ш E Њ E

 o разрешењу и именовању једног члана 
Управног одбора Јавног предузећа 

“Топлификација” у Пожаревцу

 I
 Разрешава се Ненад Савић из Костолца, ул. 

Николе Граонића бр. 18 дужности члана Управног 
одбора Јавног предузећа “Топлификација” у 
Пожаревцу.

 
II

Именује се Мирослав Живојиновић из 
Маљуревца за члана Управног одбора Јавног 
предузећа “Топлификација” у Пожаревцу.

 
III

Ово решење објавити у “Службеном гласнику 
општине Пожаревац”.

У Пожаревцу, 23.11.2007. год.    Број: 01-06-56/13и

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Иван Грубетић, дипл. инж. маш., ср.
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 На основу члана 72. Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник РС”.бр. 9/02) 
чл.125, 126 и 127 Статута Општине Пожаревац (Сл. 
гласник Општине Пожаревац бр.2/2005) и на основу 
члана 4. Одлуке о месним заједницама Скупштине 
општине Пожаревац број 01-06-2/22 од 01.03.2005. 
године. Савет Мене заједнице – “Горња Мала” на 
седници од дана: 31.08.2005. год. донео је

 СТАТУТ
 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ “ГОРЊА МАЛА”

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
 Месна заједница је облик месне самоуправе, 

у ки^ој локално становништво задовољава своје 
потребе и интересе.

 
Члан 2.

 Месна заједница има свој назив који је утврђен 
овим Статутом, а који се може променити по 
предходно прибављеном мишљењу Савета Месне 
заједнице. Иницијативу за промену назива Месне 
заједнице подноси Савет Месне заједнице.

 
Члан 3.

Месна заједница има својство правног лица у 
погледу права и обавеза утврђени законом, статутом 
и одлуком Скупштине општине Пожаревац.

Месна заједница има свој рачун који се отвара у 
надлежној банци.

Месна заједница има свој Статут који доноси 
Савет Месне заједнице, у складу са законом и 
одлуком Скупштине општине.

Сагласноси на Статут месне заједнице даје 
Скупштина општине.

Месна заједница има свој печат и штамбиљ.
Печат је округлог облика пречника 32 мм, 

исписан на ћириличном језику, ћириличним писмом 
са следећом садржином и изгледом:

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

У другом и трећем кругу исписано је “Општина 
Пожаревац - Месна заједница “Горња Мала”

У дну печата исписано је седиште месне 
заједнице.

Изнад седишта месне заједнице исписан је 
редни број печата, односна римска цифра.

Штамбиљ је правоуганог облика, величине 50 x 
40 мм у коме у хоризонталним редовима је исписана, 
ћириличним писмом, следећа садржина:
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Република Србија
Општина Пожаревац 
Месна заједница “Горња Мала”
Број_____________
_________________године

Члан 4.
Месна заједница може имати празник, који се 

утврђује Статутом месне заједнице.

Члан 5.
Имовином месне заједнице чине средства за 

рад, покретне ствари и права.

Члан 6.
Месна заједница “Горња Мала” обухвата 

следеће улице:
Зеленгорска (од ул. Косовске до ул. Чеде 

Васовића), Косте Абрашевића, Невесињска, 
Краљевића Марка, Звишка, Зајечарска, Цинцар 
Јанка, Црнотравска, Лесковачка, Пиротска, 
Жиже Лазаревића, 4.јула, Вукице Станковић, 
Михајла Пупина, Авалска, Ресавска, Светозара 
Марковића, Старине Новака, Градиштанска, 
25.мај. Смедеревска, Врањска, Жабарска, Алексе 
Ненадовића, 27. Април, Кучевачка, Жагубичка, 
Чеде Васовића. Симе Симића (од ул. Косовске 
до улице Чеде Васовић). 7. јула, Ђуре 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-Димитријевић, Аврама Трифуновић, 
Ослободиоци Пожаревца. Светозара Ђорђевића. 
Николе Сикимића, Милоша Савића. Сувоборска, 
Косовска, Дечанска. др. Младена Стојановића, 
Милентија Поповића, Властимира Царевца, 
6. Личка дивизија (само парни бројеви), Баје 
Секулића, Страхињића Бана, Жупска, Кнеза 
Данила, Железничка, Љубичевска, Рашка, Цара 
Уроша, Призренска, Хумска, Прокупачка, Динарска, 
Крузијска. Крушевачка, Милаиовачка, Пандина, 
Насеље Љубичево и Горња Мала.

II ОБРАЗОВАЊЕ, СПАЈАЊЕ И УКИДАЊЕ 
МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

Члан 7.
Предлог за образовање нове, промети а 

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, 
грађарске иницјативе.

Члан 8.
Предлог за образовање месне заједнице мора 

садржати:
- својеручно потписан списак грађана који 

предлажу образовање месне заједнице, са 
њихоивим презименима и именима и адресом 
становања,

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

- начин фнансирања месне заједнице, и
- друга питања од интереса за живот и рад 

месне заједнице.

Члан 9.
Предлог из предходног члана овог Статута 

подноси се Скупштини општине, која оцењује да 
ли постоје услови да грађани могу:

- најнепосредније извршавати, усклађивати и 
задовољавати 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 10.
Одлука о образовњу 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 11.
Правне последице укидања месне заједнице 

регулишу се у складу са законом и посебном 
одлуком којом се месна заједница укида.

Члан 12.
Месна заједница има статут.
Статут садржи одредбе о:
1. пословима месне заједнице,
2. органима и начину њиховог рада и ничину 

на који се врши њихов избор.
3. облицима непоредног изјашњавања грађана 

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

заједнице, и
11. другим питањима од значаја за месну 

заједницу.

Члан 13.
Рад органа месне заједнице је јаван.
Јавност рада и обавештавање грађана обезбеђуе 

се:
- јавним расправама на зборовима грађана о 

предлозима финансијког плана и завршног 
рачуна месне заједнице, годишњим 
извештајима о раду месне заједнце. 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 Општине 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 одржавања, 
и

- правом грађана да остварују увид у записнике 
и акте савета месне заједнице и присуствују 
седницама савета месне заједнице.

Јавност рада и обавештавање грађана се ближе 
уређује статутом месне заједнице.

III ПОСЛОВИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 14.
Грађани у месној заједници 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 социјланим 
категоријама становништва,

- социјалне и здравствене заштите и образовања, 
и

- самодоприноса.

Члан 15.
 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 

територији.
- дају мишљења о урбанистичким плановима,
- дају предлоге о доношењу програма 

комуналне изградње,
- учествују у расправама о одржавању чистоће, 

одржавању Зелених површина, уређења 
паркова, одржавамо фудбалских игралишта и 
др.

- остварују утцај на коришћење општинског 
пословног простора и постављање објеката 
мале привреде на изграђеном и неизграђеном 
грађевјнском земљишту,

- остварују сарадњу са општинским јавним 
предузећима,

- 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,
- организују рад радних тела месне 

самоуправе
- извршавају и друге послове утврђене Уставом, 

законом и Статутом Општине.

IV ОДЛУЧИВАЊЕ У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
 

Члан 16.
 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.
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 Грађани у месној заједници могу покренути 
народну иницијативу у складу са Статутом 
Општине, статутом месне заједнице и законом.

 РЕФЕРЕНДУМ

Члан 17.
Референдумом у месној заједници грађани 

се изјашњавају о одређеним питањима о којима 
одлучује Скупшина 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 
поднети:

- збор грађана,
- 10% грађана од укупног броја бирача,
- председник Општине,
- савет мене заједнице.

 Одлуку о расписивању референдума у месној 
заједници доноси Скупштина општине.

 Реферндум се обавезно распсује ради 
одлучивања о питањима утврђеним статутом месне 
заједнице, овом одлуком и законом.

ПИСАНО ИЗЈАШЊАВАЊЕ
 

Члан 18.
 Писано изјашњавање се спроводи на исти начин 

и по истом поступку као и за референдум.

 ЗБОР ГРАЂАНА

Члан 19.
 Збор грађана се може одржати за подручје целе 

месне заједнице, дела месне заједнице, насеља или 
дела насеља.

 Збор грађана разматра:
- питања од заједничког интереса за грађане у 

месној заједници, и
- извештаје и питања из делокруга рада 

Скупшине општине, за које се тражи расправа 
на зборовима грађана.

Члан 20.
 Збор грађана мене заједнице може сазвати 

председник Скупштине општине, председник 
Скупштине 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 разматрња 

питања од интереса за целу месну заједницу, може 
се одржати ако присуствује 10% грађана-бирача.

Уколико на збору не присуствује број бирача из 
предходног става овог члана, збор се може одржати 
по протеку времена од 5 минута и са бројем 
присутних бирача који не може бити мањи од 2% 
уписаних бирача, ни мањи од 50 бирача.

V ОРГАН МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 21.
Орган месне заједнице је савет, који се бира 

на четири године. Савет сачињава укупно 21 
члан, који из својих редова бирају председника и 
потпредседника Савета, гласовима укупног броја 
чланова Савета јавним гласањем.

Члан 22.
У месној зајеници образује се савет месне 

заједнице.
Савет месне зајенице је представничко тело 

месне заједнице, које обавља следеће послове:
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 

релизиције уведеног самодоприноса,
7. покреће иницијативу за доношење нових 

или измене 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 расписује на територији (Општине, за 
делове Општине, месну заједницу, или 
делове месне заједнице,

10. сазива збор грађана и именује свог 
представника на свим зборовима грађана, 
извршава одлуке и спроводи закључке 
зборова грађана,

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

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

Члан 23.
Изборе за савете месних заједница расписује 

председник 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 одлуком 
о месним заједницама.

Члан 24.
Право да бира и да буде биран за члана савета 

месне заједнице има грађанин Републике Србије, 
који је навршио 18 година живота, пословно је 
способан и има пребивалиште у месној заједници 
чији се савт бира.

Право да буде биран за члана савета месне 
заједнице има и одборник Скупштине општине 
Пожаревац. као и посланици.

Члан 25.
Органи за спровођење избора за чланове савета 

месних заједница су комисија за избор чланова 
савета 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 овог Статута 
и прописа донетих на основу Одлуке о месним 
заједницама.

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, ког именује 
савет месне заједнице. Секретар обавља стручне 
и административно-техничке послове за потребе 
комисије и учествује у раду комисије без права 
одлучивња.

Секретар комисије има заменика.

Члан 26.
Изборна комисија и бирачки одбори раде у 

сталном и проширеном саставу.
Право да одреди члана за рад у органима за 

спровођење 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 одреди 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 27.
Изборна комисија:
1. стара се о законитости спровођењја избора 

чланова савета,
2. одређује бирачка места, најкасније 20 дана 

пре дана одређеног за одржавање избора, али тако 
да бирачка места буду исиоветна са бирачким 
местима за избор одборника Скупштине општине 
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 
поднете у складу са прописима о избору чланова 
савета.

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

број гласачких листића 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 
спроведеним 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 одборник.

Члан 28.
 Бирачки одбор чине председник и два члана.
 Председник и чланови бирачког одбора имају 

заменике.
 Бирачки одбор именује се најкасније 10 дана 

пре дана одређеног за одржавање избора.
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 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 29.
 Бирачки одбор непосредно спроводи гласање, 

обезбеђује 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.

 КАНДИДОВАЊЕ

Члан 30.
 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 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 31.
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, 

занимање и пребивалиште и адресу 
становања.

Уз изборну листу изборној комисији доставља 
се следећа документација:

1. овлашћење лица које подноси листу
2. потписи бирача са терииорије месне 

заједнице који подржавају одређену изборну 
листу, и

3. копија личне карте кандидата.
Списак бирача који подржавају изборну листу 

садржи 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 утврђује начин 
расподеле мандата, у складу са овом одлуком.

Члан 32.
Једно лице може бити кандидат за члана савета 

само на једној изборној листи.
Подносилац изборне листе одређује редослед 

кандидата на листи.
Кад по доношењу решења о проглашењу изборне 

листе кандидат буде правоснажном судском одлукм 
лишен пословне способности, изгуби држављатво 
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 
најдоцније до дана утврђивања збирне изборне 
листе.

Члан 33.
Назив изборне листе одређује се према називу 

политичке 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 
укључити име и презиме лица које група грађана 
одреди као носиоца изборне листе.

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

Члан 34.
Изборна комисија прописује обиик и саджај 

обрасца 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.
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Члан 35.
 Изборна комисија проглашава изборну листу 

једне политичке странке (страначка 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. овојг члана, изборна комисија доставља без 
одлагања подносиоцу.

Члан 36.
 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 часова 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 
откалањања 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 37.
 Збирну изборну листу утврђује изборна 

комисија и она садржи све изборне листе, са личним 
именима свих кандидата и подацима о години 
рођења, занимања 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 местима, најкасније два 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 поднесете изборне листе и документацију 
поднету уз њих.

 Грађани имају право да буду обавештени о 
изборним листама.

Члан 38.
 Изборна кормисија дужна је да за сваки бирачки 

одбор благовремено припреми материал 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 гласачким 
местима.

Члан 39.
 Примопредаја изборног материјала врши се 

најкасније 24 часа пре дана одржавања избнора.
 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 гласња, бирачки 
одбор утврђује да ли је припремљени изборни 
материал 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 40.
 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 кандидата са листе, и

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

Члан 41.
 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 комисија.

Члан 42.
 Представници подносилаца изборних листа и 

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

Члан 43.
 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 заокруживањем редног броја 

испред назива изборне листе за коју се гласа или  
заокруживањем 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 44.
По завршеном гласању бирачки одбор пииступа 

утврђивањy резултата гласања на бирачком месту.
Бирачки одбор урврђује 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 
гласачки 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 гласачкој кутији већи од броја бирача који су 
гласали, или у гласачкој кутији није нађен контролни 
литић, бирачки одбор се распушта и именује нови, 
а гласање на том бирачком месту понавља се.

Члан 45.
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 лиситића, 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 бирачког 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 46.
Записник о раду бирачког одбора израђује се 

на прописаном обрасцу који се штампа у шест 
примерака.

Први примереак записника са 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 47.
Кад утврди резултате гласања, бирачки одбор 

ће без одлагања, а најкасније у року од осам часова 
од затварања бирачких места, доставити изборној 
комисији записник о утврђивању резултата гласања 
на бирачком месту, извод из бирачког списка, важеће 
гласачке листиће у запечаћеном посебном омоту, 
неупотребљене гласачке листиће у запечаћеном 
пасебном омоту, неважеће гласачке листиће у 
запечаћеном посебном омоту, као и преосталу 
изборну доктументацију.

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 48.
По пријему изборног материјала са бирачког 

места избона комисија у року од 24 часа од 
затварања бирачких места, утврђује: укупан број 
бирача уписаних у бирачки списак, број бирача 
који је гласао на бирачким местима, укупан број 
примљених гласачких лиситића, укупан број 
неважећих гласачких листића, укупан број важећих 
гласачких лиситића и број гласова датих за сваку 
изборну листу, односно утврђује резултате гласања 
на бирачким местима.

Члан 49.
Изборна комисија утврђује резултате избора и о 

томе сачињава посебн записник..
Свакој изборној листи припада број мандата 

који је сразмеран броју добијених гласова.
Изборна комисија расподеђује број мандата који 

припада свакој изборној листи.
Изборна комисија расподеђује мандате свакој 

изборној 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 колко целих бројева произилази из ове 
пропорције.

Уколико један или више мандата остану 
нераспоређени, они се додељују изборним листама 
према највећим деловима разломка, док не буде 
распоређен и последњи мандат.

Члан 50.
Мандати који припадају одређеној изборној 

листи додељују се кандидатима са те листе, у складу 
са одредбама 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 51.
Члану савета престаје мандат пре истека 

времена на који 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 којој 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 

заједнтце на првој наредној седници после пријема 
обавештења о разлозима за престанак мандата.

Члан 52.
Поновни избори спроводе се ако изборна 

комисија или Општинско веће пониште изборе због 
неправилности у спровођењу избора, у случајевима 
утврђеним одлуком.

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

На бирачким местима на којима изборни 
поступак није спроведен у складу с овом одлуком, 
избори се понављају у року од 45 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 кандидам 

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 
гласања.

Члан 53.
Када члану савета престане мандат пре истека 

времена на које је изабран, мандат припада изборној 
листи са које је изабран. Тај мандат се додељује 
следећенм кандидату на изборној листи за кога 
странка није добила мандат.

Када члану савета престане мандати 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 мандате, 
мандат припада подносиоцу изборне листе који има 
следећи најквећи део разломка, а за њега није добио 
мандат. Ако две или више изборних листа имају 
исти следећи највећи део разломка, мандат припада 
изборној листи која је добила већи број мандата.

Мандат новог члана савета траје до истека 
мандата члана савета коме је преостао мандат.
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Од кандидата се пре утврђивања мандата 
прибавља писмена сагласност да прихвата мандат.

ЗАШТИТА ИЗБОРНОГ ПРАВА

Члан 54.
Сваки бирач, кандидат за члана савета И 

подносилац изборне листе може изборној комисији 
уложити приговор због повреде изборног права или 
изборног поступка.

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

Приговор се подноси у року од 24 часа од дана 
када је донета одлука, односно извршена радња или 
учињен пропуст.

Члан 55.
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 56.
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 жаиби је 
правоснржна 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 57.
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 просторије и 
накнаду за лица Општинске управе, уколико буду 
ангажована на пружању стручне и техничке помоћи 
при спровођењу избора за савет месне заједнице, уз 
одобрење начелника општинске управе.

КОНСТИТУИСАЊЕ САВЕТА МЕСНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ 

Члан 58.
По спроведеним изборима за савет месне 

заједнице у року од 20 дана одржаће се 
конститутативна седница савета месне заједнице, на 
којој 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 
права 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 59.
Председник, заменик председника и чланови 

савета 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.

Члан 60.
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 61.
Месна заједница има секретара месне 

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

VI СТАЛНА И ПОВРЕМЕНА РАДНА ТЕЛА

Члан 62.
Савет месне заједнице образује стална и 

повремена радна тела. Стална радна тела су:
1. Комунална комисија са својим 

поткомисијама:
- развој водоводне и канализационе 

мреже,
- путна привреда,
- развој топловодне мреже,
- развој електричне мреже, и
- развој телефонске мреже.

2. Комисија за спорт и омладину,
3. Комисија за борачка питања и неговње 

историјских вредности,
4. Комисија за сарадњу са школским и 

здравственим установама,
5. Комисија за међуетничка питања,
6. Комисија за социјална питања,
7. Секција црвеног крста,
8. Удружење жена.

VII СРЕДСТВА ЗА РАД МЕСНЕ

Члан 63.
Средства за рад месне заједнице су:
1. средства која Општина пренесе месној 

заједници,
2. средства која грађани обезбеђују 

самодоприносом или на други начин,
3. средства која за активност месне заједнице 

издвајају заинтересована предузећа и други 
субјекти,

4. средства од накнаде за усиуге и од накнада 
од закупа,

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 

користи у складу са законом, програмом и 
плановима.

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

Члан 64.
 Средства за финансирање зарада запослених у 

градским 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 
од величине месне заједнице (територије и броја 
становника), величине пословног простора који 
користе и врсти; 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 предходе буџетској години.

Све евентуалне промене у висини пиата 
и маиеријалним 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 општине Пожаревац

Члан 65.
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 Општнске управе.

VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 66.
 Савет месне заједнице у постојећем саставу 

наставља са радом до дана избора, односно 
конституисања новог.

Члан 67.
 Давањем сагласности Скупштине општине 

Пожаревац на овај Стаут, престаје да важи Статут 
бр.342/01

Члан 68.
 Овај Статут ступа на снагу 8 дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику општине 
Пожаревац”,
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Решење Скупштине општине о давања 
сагласности на исти.

У Пожаревцу 31.08.2005.год.                  Број 370-05

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА “ГОРЊА МАЛА”

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
МЗ “ГОРЊА МАЛА”
Бранислав Јовић, ср.

22

Ha основу члана 70. и 71. Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник РС”, бр. 
9/02,33/04 и 135/04), на основу члана 4. Одлуке 
o месним заједницама (Службени гласник 
општине Пожаревац” бр 3/05) и чл. 127 Статута 
општине Пожаревац (“Службени гласник општине 
Пожаревац” бр. 2/05) Савет Месне заједнице 
“Бурјан” на седници одржаној дана 06.06.2005. 
године донео је

C T A T У T
MECHE ЗАЈЕДНИЦЕ “БУРЈАН” У 

ПОЖАРЕВЦУ 

I Основне одредбе

Члан 1.
Месна заједница “Бурјан” у даљем тексту Месна 

заједница део је јединственог система локалне 
самоуправе у општини Пожаревац.

Месна заједница је интересна заједница грађана, 
у којој грађани задовољавају своје заједничке 
интересе које сами утврде, у складу са законом и 
одлуком o локалној заједници.

Месна заједница “Бурјан” основанаје 18. октобра 
1974. године под овим именом, a у северозападном 
делу града Пожаревца.

Месна заједница обухвата следеће улице- 
Вељка Влаховића, Миодрага Марковића, Бојане 
Првуловић, Церска, Петровачка, Слободана 
Јовића, Дрварска,Партизанска (сви непарни 
бројеви и парни од бр.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, Добричина, Јевросиме, 
Катанићева, Калинићева, Звечанска, Масарикова, 
Раваничка, Јанка Веселиновића, Грачаничка, Браће 
Добрњац, Прохорска, Трг Миливоја Живановића.

Седиште Месне заједнице “Бурјан” је у улици 
Ратарској бр. 2.

Члан 2.
Месна заједница има својство правног лица 

у погледу права и обавеза утврђених Законом o 
локалној самоуправи, Статутом општине Пожаревац 
и Одлуком o месним заједницама.

Члан 3.
Месна заједница има свој печат и штамбиљ. 

Печат има облик круга у чијој средини је грб 
Републике Србије. Текст печата се исписује на 
српском језику, ћириличним писмом.

Пречник печата износи 32 мм.
Текст печата исписује се у концетричним 

круговима.
У спољашњем кругу печата, исписује се назив 

“Република Србија”.
У следећем унутрашњем кругу, исписује се 

назив “Општина Пожаревац”.
У наредном унутрашњем кругу печата, исписује 

се назив Месна заједница “Бурјан” Пожаревац.
Штамбиљ треба да буде правоугаоног облика 

50х40мм, у коме у хоризонталним редовима, 
ћириличним писмом, исписује се следећа 
садржина: 

Република Србија 
Општина Пожаревац 
Месна заједница “ Бурјан”
Број________ године
Пожаревац

Месна заједница има рачун.

Члан 4. 
Празник месне заједнице је “Спасовдан” и 

“Тројица”.
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Члан 5.
Органи Месне заједнице су: Савет Месне 

заједнице, Органи за спровођење избора Комисије 
и Удружења.

Члан 6. 
Рад органа месне заједнице је јаван и подложан 

контроли њених грађана и надлежних органа.
Јавност рада и обавештавање грађана обезбеђује 

се:
- јавним расправама на зборовима грађана o 

предлозима финансијског плана и завршног 
рачуна Месне заједнице, годишњим 
извештајима o раду Месне заједнице, као и 
другим случајевима када органи општине и 
Месне заједнице то одлуче;

- истицање дневног реда и материјала за седницу 
Савета Месне заједнице, као и предлога одлука 
Општине и Месне заједнице на огласној табли, 
односно огласном простору који је доступан 
највећем броју грађана, истицањем усвојених 
одлука и других аката, као и обавештење 
грађана o седницама Савета Месне заједнице, 
o зборовима грађана и другим скуповима од 
локалног интереса, најмање осам дана пре 
дана њиховог најављеног одржавања; и

- правом грађана да остварјују увид у записнике 
и акте Савета Месне заједнице и присуствују 
седницама Савета Месне заједнице.

Јавност рада и обавештење грађана се ближе 
одређује статутом Месне заједнице.

II Послови месне заједнице

Члан 7.
Грађани у Месној заједници своје потребе и 

интересе задовољавају и остварују у следећим 
областима:

- просторног, урбанистичког планирања и 
уређења МЗ и јавних површина у МЗ,

- комуналног развоја и комуналне изградње;
- екологија и заштите човекове околине,
- културе и спорта,
- одбране и заштите од елементарних 

непогода,
- друштвене бриге o деци и грађанима 

различитих социјалних група,
- ванинституционе бриге o социјалним 

категоријама статовништва,
- социјалне и здравствене заштите и образовања; 

и самодоприноса.

Члан 8. 
У вршењу послова Месне заједнице, грађани и 

органи Месне заједнице:

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

акте и покрећу разне иницијативе;
- организују изјашњавање грађана o питањима 

од значаја за Општину и Месну заједницу;
- спроводе хуманитарне акције на својој 

територији;
- организују рад радних тела месне 

самоуправе;
- дају мишљења o урбанистичким плановима;
- дају предлоге o доношењу програма 

комуналне изградње;
- учествују o расправама o одржавању чистоће, 

одржавању зелених површина, уређењу 
паркова, одржавању фудбласких игралишта;

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

- остварују сарадњу са општинским јавним 
предузећима;

- брину сe o уређењу насеља;
- обезбеђују комунални развој насеља (изградња 

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

- одлучују o коришћењу простора којим 
располаже Месна заједница и одржавању 
објекта на подручју Месне заједнице, чију су 
они корисници;

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

законом и Статутом општине.

III Средства месне заједнице

Члан 9.
Средства за извршење послова Месне заједнице, 

образују се од: 
- средстава грађана која они удружују путем 

самодоприноса или на други начин, 
- средства од накнада од закупнина простора 

зграде Месне заједнице, накнада за услуге, 
- дела средстава која се за активности Месне 

заједнице издвајају заинтересована предузећа 
и други субјекти,

- дела прихода Општине, који се у складу са 
програмима развоја општина уступа тесним 
заједницама;

- средства која општина преносе за плате 
запослених и материјалне трошкове; 

- поклони, легати и друга средтва стечена са 
законом.
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На ове начине прикупљена средства Месна 
заједница користиће за извршење својих планова и 
програма.

Савет Месне заједнице je дужан да новчаним 
средствима располаже у складу са начелима 
законитости, целисходности и ефикасности.

IV Орган Месне заједнице

Члан 10.
Месна заједница има савет Месне заједнице, као 

преставничко тело које се бира на четири године.
Право да бира и да буде биран за члана Савета 

Месне заједнице има грађанин Републике Србије, 
који је југословенски држављанин, 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 
заједнице има и одборник Скупштине општине 
Пожаревац, као и посланици.

Члан 11. 
Органи за спровођење избора за чланове Савета 

Месне заједнице: су Комисија за избор -изборна 
комисија- коју чине председник и четири члана и 
Бирачки одбор, кога чине председник и два члана.

Председник и чланови Комисије за избор 
и Бирачки одбор имају заменике. Савет Месне 
заједнице образује Комисију за избор и именује 
њене чланове као и Бирачке одборе и именује 
њихове чланове. Број бирачких места је исти броју 
изборних јединица за избор одборника Скупштине 
општине. У Комисији за избор и бирачким одборима 
ниједна политичка странка не може да има више од 
половине чланова.

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. 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 
накмање 10 бирача по предлогу за једног кандидата 
или најмање 30 бирача по изборној листи, односно 
по предлогу за два 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 
2 овлашћена лица.

Предлог кандидата доставља се Комисији 
за избор која по пријему истог утврђује листу 
кандидата.

Члан 12.
Једно лице може бити кандидат за члана Савета 

само на једној изборној листи. Подносилац изборне 
листе одређује редослед кандидата на листи. 
Подносилац изборне листе може повући листу 
најкасније до дана утврђивања збирне изборне 
листе.

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

Ако две или више политичких странака поднесу 
заједничку изборну листу, назив изборне листе 
одређује се споразумно.

Уз назив изборне листе групе грађана 
подносилац одређује ближу ознаку те листе a у 
назив се може укључити и презиме лица које група 
грађана одреди као носиоца изборне листе. Лице 
одређено као носилац изборне листе може бити 
кандидат за члана Савета.

Члан 13.
Грађани бирају чланове Савета Месне заједнице 

тајним гласањем. Сваки бирач гласа лично и може 
гласати само један пут.

Члан 14.
Прву седницу Савета Месне заједнице сазива 

досадашњи председник Савета у року од 20 дана. 
На првој седници се бирају председник и заменик 
председника Савета из редова чланова Савета. 
Мандат свих чланова Савета траје четири године.

Члан 15.
Предлог за председника и заменика председника 

Савета може поднети најмање једна трећина чланова 
Савета, a изабрани су они кандидати који добију 
већину гласова укупног броја чланова Савета, 
јавним гласањем.
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Члан 16.
Савет Месне заједнице “Бурјан” броји 21 члана. 

Из реда својих чланова, поред председника, заменика 
председника и секретара, Савет бира, већином 
гласова укупног броја чланова, подпредседника 
за друштвене делатности и подпредседника за 
привреду, који сви скупа чине Координационо тело 
Савета.

Координационо тело Савета Месне заједнице 
помаже председнику у формулисању дневног реда, 
разматра приспеле захтеве грађана и учествује у 
решавању других проблема из Програма развоја 
Месне заједнице.

Члан 17.
Предсеник Савета Месне заједнице представља 

Месну заједницу, стара сe o организовању рада 
Савета, сазива седнице, предлаже дневни ред и 
председава седницама Савета, стара сe o јавности 
рада, o спровођењу одлука и аката Савета и врши 
и друге послове у складу са овим Статутом. 
Наредбодавац је за извршење финансиског плана.

Седнице Савета сазива председник по потреби, 
a најмање једанпут у два месеца.

Председник је дужан да седницу Савета сазове 
када то затражи најмање трећина од укупног броја 
чланова Савета или Председник Општине и то 
у року од 15 дана од дана подношења писменог 
захтева.

Члан 18.
Заменик председника Савета помаже 

председнику Савета у раду и замењује га у 
случајевима одсутности када се одредбе o 
председнику Савета примењују и на функцију 
заменика председника Савета.

Секретар Савета МЗ учествује у раду Савета, 
припреми седница, пружа стручну помоћ 
председнику Савета и радним телима Савета Месне 
заједнице.

Члан 19.
Председник, заменик председника и чланови 

Савета 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 o свакој ствари у 
којој имају приватни интерес који утиче или може 

утицати на њихову непристрасност у доношењу 
одлука.

Члан 20.
Председник и заменик председника Савета могу 

бити разрешени дужности и пре истека мандата. 
Функција им може престати и оставком, у складу 
са Јаконом, Статутом Општине и одлукама o МЗ.

Члан. 21.
Савет Месне заједнице одлучује већином 

гласова, на седници којој присуствује већина од 
укупног броја чланова Савета.

Савет одлучује већином гласова од укупног 
броја чланова Савета када доноси Статут.

Програм развоја Месне заједнице, Финансиски 
план и Завршни рачун Месне заједнице и када 
одлучује o расписивању референдума.

Одборници Скупштине општине, изабрани 
у Месној заједници, који нису изабрани у Савет 
те Месне заједнице, имају право да учествују 
у раду Савета исте Месне заједнице без права 
одлучивања.

Члан 22.
Месна заједница има секретара у радном односу 

који је споразумом преузет од Општинске управе.
Секретар обавља стручне послове за потребе 

Савета Месне заједнице, комисија и других радник 
тела Месне заједнице, стара сe o законитом раду 
Месне заједнице, помаже председнику Савета 
у припреми и руковођењу седницама Савета 
односно седницама радних тела Савета, стара сe o 
спровођењу закључака и обавља стручне послове и 
друге потребе за рад ових органа у складу са законом 
, Статутом Општине и по налогу председника 
Савета Месне заједнице.

Члан23.
Савет Месне заједнице обавља следеће 

послове:
- доноси Статут Месне заједнице,
- доноси План рада, програм развоја Месне 

заједнице и усваја полугодишњи и годишњи 
извештај o раду,

- доноси Пословник o раду
- расписује референдум, односно одлучује o 

другом облику непосредног изјашњавања 
грађана на свом подручју, осим за Референдум 
или друго изјашњавање које расписује 
Скупштина општине или Република,

- потврђује одлуке зборова грађана o 
расписивању референдума, заказује зборове 
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грађана, извршава одлуке и спроводи 
закључке зборова грађана,

- образује комисије и друга радна тела,
- управља и располаже имовином и средствима 

Месне заједнице,
- врши друге послове у складу са овим 

Статутом
- усваја једногодишњи и четворогодишњи 

извештај o раду,
- врши надзор над спровођењем програма 

реализације уведеног самодоприноса и покреће 
иницијативу за увођење самодоприноса.

V. Комисије Савета Месне заједнице”Бурјан”

Члан 24.
За ефикасније реализовање усвојених планова 

и програма развоја Месне заједнице, задовољења 
интереса грађана, Савет образује следеће сталне 
комисије:

1. Комисија за спорт и омладину,
2. Комисија за социјална и здравствена 

питања,
3. Комисија за борачка питања и неговање 

историских знаменитости,
4. Комисија за сарадњу са школским и 

здравственим установама,
5. Комисија за развој пољоприпредних 

домаћинства,
6. Комисија за развој приватног 

предузетништва,
7. Комисија за развој елчектричне мреже,
8. Комисија за развој водоводне и канализационе 

мреже,
9. Комисија за развој топловодне мреже и 

гасификацију,
10. Комисија за уређење и развој улица и 

тротоара,
11. Комисија за праћење и надзор тендера,
12. Надзорни орган Савета Месне заједнице, 
13. Комосија за спровођење самодоприноса.

Члан 25. 
У Месној заједници постоје и раде следећа 

удржења:
1. Удружење пензионера,
2. Удружење бораца,
3. Удружење жена,
4. Удружење за везе са дијаспором,
5. Удружење љубитеља пернатих и других 

врста љубимаца, 
6. Удружење ЖРК “Пожаревац”-Бурјан и
7. Секција Црвеног крста.

Члан 26.
Образовање комисија и удружења, Савет 

уређује посебним одлукама којима се регулише 
начин избора, број чланова, трајање мандата, права 
и обавезе чланова и друга питања за нормалан и 
ефикасан рад сваког од ових радних тела, у складу 
са законом, Статутом Општине и Одлуком o месним 
заједницама.

Члан 27.
Савет Месне заједнице непосредно или преко 

својих радних тела, по обостраној сагласности 
и заинтересованости, остварује сарадњу са свим 
облицима деловања грађана у циљу успешног 
решавања питања и проблема од општег значаја и 
интереса за житеље Месне заједнице “Бурјан”.

Члан 28.
Савет Месне заједнице сарађује и са другим 

паесним заједницама, у становама, Јавним 
предузећима, привредним и другим организацијама, 
приватним предузетницима, када за то постоје 
обострани интереси и потребе.

Члан 29.
Грађани организовани у Месној заједници 

одлучују o својим заједничким интересима путем: 
- рефердума,
- писменог 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.

VI. Референдум

Члан 30.
Грађани који имају бирачко право и 

пребивалиште на територији Месне заједнице, 
непосредно учествују у одлучивању o пословима 
Месне заједнице референдумом у складу са законом, 
Статутом Општине и овим Статутом.

Референдумом грађани у Месној заједници 
одлучују o следећим питањима:

- увођење месног самодоприноса,
- плану развоја и другим питањима утврђеним 

Статутом Општине.
Референдум се може расписивати за део Месне 

заједнице или за целу Месну заједницу.



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ23.11.2007. Број 4 - Страна 29

Референдум расписује Савет Месне заједнице 
или Скупштина Општине. Предлог за расписивање 
Референдума могу поднети:

1. Збор грађана,
2. Најмање 10% грађана од укупног броја 

бирача,
3. Председник Општине,
4. Савет Месне заједнице.

VII. Писано изјашњавање

Члан 31.
Писано изјашњавање се спроводи на исти начин 

и по истом поступку, као и Референдум.

VIII. Збор грађана

Члан 32.
Збор грађана се може одржати за подручје целе 

Месне заједнице, дела Месне заједнице, насеља 
или дела насеља. 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 подручју Месне заједнице која су 
предвиђена Статутом Месне заједнице.

Члан 33.
Збор грађана Месне заједнице може сазвати 

Председник 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 ради разматрања питања од 
интереса за целу Месну заједницу, може се одржати 
ако присуствује најмање 10% грађана.

У колико на з6opy не присуствује број грађана 
из предходног става овог члана, збор може одржати 
по протеку времена од 15 минута и са бројем 
присутних грађана којих не може бити мање од 2% 
уписаних грађана, ни мањи од 50 грађана.

Интерни зборови грађана дела Месне заједнице, 
групе улица или само једне улице пуноважно могу 
одлучивати ако на њима присуствује најмање 10% 
уписаних грађана.

Збором председава председник Савета Месне 
заједнице. Право одлучивања на Збору грађана 

имају грађани који су уписани у бирачки списак 
Месне заједнице.

Збор грађана одлучује већином гласова 
присутних грађана без обзира на процедуру става 
8. члана 32.

IX. Месни самодопринос

Члан 34.
Одлуку o месном самодоприносу грађани 

доносе на референдуму или давањем писмене изјаве 
у складу са законом o Референдуму и народној 
иницијативи.

Члан. 35.
Скупштина општине утврђује предлог одлуке o 

месном самодоприносу. Иницијативу за доношење 
одлуке, грађани подносе у складу са Статутом 
Општине.

Одлуку o самодоприносу доносе пунолетни 
грађани чије је пребивалиште на подручју Месне 
заједнице. Одлуку o самодоприносу доносе и 
пунолетни грађани који немају пребивалиште 
на подручју Месне заједнице на којој се средства 
прикупљају, када на том подручју имају непокретну 
имовину, a средства која се прикупљају побољшавају 
услове коришћења те имовине - изградња путева, 
комуналних објеката и слично.

Одлука се сматра донетом када се за њу изјасни 
већина од укупног броја грађана из става 2. овог 
члана.

Члан 36.
Самодопринос се може изразити у новцу, роби, 

раду, превозничким и другим услугама, зависно 
од потреба и могућности граћана односно према 
вредности непокретне имовине односно прихода 
од те имовине.

У колико одлуком o референдуму није другачије 
одређено, основице за извршавање самодоприноса 
чине: зараде, остала примања која имају карактер 
личних примања, приходи од имовине и имовинских 
права и вредности имовине. Самодопринос се 
обрачунава на основу одговарајућих примања.

X. Информисање грађана o раду Савета

Члан 37.
Информисање грађана o раду Савета Месне 

заједнице и његових радних тела, мора бити 
објективно, правовремено и на најпогоднији начин 
доступно свим грађанима Месне заједнице.

Информисање би се организовало преко 
локалних средстава информисања: радија, штампе, 
телевизије и огласних табли.



23.11.2007.СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦСтрана 30 - Број 4

XI. Акта Месне заједнице

Члан 38.
У оквиру Шакона, Статута Општине и овог 

Статута, Месна заједница доноси акта и одлуке 
којима уређује питања из своје надлежности. Акте 
и одлуке доноси Савет Месне заједнице.

XII. Прелазне и завршне одрсдбе

Члан 39.
Ступањем на снагу овог Статута , престаје 

да важи Статут МЗ “Бурјан” број 287/2001 
од07.06.2001. год.

Члан 40.
За све што није регулисано овим Статутом, на 

текућа питања у Месној заједници примењиваће се 
Закон o локалној самоуправи, Статут Општине и 
други прописи који уређују ову материју.

Члан 41.
Овај Статут ступа на снагу 8. дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику Општине 
Пожаревац Решења СО Пожаревац o давању 
сагласности на исти.

У Пожаревцу, 06.06.2005.година               Број: 472

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Д. Пауновић, ср.

23

На основу члана 72. закона о локалној самоуправи 
(Сл. гласник РС”, бр. 9/02, 33/04 и 135/04) и на 
основу члана 15.1 25. Одлуке о месним заједницама 
(“Службени гласник општине Пожаревац” бр. 
3/05). Савет месне заједнице “Парк” у Пожаревцу 
на седници од 08.12.2005. године донео је

С Т А Т У Т 
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ “ПАРК” У 

ПОЖАРЕВЦУ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1.
Месна заједница је облик месне самоуправе, 

у којој локално становништво задовољава своје 
потребе и интересе.

Члан 2.
Месна заједница има својство правног лица 

у погледу права и обавеза утврђених законом, 
статутом и Одлуком о месним зајеђницама.

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

Сагласност на статут месне заједнице дају 
Скупштина општине.

Члан 3.
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 спољном делу -кругу печата исписан је назив 
“Република Србија”.

У другом кругу исписано је “Општина 
Пожаревац - Месна заједница “Парк”.

У дну печата исписано је седиште месне 
заједнице- “Пожаревац”.

Штамбиљ је правоугаоног облика, величине 
50x40 мм у коме је у хоризонталним редовимај 
исписана, ћириличним писмом, следећа садржина: 

Република Србија 
Општина Пожаревац 
Месна заједница “Парк”
Број ___________
___________године
Пожаревац

Члан 4.
Месна заједница има рачун.

Члан 5.
Месној заједници “Парк” припадају следеће 

улице: 15.октобар, Моше Пијаде (само непарни 
бројеви 1-9), Трг ослобођења, Стари Корзо, Хајдук 
Вељкова, Колубарска, Омладинска, Светислава 
Урошевића, Радоја Домановића, Црвени Крст, 
Мајаковског, Радована Драговића, Војводе Мишића, 
Хомољска, Војводе Степе, Поречка, Мирослава 
Јовановића, Виноградска, Толстојева, Војводе 
Путника, Розе Луксембург, Јована Поповића, 
Слободана Пенезића - Крцуна, Александра 
Пауновића, Војводе Петра Бојовића, др. Арчибалда 
Рајса, Видосаве Станковић, Милице Јанковић, 
Младости, Јесењинова, Лоркина, Драгојла 
Дудића, Јована Шербановића, (сви парни бројеви 
и непарни од 1-17), Александра Златковића,Трг 
Стевана Максимовића, Проф Ђорђа Јањића, Девете 
Српске народно-ослободилачке ударне бригаде, др. 
Миломира Бранковића, Пук.Миливоја Стојановића, 
Милана Ајваза, Десанке Првановић и Шеста.

Члан 6.
Средства за рад Месне заједнице су:
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1. Средства која Општина пренесе Месној 
заједници,

2. Средства која грађани обезбеђују 
самодоприносом или на други начин.

3. Средства која за активност месне заједнице 
издвајају заинтересована предузећа и други 
субјекти,

4. Средства која Општина преноси месној 
заједници за плате запосленима и 
материјалне трошкове,

5. Поклони, легати и друга средства.
Савет месне заједнице је дужан да сва средства 

користи у складу са законом, програмом и 
плановима.

Члан 7.
Рад органа месне заједнице је јаван.

II ПОСЛОВИ МЕСХЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

Члан 8.
Грађани у месној заједници своје потребе и 

интересе задовољавају и остварују у слеђећим 
областима:

- просторног,урбанистичког планирања и 
уређења насељеног 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, 
- здравствене заштите и образовања, и
- самодоприноса.

 
Члан 9.

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

- дају иницијативе за измену 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 

територији,
- организују рад радних тела месне заједнице, 
- дају мишљења о урбанистичким плановима,
- дају предлоге о доношењу програма 

комуналне изградње,
- учествују у расправама о одржавању чистоће, 

одржавању зелених површина, уређења 
паркова, одржавању фудбалских игралишта,

- остварују утицај на коришћењу општинског 
пословног простора и постављање објеката 
мале привреде на изграђеном и неизграђеном 
грађевинском земљишту,

- остварују сарадњу са општинским јавним 
предузећима,

- брину се о уређењу насеља,
- спроводе изборе за органе месне заједнице,
- извршавају и друге послове утврђене уставом, 

законом и Статутом Општине.

III ОДЛУЧИВАЊЕ У. МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 

Члан 10.
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 закона

IV ОРГАН МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

Члан 11.
Орган месне заједнице је Савет, који се бира 

на четири године. Савет месне заједнице броји 15. 
чланова.

Члан 12.
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 

реализације уведеног самодоприноса,
7. покреће иницијативу за доношење нових 

или измену постојећих прописа Општине,
8. сарађује са удружењима грађана и 

невладиним организацијама о питањима која 
су од интереса за грађане месне заједнице,
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9. стара се о спровођењу референдума који се 
расписује на територији Општине, за делове 
Општине, месну заједницу,

10. сазива збор грађана и именује свог 
представника на свим зборовима грађана, 
извршава одлуке и спроводи закључке 
зборова грађана,

11. усваја једногодишњи и четверогодишњи 
извештај о раду месне заједнице,

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

13. врши и друге послове утврђене овом 
одлуком.

Члан 13.
Изборе за савет месне заједнице расписује 

председник Скупштине општине Пожаревац 
одлуком којом се одређује дан одржавања избора, 
као и дан од кога почињу да теку рокови за вршење 
изборних радњи.

Органи за спровођење избора, њихов састав, 
надлежност, као и начин спровођења избора 
ближе су одређени Одлуком о месним заједницама 
Скупштине општине Пожаревац.

Савет месне заједнице дужан је, у току 
расписивања и спровођења избора, да се у 
потпуности придржава Закона о локалној само-
управи (Службени гласник РС”, бр.9/02,33/04 
и 135/04) као и Одлуке о месним заједницама 
Скупштине општине Пожаревац.

Конституисање Савета месне заједнице 

Члан 14.
По спроведеним изборима савет месне заједнице 

у року од 20 дана одржаће конститутивну седницу 
савета месне заједнице, на којој 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 може да 
учествујеј без права гласа у раду савета месне 
заједнице у којој има пребивалиште.

Члан 15.
Председник савета месне заједнице представља 

и заступа месну заједницу и наредбодавац је за 
извршење финансијског плана.

Члан 16.
Председник, заменик председника и чланови 

савета месне заједнице, поступају искључиво у 
јавном интересу.

Доношење одлука на нивоу месне заједнице 
не срне 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.

Члан 17.
Савет месне заједнице одлучује већином 

гласова, на седници којој присуствује већина од 
укупног броја чланова савета.

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

Члан 18.
Месна заједница “Парк” има секретара месне 

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

V СТАЛНА И ПОВРЕМЕНА РАДНИ ТЕЛА 

Члан 19.
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, 
мандат, подношење извештаја и друга питања.

Члан 20.
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.

Члан 21.
Средства за финансирање зарада у месној 

заједници “Парк” обезбеђују се у Буџету општине по 
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истим мерилима и критеријумима као и за запослене 
на одговарајућим пословима у Општинској управи.

Све евентуалне промене у висини плата и 
материјалних трошкови у току године у Општинској 
управи примењиваће се и на месне заједнице.

Књиговодствене и рачуноводствене послове са 
потребе месне заједнице “Парк” обављаће одељење 
за привреду, финансије, трезор и друштвене 
делатности Општинске управе.

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 22.
Ступањем на снагу овог Статута, престаје да 

важи Статут меснае заједнице “Парк” од 14.11.2002. 
године.

Члан 23.
За све што није регулисано овим Статутом, 

примењиваће се закон, Статут општине и Одлука 
о месним заједницама општине Пожаревац, као и 
други прописи који уређују ову материју.

Члан 24.
Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику” општине 
Пожаревац, решења о давању сагласности на исти.

У Пожаревцу, 08.12.2005. године.         Број: 369/05

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА МЗ “ПАРК” 
Тошић Небојша, ср.
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На основу члана 72. Закона о локалној 
самоуправи (“Сл. гласник РС”, бр. 9/02, 33/04 
и 135/04) и на основу елана 15. и 25. Одлуке о 
месним заједницама (“Службени гласник општине 
Пожаревац “ бр. 3/05), Савет Месне заједнице “Васа 
Пелагић” у Пожаревцу на седници од 05.12.2005. 
године, донео је

СТАТУТ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ “ВАСА ПЕЛАГИЋ” У 

ПОЖАРЕВЦУ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1.
Месна заједница је облик месне самоуправе, 

у којој локално становништво задовољава своје 
потребе и интересе.

Члан 2.
Месна заједница има својство правног лица 

у погледу права и обавеза утврђених законом, 
статутом и Одлуком о месним заједницама.

Месна зајесница има свој статут, који доноси 
Савет Месне заједнице, у складу са закононм, 
статутом и Одлуком о Месним заједницама 
Скупштине општине. Сагласност на статут Месне 
заједнице даје Скупштина општине.

Члан 3.
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 исписан је назив 
“Република Србија”.

У другом и трећем кругу исписано је “Општина 
Пожаревац-Месна заједница “Васа Пелагић”.

У дну печата исписано је седиште Месне 
заједнице - “Пожаревац”.

Изнад седишта Месне заједнице исписан је 
редни број печата.

Штамбиљ је правоугаоног облика, величине 
50x40мм у коме је у хоризонталним редовима 
исписана, ћириличном писмом, следећа садржина:

Република Србија
Општина Пожаревац
Месна заједница “Васа Пелагић”
Број_____________
____________године
Пожаревац

Члан 4.
Месна заједница има рачун.

Члан 5.
Месној заједници “Васа Пелагић” припадају 

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.

Члан 6.
Имовину Месне заједнице чине средства за рад 

покретне ствари и права. Средства за рад Месне 
заједнице су:



23.11.2007.СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦСтрана 34 - Број 4

1. средства која Општина пренесе Месној 
заједници;

2. средства која грађани обезбеђују самодопри-
носом или на други начин;

3. средства која за активност Месне заједнице 
издвајају заинтересована предузећа и други 
субјекти,

4. средства од накнаде за услуге и од накнаде 
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 користи у складу са законом, програмом 
и плановима.

Савет Месне заједнице је дужан да новчаним 
средствима располаже у складу са начелом 
законитости, ефикасности и целисходности.

Члан 7.
Рад органа Месне заједнице је јаван.
Јавност рада и обавештавање грађана обезбеђује 

се:
- јавним расправама на зборовима грађана о 

предлозима финансијског плана и завршног 
рачуна Месне заједнице, годишњим 
известајима 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 Општине 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 дугим 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.

II ПОСЛОВИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 8.
Грађани у Месној заједници своје потребе и 

интересе задовољавају и остварају 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 9.
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 

територији;
- организују рад радних тела Месне заједнице;
- дају мишљења о урбанистичким плановима;
- дају предлоге о доношењу програма 

комуналне изградње;
- учествују у расправама о одржавању чистоће, 

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

- остварују утицај на коришћењу општинског 
пословног простора и постављање објеката 
мале вредности на изграђеном и неизграђеном 
осталом грађевинском земљишту;

- остварују сарадњу са општинским јавним 
предузећима;

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

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

- одлучују о коришћењу простора којим 
располаже Месна заједница и одржавању 
објеката на подручју Месне заједнице;

- спроводе изборе за органе Месне заједнице;
- извршавају и друге послове утврђене Уставом, 

законом и Статутом Општине.

III ОДЛУЧИВАЊЕ У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

Члан 10.
Грађани организовани у Месној заједници 

одлучују о својим заједничким интересима путем:
- референдума;
- писаног изјашњавања;
- збора грађана;
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- 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.

IV ОРГАН МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

Члан 11.
Орган Месне зајенице је Савет, који се бира 

на четири године. Савет Месне заједнице броји 15 
чланова.

Члан 12.
Савет Месне заједнице је представничко тело 

Месне заједнице, које обавља следеће послове и 
задатке:

- доноси статут Месне заједнице;
- доноси финансијски план и завршни рачун 

Месне заједнице;
- доноси програм рада и полугодишњи и 

годишњи извештај о раду;
- доноси пословник о раду;
- покреће иницијативу за увођење 

самодоприноса;
- врши надзор над спровођењем програма 

реализације уведеног самодоприноса;
- покреће иницијативу за доношење нових или 

измену постојећих прописа Општине;
- сарађује са удружењима грађана и невладиним 

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

- стара се о спровођењу референдума који се 
расписује на територији Општине, за делове 
Општине, Месну заједницу, или делове Месне 
заједнице;

- сазива збор грађана и именује свог 
представника на свим зборовима грађана, 
извршава одлуке и спроводи закључке зборова 
грађана;

- усваја једногодишњи и четверогодишњи 
известај о раду Месне заједнице;

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

- врши и друге послове утврђене овом 
одлуком.

Члан 13.
Изборе за Савет Месне заједнице расписује 

председник Скупштине општине Пожаревац 
одлуком којом се одређује дан одржавања избора, 

као и дан од кога почињу да теку рокови за вршење 
изборних радњи.

Органи за спровођење избора, њихов састав, 
надлежност, као и начин спровођења избора близе 
су одређени Одлуком о Месним заједницама 
Скупштине општине Пожаревац.

Савет Месне заједнице дужан је, у току 
расписивања и спровођења избора, да се у 
потпуности придржава Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник РС”, бр. 9/02,33/04 
и 135/04) као и Одлуке о Месним заједницама 
Скупштине општине Пожаревац.

Конституисање савета Месне заједнице 

Члан 14.
По спроведеним изборима Савет Месне 

заједнице у року од 20 дана одржаће конститутивну 
седницу Савета Месне заједнице, на којој 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 
права гласа, у раду Савета Месне заједнице у којој 
има пребивалиште.

Члан 15.
Председник Савета Месне заједнице представља 

и заступа Месну заједницу и наредбодавац је за 
извршење фмансијског плана.

Члан 16.
Председник, заменик председника и чланови 

Савета Месне заједнице, поступају искључиво у 
јавном интересу.

Доношење одлука на нивоу Месне заједнице 
не срне 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 освакој ствари у којој имају приватни 
интерес, који утиче или може утицати на њихову 
непристрасност у доношењу одлуке.

Сазивање седнице Савета

Члан 17.
Седница Савета Месне заједнице је јавна.
Седнице савета се одржавају према потреби, а 

најмање једном у два месеца.
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Седнице савета сазива председник савета, по 
сопственој иницијативи, на предлог једне трећине 
чланова савета, или на предлог 30 грађана Месне 
заједнице.

Члан 18.
Седнице се сазивају писаним путем.
Позив за седницу доставља се најкасније осам 

дана пре дана одређеног за одржавање седнице.
Члановима савета се са позивом доставља и 

предлог дневног реда, место и време одржавања, 
као и одговарајући материјал (ако има).

Изузетно, у хитним случајевима, председник 
може сазвати седницу са роком краћим од осам 
дана, а дневни ред за ову седницу може предложити 
на самој седници.

Члан 19.
За седницу Савета поред чланова Савета позивају 

се и сви одборници Скупштине општине, изабрани 
са територије Месне заједнице, да учествују у раду 
Савета.

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

Члан 20.
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 21.
Месна заједница “Васа Пелагић” има секретара 

Месне заједнице. Секретар обавља стручне послове 
за потребе Савета Месне заједнице, комисија и 
других радних тела Месне заједнице.

V СТАЛНА И ПОВРЕМЕНА РАДНА ТЕЛА 

Члан 22.
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 радних тела, Савет Месне 
заједнице, одређује број, структуру, надлежност, 
мандат, подношење извештаја, као и друга питања.

Стална радна тела Месне заједнице су комисије 
и одбори:

1. Комисија за прописе (за нормативна акта и 
административна питања)

2. Комисија за јавне набавке;
3. Оедбор за комунална питања, урбанизам, 

заштиту животне средине;

Члан 23.
Стална и повремена радна тела Месне заједнице 

имају председника и 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.

VI СРЕДСТВА ЗА РАД МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 24.
Средства за финансирање зарада запослених 

у Месној заједници “Васа Пелагић” обезбеђују 
се у буџету Општине по истим мерилима и 
критеријумима, као и за запослене на одговарајућим 
пословима у Општинској управи.

Књиговодствене и рачуноводствене послове 
за потребе Месне заједнице “Васа Пелагић”, 
обављаће Оделење за привреду, финансије, трезор 
и друштвене делатности Општинске управе.

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 25.
Ступањем на снагу овог Статута, престаје да 

вази Статут Месне заједнице “Васа Пелагић” од 
14.05.2001.године.

Члан 26.
За све сто није регулисано овим Статутом, 

примењиваце се закон, Статут општине и Одлука 
о месним заједницама општине Пожаревац, као и 
други прописи који уређују ову материју.

Члан 27.
Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику општине 
Пожаревац” решења о давању сагласности на исти.

У Пожаревцу, 05.12.2005.године Број 1125/05

ПРЕДСЕДНИК СА ВЕТА МЗ “ВАСА ПЕЛАГИЋ”
Вера Стојимировић, ср.
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Ha основу члана 70. и 71. Закона o локалној 
самоуправи (“Службени гласник РС” ,бр. 
9/02,33/04 и 135/04), на основу члана 4. Одлуке 
o месним заједницама (“Службени гласник 
општине Пожаревац” бр 3/05) и чл. 127 Статута 
општине Пожаревац (“Службени гласник општине 
Пожаревац” бр 2/05) Савет Месне заједнице”Сопот” 
на седници одржаној дана 13.06.2005. године донео 
је

CTATУT
MECHE ЗАЈЕДНИЦЕ “СОПОТ” У 

ПОЖАРЕВЦУ 

I Основне одредбе

Члан 1.
Месна заједница “Сопот” у даљем тексту Месна 

заједница део је јединственог система локалне 
самоуправе у општини Пожаревац.

Месна заједница је интересна заједница грађана, 
у којој грађани задовољавају своје заједничке 
интересе које сами утврде, у складу са законом и 
одлуком o локалној заједници.

Месна заједница обухвата 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 до 
54 и непарни бројеви од 1 до 61), Милоша Поцерца, 
Илије Бирчанина, Немање Томића (парни бројеви 
од 2 до 22 и непарни бројеви од 1 до 19), Војводе 
Добрњца (парни бројеви од 2 до 6 и непарни бројеви 
од 1 до 11), Братства Јединства (парни бројеви од 126 
до краја и непарни бројеви од 119 до краја), Радних 
бригада, Boje Дамјановића, 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, 
Пећка, Миодрага Николића, Словенска, Десанке 
Максимовић, Марије Кири, Милоша Обреновића, 
Пастерова, Лазе Костића, Стевана Првовенчаног, 
Стевана Мокрањца, Горњачка и Лазе Лазаревића.

Члан 2.
Месна заједница има својство правног лица 

у погледу права и обавеза утврђених Законом o 
локалној самоуправи, Статутом општине Пожаревац 
и Одлуком o месним заједницама.

Члан 3.
Месна заједница има свој печат и штамбиљ. 
Печат има облик круга.
Текст печата се исписује на српском језику, 

ћириличним писмом. 
Пречник печата износи 32 мм.
Текст печата исписује се у концетричним 

круговима. 
У спољашњем кругу печата, исписује се назив 

“Република Србија”. 
У следећем унутрашњем кругу, исписује се 

назив “Општина Пожаревац”.
У наредном унутрашњем кругу печата, исписује 

се назив Месна заједница “Сопот” Пожаревац.
Штамбиљ треба да буде правоугаоног облика 

50х40мм, у коме у хоризонталним редовима, 
ћириличним писмом, исписује се следећа 
садржина: 

Република Србија 
Општина Пожаревац 
Месна заједница “Сопот”
Број____________
________________године
Пожаревац

Месна заједница има рачун.

Члан 4. 
Празник месне заједнице је “Свети Никола” 

22.05. ( летњи)

Члан 5.
Органи Месне заједнице су: 
- Савет Месне заједнице 
- Органи за спровођење избора 
- Удружења.

Члан 6.
Рад органа месне заједнице је јаван и подложан 

контроли њених грађана и надлежних органа.
Јавност рада и обавештавање грађана обезбеђује 

се:
- јавним расправама на зборовима грађана o 

предлозима финансијског плана и завршног 
рачуна Месне заједнице, годишњим 
извештајима o раду Месне заједнице, као и 
другим случајевима када органи општине и 
Месне заједнице то одлуче; 
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- истицање дневног реда и материјала за седницу 
Савета Месне заједнице, као и предлога одлука 
Општине и Месне заједнице на огласној табли, 
односно огласном простору који је доступан 
највећем броју грађана, истицањем усвојених 
одлука и других аката, као и обавештење 
грађана o седницама Савета Месне заједнице, 
o Зборовима грађана и другим скуповима од 
локалног интереса, најмање осам дана пре 
дана њиховог најављеног одржавања; и

- правом грађана да остварјују увид у записнике 
и акте Савета Месне заједнице и присуствују 
седницама Савета Месне заједнице. Јавност 
рада и обавештавање грађана се ближе 
одређује статутом Месне заједнице.

II Послови месне заједнице

Члан 7.
Грађани у Месној заједници своје потребе и 

интересе задовољавају и остварују у следећим 
областима:

- просторног, урбанистичког планирања и 
уређења МЗ и јавних површина у МЗ,

- комуналног развоја и комуналне изградње;
- екологија и заштите човекове околине,
- културе и спорта,
- одбране и заштите од елементарних 

непогода, 
- друштвене бриге o деци и грађанима 

различитих социјалних група, 
- ванинституцијалне бриге o социјалним 

категоријама статовништва, 
- социјалне и здравствене заштите и образовања; 

и самодоприноса.

Члан 8. 
У вршењу послова Месне заједнице, грађани и 

органи Месне заједнице:
- дају иницијативе за измену планских аката;
- организују зборове грађана, јавне расправе, 

aнкете и покрећу разне иницијативе;
- организују изјашњавање грађана o питањима 

од значаја за Општину и Месну заједницу;
- спроводе хуманитарне акције на својој 

територији;
- организују рад радних тела месне 

самоуправе;
- дају мишљења o урбанистичким плановима;
- дају предлоге o доношењу програма 

комуналне изградње;
- учествују o расправама o одржавању чистоће, 

одржавању зелених површина, уређењу 
паркова, одржавању фудбласких игралишта;

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

- остварују сарадњу са општинским јавним 
предузећима;

- брину сe o уређењу насеља;
- обезбеђују комунални развој насеља (изградња 

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

- одлучују o коришћењу простора којим 
располаже Месна заједница и одржавању 
објекта на подручју Месне заједнице, чији су 
они корисници;

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

законом и Статутом општине.

III Средства месне заједнице

Члан 9.
Средства за извршење послова Месне заједнице, 

образују се од: 
- средстава грађана која они удружују путем 

самодоприноса или на други начин, 
- средства од накнада од закупнина простора 

зграде Месне заједнице, накнада за услуге, 
- дела средстава која се за активности Месне 

заједнице издвајају заинтересована предузећа 
и други субјекти,

- дела прихода Општине, који се у складу са 
програмима развоја општина уступа Месним 
заједницама;

- средства која општина преноси за плате 
запослених и материјалне трошкове; 

- поклони, легати и друга средтва стечена са 
законом.

На ове начине прикупљена средства Месна 
заједница користиће за извршење својих планова и 
програма.

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

IV Орган Месне заједнице

Члан 10.
Месна заједница има савет Месне заједнице, као 

преставничко тело које се бира на четири године.
Право да бира и да буде биран за члана Савета 

Месне заједнице има грађанин Републике Србије, 
који је југословенски држављанин, који је навршио 
18 година живота, пословно је способан и има 
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пребивалиште у Месној заједници чији се Савет 
бира.

Право да буде биран за члана Савета Месне 
заједнице има и одборник Скупштине општине 
Пожаревац, као и посланици.

Члан 11.
Органи за спровођење избора за чланове Савета 

Месне заједнице: су Комисија за избор -изборна 
комисија- коју чине председник и четири члана и 
Бирачки одбор, кога чине председник и два члана.

Председник и чланови Комисије за избор 
и Бирачки одбор имају заменике. Савет Месне 
заједнице образује Комисију за избор и именовање 
њених чланова, као Бирачке одборе и именује 
њихове чланове. Број бирачких места је исти броју 
изборних јединица за избор одборника Скупштине 
општине. У Комисији за избор и бирачким одборима 
ниједна политичка странка не може да има више од 
половине чланова.

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. 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 
накмање 10 бирача по предлогу за једног кандидата 
или најмање 30 бирача по изборној листи, односно 
по предлогу за два 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 2 овлашћена лица.

Предлог кандидата доставља се Комисији 
за избор која по пријему истог утврђује листу 
кандидата.

Члан 12.
- Једно лице може бити кандидат за члана 

Савета само на једној изборној листи. 

- Подносилац изборне листе одређује редослед 
кандидата на листи. 

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

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

- Ако две или више политичких странака 
поднесу заједничку изборну листу, назив 
изборне листе одређује се споразумно.

- Уз назив изборне листе групе грађана 
подносилац одређује ближу ознаку те листе a 
у назив се може укључити и презиме лица које 
група грађана одреди као носиоца изборне 
листе.

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

Члан 13.
Грађани бирају чланове Савета Месне заједнице 

тајним гласањем. Сваки бирач гласа лично и може 
гласати само један пут.

Члан 14.
Прву седницу Савета Месне заједнице сазива 

досадашњи председник Савета у року од 20 дана. 
На првој седници се бирају председник и заменик 
председника Савета из редова чланова Савета. 
Мандат свих чланова Савета траје четири године.

Члан 15.
Предлог за председника и заменика председника 

Савета може поднети најмање једна трећина чланова 
Савета, a изабрани су они кандидати који добију 
већину гласова укупног броја чланова Савета, 
јавним гласањем.

Члан 16. 
Савет Месне заједнице “Сопот” броји 15 чланова. 

Из реда својих чланова бира поред председника и 
заменика председника.

Члан 17.
Предсеник Савета Месне заједнице представља 

Месну заједницу, стара сe o организовању рада 
Савета, сазива седнице, предлаже дневни ред и 
председава седницама Савета, стара сe o јавности 
рада, o спровођењу одлука и аката Савета и врши 
и друге послове у складу са овим Статутом. 
Наредбодавац је за извршење финансиског плана.
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Седнице Савета сазива председник по потреби, 
a најмање једанпут у два месеца.

Председник је дужан да седницу Савета сазове 
када то затражи најмање трећина од укупног броја 
чланова Савета или Председник Општине и то 
у року од 15 дана од дана подношења писменог 
захтева.

Члан 18.
Заменик председника Савета помаже 

председнику Савета у раду и замењује га у 
случајевима одсутности када се одредбе o 
председнику Савета примењују и на функцију 
заменика председника Савета.

Члан 19.
Председник, заменик председника и чланови 

Савета 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 o свакој ствари у 
којој имају приватни интерес који утиче или може 
утицати на њихову непристрасност у доношењу 
одлука.

Члан 20.
Председник и заменик председника Савета могу 

бити разрешени дужности и пре истека мандата. 
Функција им може престати и оставком, у складу 
са законом, Статутом Општине и одлукама o МЗ.

Члан. 21.
Савет Месне заједнице одлучује већином 

гласова, на седници којој присуствује већина од 
укупног броја чланова Савета.

Савет одлучује већином гласова од укупног 
броја чланова Савета када доноси Статут, програм 
развоја Месне заједнице. Финансиски план и 
Завршни рачун Месне заједнице и када одлучује o 
расписивању референдума.

Одборници Скупштине општине, изабрани 
у Месној заједници, који нису изабрани у Савет 
те Месне заједнице, имају право да учествују 
у раду Савета исте Месне заједнице без права 
одлучивања.

Члан 22.
Месна заједница има секретара у радном односу 

који је споразумом преузет од Општинске управе.

Секретар обавља стручне послове за потребе 
Савета Месне заједнице, комисија и других радник 
тела Месне заједнице, стара сe o законитом раду 
Месне заједнице, помаже председнику Савета 
у припреми и руковођењу седницама Савета 
односно седницама радних тела Савета, стара сe o 
спровођењу закључака и обавља стручне послсве 
и друге потребе за рад ових органа у складу са 
законом Месне заједнице, Статутом Општине и по 
налогу председника Савета.

Члан 23.
Савет Месне заједнице обавља следеће 

послове: 
- доноси Статут Месне заједнице,
- доноси План рада, програм развоја Месне 

заједнице и усваја полугодишњи и годишњи 
извештај o раду.

- доноси Пословник o раду
- расписује геферендум, односно одлучује o 

другом облику непосредног изјашњавања 
грађана на свом иодручју, осим за референдум 
или друго изјашњавање која расписује 
Скупштина општине или Република,

- потврђује одлуке зборова грађана o 
расписивању референдума, заказује зборове 
грађана, извршава одлуке и спроводи 
закључке зборова грађана, 

- образује комисије и друга радна тела,
- управља и располаже имовином и средствима 

Месне заједнице,
- врши друге послове у складу са овим 

Статутом
- усваја једногодишњи и четворогодишњи 

извештај o раду,
- врши надзор над спровођењем програма 

реализације уведеног самодоприноса и покреће 
иницијативу за увођење самодоприноса.

V Удружења Месне заједнице “Сопот”

Члан 24. 
У Месној заједници постоје и раде следећа 

Удржења:
1. Удружење пензионера,
2. Удружење бораца,
3. Секција Црвеног крста.

Члан 25.
Образовање удружења Савет уређује посебним 

одлукама којима се регулише начин избора, број 
чланова, трајање мандата, права и обавезе чланова 
и друга питања за нормалан и ефикасан рад сваког 
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од ових радних тела, у складу са законом, Статутом 
Општине и Одлуком o месним заједницама.

Члан 26.
Савет Месне заједнице непосредно или преко 

својих радних тела, по обостраној сагласности 
и заинтересованости, остварује сарадњу са свим 
облицима деловања грађана у циљу успешног 
решавања питања и проблема од општег значаја и 
интереса за житеље Месне заједнице “Сопот”.

Члан 27.
Савет Месне заједнице сарађује и са другим 

месним заједницама, у становама, Јавним 
предузећима, привредним и другим организацијама, 
приватним предузетницима, када за то постоје 
обострани интереси и потребе.

Члан 28.
Грађани организовани у Месној заједници 

одлучују o својим заједничким интересима путем:
- рефердума, 
- писменог 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.

VI. Референдум

Члан 29.
Грађани који имају бирачко право и 

пребивалиште на територији Месне заједнице, 
непосредно учествују у одлучивању o пословима 
Месне заједнице референдумом у складу са законом, 
Статутом Општине и овим Статутом.

Референдумом грађани у Месној заједници 
одлучују o следећим питањима:

- увођење Месног самодоприноса,
- плану развоја и другим питањима утврђеним 

Статутом Општине.
Референдум се може расписивати за део Месне 

заједнице или за целу Месну заједницу.
Референдум расписује Савет Месне заједнице 

или Скупштина Општине. Предлог за расписивање 
Референдума могу поднети:

1. Збор грађана,
2. Најмање 10% грађана од укупног броја 

бирача,

3. Председник Општине,
4. СаветМесне заједнице.

VII. Писано изјашњавање

Члан 30.
Писано изјашњавање се спроводи на исти начин 

и по истом поступку, као и референдум.

VIII. Збор грађана

Члан 31.
Збор грађана се може одржати за подручје целе 

Месне заједнице, дела Месне заједнице, насеља 
или дела насеља.

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 
подручју Месне заједнице која су предвиђена 
Статутом Месне заједнице.

Члан 32.
Збор грађана Месне заједнице може сазвати 

Председник Скупштине општине, Председник 
Општине и Савет Месне заједнице, ради разматрања 
питања из надлежности Скупштине општине и 
Месне заједнице.

Предлог за сазивање збopa грађана у Месној 
заједници могу поднети: најмање 50 бирача, најмање 
5 одборника у Скупштини општине и Председник 
Општине .

Збор грађана ради разматрања питања од 
интереса за целу Месну заједницу, може се одржати 
ако присуствује најмање 10% грађана.

У колико на збору не присуствује број грађана 
из предходног става овог члана, збор може одржати 
по протеку времена од 15 минута и са бројем 
присутних грађана којих не може бити мање од 2% 
уписаних грађана, ни мањи од 50 грађана.

Интерни, зборови грађана дела Месне заједнице, 
групе улица или само једне улице пуноважно могу 
одлучивати ако на њима присуствује најмање 10% 
уписаних грађана.

Збором председава председник Савета Месне 
заједнице. Право одлучивања на збopy грађана 
имају грађани који су уписани у бирачки списак 
Месне заједнице.

Збор грађана одлучује већином гласова 
присутних грађана без обзира на процедуру става 
8. члана 32.
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IX. Месни самодопринос

Члан 33.
Одлуку o месном самодоприносу грађани 

доносе на референдуму или давањем писмене изјаве 
у складу са Законом o Референдуму и народној 
иницијативи.

Члан 34.
Скупштина општине утврђује предлог одлуке o 

месном самодоприносу. Иницијативу за доношење 
одлуке, грађани подносе у складу са Статутом 
Општине.

Одлуку o самодоприносу доносе пунолетни 
грађани чије је пребивалиште на подручју Месне 
заједнице. Одлуку o самодоприносу доносе и 
пунолетни грађани који немају пребивалиште 
на подручју Месне заједнице на којој се средства 
прикупљају, када на том подручју имају непокретну 
имовину, a средства која се прикупљају побољшавају 
услове коришћења те имовине - изградња путева, 
комуналних објеката и слично.

Одлука се сматра донетом када се за њу изјасни 
већина од укупног броја грађана из става 2. овог 
члана.

Члан 35.
Самодопринос се може изразити у новцу, роби, 

раду, превозничким и другим услугама, зависно 
од потреба и могућности граћана односно према 
вредности непокретне имовине односно прихода 
од те имовине.

У колико одлуком o референдуму није другачије 
одређено, основице за извршавање самодоприноса 
чине: зараде, остала примања која имају карактер 
личних примања, приходи од имовине и имовинских 
права и вредности имовине. Самодопринос се 
обрачунава на основу одговарајућих примања.

X. Информисање грађана o раду Савета

Члан 36.
Информисање грађана o раду Савета Месне 

заједнице и његових радних тела, мора бити 
објективно, правовремено и на најпогоднији начин 
доступно свим грађанима Месне заједнице.

Информисање би се организовало преко 
локалних средстава информисања: радија, штампе, 
телевизије и огласних табли.

XI. Акта Месне заједнице

Члан 37.
У оквиру закона, Статута Општине и овог 

Статута, Месна заједница доноси акта и одлуке 

којима уређује питања из своје надлежности. Акте 
и одлуке доноси Савет Месне заједнице.

XII. Прелазне и завршне одредбе

Члан 38. 
Ступањем на снагу овог Статута , престаје да 

важи Статут МЗ “Сопот” број 152 од 18.05.2001. 
год.

Члан 39.
За све што није регулисано овим Статутом, на 

текућа питања у Месној заједници примењиваће се 
Закон o локалној самоуправи, Статут Општине и 
други прописи који уређују ову материју.

Члан 40. 
Овај Статут ступа на снагу 8. дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику Општине 
Пожаревац Решења СО Пожаревац o давању 
сагласности на исти.

У Пожаревцу, 13.06.2005.год.                   Број: 280

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Владан Динић, ср.
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На основу члана 70., 71. и 72. Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник Републике 
Србије” бр.9/2002., члана 125., 12. и 127.), Статута 
општине Пожаревац (“Службени гласник општине 
Пожаревац” бр. 2/2005.) и члана 15. Одлуке о 
месним заједницама (Службени гласник општине 
Пожаревац” бр. 3/2005.) савет месне заједнице 
“Чачалица” на седници одржаној дана 30. 06. 2005. 
године донео је следећи

 СТАТУТ
 МЕСНЕ ЗА3ЕДНИЦЕ “ЧАЧАЛИЦА”, 

ПОЖАРЕВАЦ

I. Основне одредбе

Члан 1. 
 Месна заједница “Чачалица” (у даљем тексту 

месна заједница) део је јединственог система 
локлане самоуправе у општини Пожаревац.

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

 Месна заједница „Цачалица” је градска месна 
заједница која се са северне стране граничи месном 
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заједницом „Браћа Вујовић” , са јужне стране 
атарима насеља Лучица и Крављи До, са источне 
стране атаром насеља Салаковац и са западне 
месном заједницом „Горња мала” , а на тако 
обележеном простора налазе се следеће улице:

6. личке дивизије (лева страна - непарни кућни 
бројеви), Битољска, Веселлна Маслеше, Виктора 
Игоа, Владе Зечевића, Владимира Роловића, Воје 
Богдановића - Сељака, Горанска, Козарачка, Коче 
Радна, Ловћенска, Љутице Богдана, Новосадска, 
Подгоричка, Пожаревачког партизанског одреда, 
Првог српског устанка, Слободарска, Сокобањска, 
Ћирила л Методља, Филипа Влшњића, 
Фрашкогорска, Цане Бабовић, Црногорска, Алексе 
Гарибаиде, Боре Станко вица, Драгана Милој 
ко вица, Златарска, Ивана Мажуранића, Ивана 
Цанкара, Јосипа Цазија, Кајмакчаланска, Кнеза 
Рајице, Марка Миљанова, Милице Српкиње, 
Миодрага Морисављевића, Митра Трифуновића, 
Павла Јуришића - Штурма, Прешернова, 
Родољуба Чолаковића, Светислава Ивановића - 
Кобаса, Сестрољлнска, Старца Вујадина, Стевана 
Јаковљевића, Танаска Рајића, Уроша Предића, 
Ускочка, Хајдучка и Цара Душана и друге које 
буду формиране одлуком скупштине општине 
Пожаревац.

 Седиште месне заједнице”Чачалица” је у 
Пожаревцу, улица Пожаревачки партизански одред 
број 73.

Члан 2. 
Месна заједница Има својство правног лица у 

погледу права и обавеза утврђених законом.
Месна заједница има свој статут, који доноси 

савет месне заједнице, у складу са законом и 
одлуком о месним заједницама.

Сагласност на статут месне заједнице даје 
скупштина општине.

Месна заједница има свој печат и штамбиљ.
Печат је окраглог облика, пречника 32 мм 

исписан ја на српском језику, ћириличним писмом, 
са следећем садржином и изгледом:

 У спољашњем кругу печата исписан је назив 
„Република Србија”.

 У драгом и трећем кругу исписано је „Општина 
Пожаревац - Месна заједница “Чачалица”’.

 У дну печата исписано је седиште месне 
заједнице.

 Изнад седишта месне заједнице исписан је 
редни број печата, односно римска цифра.

 Штамбиљ је правоугаоног облика, величине 
50x40 мм у коме је у хоризонталним редовима 
исписана, ћириличним писмом, следећа садржина:

 Република Србија
 Општина Пожаревац
 Месна заједница “Чацалица”
 Број___________
 _______________године
 (Седиште месне заједнице)

Члан 3. 
Месна заједница има сопствени жиро- рачун.

Члан 4. 
Рад савета месне заједнице и његових радних 

тела је јаван и подложан контроли њених грађана и 
надлежних органа.

II. Послови месне заједнице

Члан 5. 
 Грађани у месној заједници своје потребе и 

интересе задовољавају и остварају 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, здравствене заштите, образовања 

и
- самодоприноса.

 
Члан 6. 

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 

територији,
- организују рад радних тела месних 

самоуправа,
- дају мишљење о урбанистичким плановима,
- дају предлоге о доношењу програма 

комуналне изградње,
- учествују у расправама о одржавању чистоће, 

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

- остварају утицај на коришћање општинског 
пословног простора и постављање објеката 
мале привреде на изграђаном и неизграђеном 
осталом грађевниском земљишту,

- остварају сарадњу са општинским јавним 
предузећима,

- 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 
корисници,

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

законом и статутом општине.

III. Средства месне заједнице

Члан 7. 
 Средства за рад месне заједнице су:
1. средства која општина пренесе месној 

заједници,
2. средства која грађани обезбеђују 

самодоприносом или на драги начин,
3. средства која за активност месне заједнице 

издвајају 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 
траошкове,

6. поклони, легати и драга средства.

Савет месне заједнице је дужан да сва средства 
користи у складу са законом, програмом и планом.

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

IV. Органи месне заједнице

Члан 8. 
Месна заједница има савет месне заједнице, 

који се бира на четири године.
Право да бира и да буде биран за члана савета 

месне заједнице има грађанин Републике Србије, 
који је навршио 18 година живота, који има 
држављанство Републике Србије и Србије и Црне 

Горе, пословно способан и има пребивалиште у 
месној заједници чији се савет бира.

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

Члан 9. 
Органи за спровођење избора за чланове савета 

месне заједнице су: Комисија за избор, коју чине 
председник и четири члана и Бирачки одбор, кога 
чине председник и два члана.

Председник и чланови Комисије за избор и 
Бирачког одбора имају заменике.

Савет месне заједнице образује Комисију 
за избор и именује њене чланове, као и бирачке 
одборе и именује њихове чланове. Комисија за 
изборе одређује бирачка места, а бирачких места 
има онолико колико има изборних јединица за 
избор одборника Скупштина општине. У Комисији 
за избор и бирачким одборима ни једна политичка 
странка не може имати више од половине чланова.

Кандидате за чланове савета могу предлагати, 
посебно или заједно, политичке странке, коалиције 
и драге 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 2 или више 
кандидата.

У име политичке странке или групе грађана, 
предлоге из става 4. и 5. овог члана може поднети 
само једно лице које је политичка странка или група 
грађана овластила.

У име коалиције странака, предлог из става 4. 
и 5. овог члана подносе највише два овлашћена 
лица.

Предлог кандидата доставља се Комисији 
за избор која по пријему истог утврђује листу 
кандидата.

Члан 10. 
Грађани бирају чланове савета месне заједнице 

тајним гласањем.
Сваки бирач гласа лично и може гласати само 

једанпут.
По спроведенима изборима за савет месне 

заједнице у року од 20 дана одржаће се конститутивна 
седница савета, коју сазива досадашњи председник 
савета, на којој чланови савета бирају председника 
савета и заменика председника из редова чланова 
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савета већином гласова укупног броја чланова 
савета, јавним гласањем.

Уколико из било којих разлога конститутивну 
седницу савета не сазове досадашњи председник 
савета у року наведеном у ставу 2. овог члана исту 
ће сазвати Председник скупштине општине, а на 
основу писменог дописа потписаног од најмање 
једне трећине новоизабраних чланова савета. 
Допис из кога се види потреба за оваквим начином 
сазивања седмице Председнику скупштине општине 
доставља секретар месне заједнице.

Члан 11. 
Предлог за председника и заменика председника 

савета може поднети најмање једна трећина чланова 
савета, а изабрани су они кандидати који добију 
већину гласова од укупног броја чланова савета.

Члан 12. 
Савет месне заједнице „Цачалица” броји 15 

чланова.
Стручне и административно техничке послове 

за савет обавља секретар месне заједнице.

Члан 13. 
Председник савета месне заједнице представља 

месну заједницу, стара се о организовању рада 
савета, сазива седмице, предлаже дневни ред и 
председава седницама савета, стара се о јавности 
рада, о спровођењу одлука и аката савета и врши и 
друге послове у складу са овим статутом.

Седнице савета сазива председник по потреби, 
а најмање једанпут у три месеца. Председник је 
дужан да седницу сазове када то затражи најмање 
једна трећина од укупног боја чланова савета или 
председник општине и то у року од 15 дана од дана 
подношења писменог захтева савету.

Уколико седницу савета не сазове председник 
савета у наведеном року због одсутности или 
спречености (здравствено стање, радна обавеза, 
службено путовање, војна вежба и др.) на основу 
његовог посебног овлашћења седницу може сазвати 
заменик председника.

Члан 14. 
Заменик председника савета помаже председнику 

савета у раду и замењује га у случајевима одсутности, 
када се одредбе о председнику савета примењују и 
на функцији заменика председника савета.

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

Секретар савета месне заједнице учествује у 
раду савета, припреми седница, пружа стручну 

помоћ председнику савета и радним телима савета 
месне заједнице.

 
Члан 15. 

Председник и заменлк председника савета 
бирају се на мандат од 4 године.

Мандат преседника савета месне заједнице 
продужава се за време ратног стања, све док оно 
траје, односно док се не створе услови за нове 
изборе.

Председник и заменик председника савета могу 
бити разрешени дужности и пре истека мандата. 
функција им може престати и оставком.

Предлог за разрешење из става л. овог члана 
може поднети најмање једна трећина чланова 
савета, после чега се врши поновни избор на начин 
утврђен чланом 11.

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 престанка мандата.

Члан 16. 
Кад 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 разломка, а за њега није добио 
мандат.

Ако две или више изборних листа имају исти 
следећи највећи део разломка, мандат припада 
изборној листи која је добила већи број мандата.

Мандат новог члана савета траје до истека 
мандата члана савета коме је престао мандат.
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Од кандидата се пре утврђивања мандата 
прибавља писмена сагласност да прихвата мандат.

 
Члан 17. 

Поновни избори спроводе се ако изборна 
комисија или општинско веће пониште изборе због 
неправилности у спровођењу избора, у случајевима 
утврђеним одлуком о месним заједницама.

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

На бирачким местима на којима изборни 
поступак није спроведен у складу с одлуком о 
месним заједницама, 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 
када су избори поништени због неправилности у 
утврђивању избирне листе.

У случају понављања избора коначни резултати 
избора утврђују се по завршетку поновљеног 
гласања.

Члан 18. 
Савет месне заједнице одлучује већином 

гласова, на седници којој присуствује већина од 
укупног броја чланова савета.

Савет одлучује већином гласова од укупног 
броја чланова савета када доноси статут, програм 
развоја месне заједнице, финансијски план и 
завршни рачун месне заједнице и кад одлучује о 
расписивању референдума.

Одборници скупштине општине, изабрани у 
месној заједници, који нису изабрани у савет те месне 
заједнице, имају право да учествују у раду савета 
исте месне заједнице, без права одлучивања.

Ако за доношење појединих одлука или аката, 
постоји неодложна потреба, или ако би њихово 
недоношење у одређеном року имало, или могло 
имати штетне последице по интересе грађана 
сазива се седница савета по хитном поступку и на 
њој разматра предлог одлуке или акта.

Предлог одлуке или акта за чије се доношење 
предлаже хитан поступак може се ставити на 
дневни рад седнице савета ако је поднет најкасније 
24 часа пре почетака те седнице.

Председавајући може предложити члановима 
савета приликом утврђивања дневног рада да се 
о појединим питањима дневног рада одлучује по 
скраћеном поступку, за стаје потребно даје предлог 

акта сачињен у писаној форми и био доступан 
члановима савета пре почетка седнице.

Када услед обимности дневног реда, или из 
драгих разлога не може да се заврши расправа по 
свим тачкама дневног реда, председавајући може 
одлучити да се седница прекине и закаже наставак 
седнице за коју саопштава дан и час, о чему се 
писано обавештавају само одсутни чланови савета.

Савет месне заједнице може одлучити да седнице 
не буду јавне из разлога безбедности одбране земље, 
чувања државне, војне или пословне тајне, што се 
констатује пре утврђивања дневног реда. Одлуке 
о оваквим садницама доносе се већином гласова 
присутних чланова савета.

Рад седнице закључује председник савета месне 
заједнице.

Члан 19. 
Месна заједница има секретара у радном односу 

који је споразумом преузет од општитиске управе.
Секретар обавља стручне послове за потребе 

савета месне заједнице, комисија и драгих радних 
тела месне заједнице, стара се о законтом раду 
месне заједнице, помаже председнлку савета 
у припреми у руковођењу седницама савета, 
односно седницама радних тела савета, стара се о 
спровођењу закључака и обавља стручне послове 
и друге потребе за рад ових органа, обавља и драге 
послове у складу са законом, статутом општлне и 
по налогу председника савета месне заједнице.

Члан 20. 
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 

реализације 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 грађана месне 
заједнице,

9. стара се о спровођењу референдума који се 
расписује на територији општлне, за делове 



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ23.11.2007. Број 4 - Страна 47

општлне, месну заједницу, или делове 
месне заједнице,

10. сазива збор грађана и именује свог 
представника на свим зборовима грађана, 
извршава одлуке и спроводи закључке 
зборова грађана,

11. усваја једногодишњи и четверогодишњи 
извештај о раду месне заједнице,

12. образује комисије, мировна већа, одборе 
и драга радна тела ради задовољавња 
заједничких потреба грађана у складу са 
законом л овом одлуком и

13. врши и драге послове утврђене законом.
 

V. Радна тела савета месне заједнице

Члан 21. 
За ефикасније реаллзовање усвојених планова 

и програма развоја месне заједнице и задовољење 
интереса грађана савет образује извршни одбор као 
стално и стручно радно тело.

Извршни одбор обавља послове које му повери 
савет месне заједнице а који су прецизирани 
одлуком о извршном одбору.

Члан 22. 
Извршни одбор има четири члана и 

председника.
Председника и чланове извршног одбора бира 

савет месне заједнице већином гласова од укупног 
броја чланова. Председник извршног одбора мора 
бити из редова чланова савета месне заједнице, док 
остали чланови не смеју бити из састава савета.

Извршни одбор одлучује већином гласова на 
седници на којој присуствује већина од укупног 
броја чланова одбора.

Члан 23. 
 Савет месне заједнице може по потреби 

образовати и друга стална и повремена радна тела 
за обављање послова из његове надлежности.

Члан 24. 
У месној заједници “Чачалица” постоје и раде 

следећа удружења:
1. Удружење пензионера,
2. Удружење бораца,
3. Удружење жена,
4. Удружење одгајивача голубова „Брђанин” - 

Пожаревац,
5. Секција Црвеног крста.
Уколико грађани месне заједнице „Чачалица” 

формирају нова удружења, и писаним захтевом се 

обрате савету месне заједнице исти ће одлучити 
да за своје активности могу користити просторије 
ове месне заједнице. Ово се не односи на удружења 
чије је формирање законом забрањено.

Члан 25. 
Савет месне заједнице сарађује и са другим 

месним заједницама, установама, јавним 
предузећима, привредним и драгим организацијама, 
приватним предузетницима, када за то постоје 
обостране потребе и интереси.

VI. Облици непосредног одлучивања грађана

Члан 26. 
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 27. 
Грађани који имају бирачко право и 

пребивалиште на територији месне заједнице 
непосредно учествују у одлучивању о својим 
заједничким интересима референдумом у складу са 
законом, статутом^штине и овим статутом.

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

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

Предлог за расписивање референдума могу 
поднети:

- збор грађана,
- -10% грађана од укупног броја бирача,
- председник општине,
- савет месне заједнице.
Одлуку о расписивању референдума у месној 

заједници доноси скупштина општине.
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Референдум се обавезно расписује ради 
одлучивања о питањима утврђеним статутом месне 
заједнице, овом одлуком и законом.

Месни самодопринос

Одлуку о месном самодоприносу грђани доносе 
на референдуму или давањем писмене изјаве 
у складу са законом о референдуму и народној 
иницијативи.

Скупштина општине утврђује предлог одлуке о 
месном самодоприносу. Иницијативу за доношење 
одлуке, грађани доносе у складу са статутом 
општине.

Одлуку о самодоприносу доносе и пунолетни 
грађани чије је пребивалиште на подручју из 
месне заједнице. Одлуку о самодоприносу доносе 
и пунолетни грађани који немају пребивалиште 
ра подручју иресне заједнице на којој се средства 
прикупљају, кад на том подручју имају непокретну 
имовину, а средства која се прикупљају побољшавају 
услове коришћења те имовине (изградња путева, 
комуналних објеката и слично).

Одлука се сматра донетом кад се за њу изјасни 
већина од укупног броја грађана из става 2. овог 
члана.

Самодопринос се може изразити у новцу, роби, 
раду, превозничклм и драгим услугама, зависно 
од потреба и могућности грађана, односно према 
вредности непокретне имовине, односно прихода 
од те имовине.

Уколико одлуком о референдуму није другачије 
одређено, основице за извршавање самодоприноса 
чине зараде, остала примања која имају карактер 
личних примања, приходи од имовине и имовинских 
права и вредност имовине. Самодопринос се 
обрачунава на основицу одговарајућих примања.

Писано изјашњавање

Члан 28. 
Писано изјашњавање се спроводи на исти начин 

и по истом поступку као и референдум.

Збор грађана

Члан 29. 
Збор грађана се може одржавати за подручје 

целе месне заједнице, дела месне заједнице, насеља 
или дела насеља.

Збор грађана разматра:
- питања од заједничког интереса за грађане у 

месној заједници,

- извештаје и питања из делокрага рада 
скупштине општине за које се тражи расправа 
на зборовима грађана,

- и сва драга питања од интереса за грађане на 
подручју месне заједнице, које су предвиђена 
статутом месне заједнице.

Члан 30. 
Збор грађана месне заједнице може сазвати 

председник 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
- савет месне заједнице и
- преседник Општине

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

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

Остала питања од значаја за збор грађана 
рагулисана су законским прописима и стаутом 
општине Пожаревац.

VII. Информисање грађана о раду савета

Члан 31. 
Информисање грађана о раду савета месне 

заједнице и његових радних тела, мора бити 
објективно, правовремено и на најпогоднији начин 
доступно свим грађанима месне заједнице.

Информисање може бити организовано: преко 
локалних средстава информисања - радија, штампе, 
телевизије, огласних табли и др.

VIII. Акти месне заједнице

Члан 32. 
У оквиру закона, статута општине и овог статута, 

савет месне заједнице доноси акте и одлуке којима 
уређује питања из своје надлежности.

Члан 33. 
Статут месне заједнице доноси савет месне 

заједнице већином гласова свих чланова савета.
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Драге акте и одлуке месне заједнице доноси 
савет месне заједнице већином гласова присутних 
чланова савета месне заједнице.

Члан 34. 
Даном ступања на снагу овог статута, престаје 

да важи Статут месне заједнице “Чачалица” од 29. 
05. 2001. године.

Члан 35. 
За све што није регулисано овим статутом, на 

односе у месној заједници примењиваће се Закон о 
локалној самоуправи, статут општине Пожаревац и 
Одлука о месним заједницама.

Члан 36. 
 Овај статут ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања решења скупштине општине 
Пожаревац о давању сагласности у „Службеном 
гласнику општине Пожаревац”.

У Пожаревцу. 30.06.2005. године         Број: 312/05

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ “ЧАЧАЛИЦА”

Јеличић Горан, ср.

27

Ha основу члана 70. и 71. Закона o локалној 
самоуправи (“Службени гласник РС”. бр. 9/02, 
33/04 и 135/04), на основу члана 4. Одлуке o 
месним заједницама (Службени гласник општине 
Пожаревац бр. 3/05) и на основу члана 127. Статута 
општине Пожареваc (Службени гласник општине 
Пожаревац бр. 2/05), Савет месне заједнице 
“Забела”, на седници од 23.05.2005. године, донео 
је

СТАТУТ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ “ЗАБЕЛА” У 

ПОЖАРЕВЦУ 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Месна заједница је облик месне самоуправе, 

у којој локално становништво задовољава своје 
потребе и интересе.

Члан 2.
Месна заједница има својство правног лица 

у погледу права и обавеза утврђених законом, 
стагутом и Одлуком o месним заједницама.

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

Сагласност на статут месне заједнице даје 
Скупштина општине.

Члан 3.
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 “Забела”.

У дну печата биће исписано седиште месне 
заједнице - “Пожаревац”. 

Штамбиљ је правоугаоног облика, величине 
50х40мм у коме у хоризонталним редовима треба 
да буде исписана, ћириличним писмом, следећа 
садржина: 

Република Србија 
Општина Пожаревац 
Месна заједница “Забела”
Врој_________
_________године
Пожаревац

Члан 4.
Месна заједница има рачун.

Члан 5.
Имовину месне заједнице чине средства за 

рад (из члана 67. Одлуке o месним заједницама), 
покретне ствари и права.

Члан 6.
Рад органа месне заједнице је јаван.
Јавност рада и обавештавање грађана обезбеђује 

се :
- јавним расправама на зборовима грађана o 

предлозима финансијског плана и завршног 
рачуна месне заједнице, годишњим 
извештајима o раду месне заједнице, као и у 
другим случајевима када органи Општине и 
месне заједниие то одлуче,

- истицањем дневног реда и материјала за 
седницу Савета месне заједнице, као и 
предлога одлука Општине и месне заједнице 
на огласној табли, истицањем усвојених 
одлука и других аката, као и обавештавањем 
грађана o седницама савста месне заједнице,
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- 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.

 II ПОСЛОВИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

 Члан 7.
 Грађани у месној заједници 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 o деци и грађанима 

различитих социјалних група,
- ванинституционалне бриге o социјалним 

категоријама становништва
- социјалне и здравствене заштите и образовања, 

и
- самодоприноса

 Члан 8.
 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 o питањима 

од значаја за Општину и месну заједницу,
- спроводе хуманитарне акције на својој 

територији,
- организују рад радних тела месне 

самоуправе,
- дају мишљења o урбанистичким плановима,
- дају предлоге o доношењу програма 

комуналне изградње,
- учествују у расправама o одржавању чистоће, 

одржавању зелених површина, урећења 
паркова, одржавању спортских игралишта и 
др.,

- остварују утицај на коришћење општинског 
пословног простора и постављање објеката 
мале привреде на изграђеном и неизграђеном 
осталом грађевинском земљишту,

- остварују сарадњу са општинским јавним 
предузећима,

- брину сe o уређењу насеља,
- обезбеђују комунални развој насеља (изградња 

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

- одлучују o коришћењу простора којим 
располаже месна заједница и одржавању 
објеката на подручју месне заједнице, чији су 
они корисници,

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

законом и Статутом Општине.

 III ОДЛУЧИВАЊЕ У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

 Члан 9.
 Грађани организовани у месној заједници 

одлучују o 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.

IV ОРГАН МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 10.
Орган месне заједнице је савет, који се бира на 

четири године.

Члан 11.
У месној заједници образује се Савет месне 

заједнице.
Савет месне заједнице је представничко тело 

месне заједнице, које обавља следеће послове и 
задатке:

- доноси Статут месне заједнице,
- доноси финансијски план и завршни рачун 

месне заједнице,
- доноси програм рада и полугодишњи и 

годишњи извештај o раду,
- доноси пословник o раду,
- покреће иницијативу за увођење 

самодопиноса,
- сарађује са удружењима грађана и невладиним 

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

- стара сe o спровођењу референдума који се 
расписује на територији Општине, за делове 
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Општине, месну заједницу или делове месне 
заједнице,

- сазива збор грађана и именује свог 
представника на свим зборовимна грађана, 
извршава одлуке и спроводи закључке зборова 
грађана,

- усваја једногодишњи и четворогодишњи 
извештај o раду месне заједнице, и

- образује комисије, мировна већа, одборе 
и друга радна тела ради задовољавања 
заједничких потреба грађана у складу са 
законом и Одлуком o месним заједницама

Члан 12.
Изборе за савете месних заједница расписује 

председник Скупштине општине Пожаревац 
одлуком којом се одређује дан одржавања избора, 
као и дан од кога почињу да теку рокови за извршење 
изборних радњи.

Члан 13.
Право да бира и 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 
заједнице има и одборник Скупштине општине 
Пожаревац, као и посланици.

Члан 14.
Органи за спровођење избора, њихов састав, 

надлежност, као и начин спровођења избора 
ближе су одређени Одлуком o месним заједницама 
Скупштине општине Пожаревац.

Савет месне заједнице дужан је , у току 
расписивања и спровођења избора, да се у 
потпуности придржава Закона o локалној 
самоуправи (“Службени гласник РС” бр. 9/02, 
33/04 и 135/04) као и Одлуке o месним заједницама 
Скупштине општине Пожаревац.

Члан 15.
Савет месне заједнице “Забела” броји 11 

(једанаест) чланова.

Конституисање савета месне заједнице 

Члан 16.
По спроведеном избору за Савет месне заједнице, 

у року од 20 дана одржаће се конститутивна седница 
Савета месне заједнице, на којој ће чланови Савета 

бирати председника Савета и заменика председника 
Савета месне заједнице из реда чланова Савета, 
већином гласова укупног броја чланова Савета, 
јавним гласањем.

Члан 17.
Председник Савета месне заједнице представља 

и заступа месну заједницу и наредбодавац је за 
извршење финансијског плана.

Члан 18.
Председник, заменик председника и чланови 

Савета 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 у свакој ствари у којој имају приватан 
интерес, који утиче или може утицати на њихову 
пристрасност у доношењу одлука.

Члан 19.
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 20.
Председник и заменик председника Савета могу 

бити разрешени и пре истека мандата. Предлог за 
разрешење из става 1. овог члана могу поднети: 

- најмање 100 грађана, и
- најмање једна трећина чланова Савета

Члан 21.
Седнице Савета сазива председник по потреби, 

a најмање једанпут у три месеца. Председник 
савета дужан је да седницу сазове када то затражи 
најмање трећина од укупног броја чланова Савета и 
то у року од 15 дана од дана подношења писменог 
захтева.

Члан 22.
Месна заједница “Забела” има секретара месне 

заједнице.
Секретар обавља стручне послове за потребе 

Савета месне заједнице. комисија и других радних 
тела месне заједнице.
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V СТАЛНА И ПОВРЕМЕНА РАДНА ТЕЛА

Члан 23.
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 
o образовању радног тела, Савет месне заједнице 
одредиће број, структуру, надлежност, мандат, 
подношење извештаја, као и друга питања.

Члан 24.
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.

VI СРЕДСТВА ЗА РАД МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 25.
Средства за рад месне заједнице су:
1. Средства која Општина пренесе месној 

заједници,
2. Средства која грађани обезбеђују 

самодоприносом или на други начин,
3. Средства која за активност месне заједнице 

издвајају 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, и

6. Поклони, легати и друга средства.
Савет месне заједнице је дужан да сва средства 

користи у складу са законом, програмом и 
плановима.

Савет месне заједнице је дужан да новчаним 
средствима располаже у складу са начелима 
законитости, ефикасности и целиосходности.

Члан 26.
Средства за финансирање зараде запослених у 

градским месним заједницама обезбеђују се у буџету 
Општине по истим мерилима и критеријумима 
као и за запослене на одговарајућим пословима у 
општинској управи.

Књиговодствене и рачуноводствене послове 
за потребе месне заједнице обавља Одељење 
за привреду, финансије, трезор и друштвене 
делатности општинске управе.

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 27.
Даном ступања на снагу овог Статута, престаје 

да важи Статут месне заједнице од 10. маја 2001. 
године.

Члан 28.
За све што није регулисано овим Статутом, на 

односе у месној заједници примењиваће се Закон, 
Статут Општине и Одлука o месним заједницама 
општине Пожаревац, као и други прописи соји 
уређују ову материју.

Члан 29.
Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања на огласној табли Месне заједнице 
“Забела”.

У ПОЖАРЕВЦУ, 23.05.2005. године      Број: 86/05

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА МЗ
Гордана Аксентијевић, ср.

28

Ha основу члана 4. става 3. Одлуке o месним 
заједницама (“Службени гласник општине 
Пожаревац”, бр. 3/05) и на основу члана 44. става 5. 
Статута општине Пожаревац (“Службени гласник 
општине Пожаревац”, бр. 2/05), Скупштина 
општине Пожаревац, на седници од 03.10.2005. 
године, донела је

РEШEЊE

I
Даје се сагласност на Статут Градске месне 

заједнице „Костолац” у Костолцу, бр. 580/05 од 
13.6.2005. године, c тим да се у члану 11. ставу 1. 
брише тачка 7. и да се у члану 60. ставу 1. брише 
алинеја 2.

II
Ово решење објавити у “Службеном гласнику 

општине Пожаревац”.

У Пожаревцу, 03.10.2005. год.      Број: 0l-06-55/22

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Иван Грубетић, дипл. инж. маш., ср.
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 Ha основу чл. 70 и 71 Закона o локалној 
самоуправи (Сл. гласник РС 9/02,33/04 и 135/04) и 
Одлуке o месним заједницама (Сл.гласник општине 
Пожаревац 3/2005) од 01.03.2005.год.Савет Градске 
месне заједнице Костолац на седници одржаној 
дана 10.06.2005. год. донео је:

CTATУT
ГРАДСКЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

“КОСТОЛАЦ”
ИЗ КОСТОЛЦА

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан1.
Градска месна заједница “Костолац” је основана 

за подручје града Костолца као посебне урбане и 
комуналне средине и у њој грађани непосредно 
задовољавају потребе од заједничког интереса.

 Члан2.
Градска МЗ “Костолац” има својство правног 

лица у погледу права и обавеза утврђеним Законом 
o локалној самоуправи, Статутои Општине 
ПоЖаревац, Одлуком СО ПоЖаревац o месним 
заједницама и овим Статутом.

Члан 3.
Назив месне заједнице је Градска месна 

заједница “Костолац” (у даљеи тексту МЕСНА 
ЗАЈЕДНИЦА).

Члан 4.
Седиште МЗ је у Костолцу, улица Боже 

Димитријевића бр. 13.

Члан 5.
Месна заједница има свој печат и штамбиљ.
Печат је округлог облика, пречника 32мм, 

исписан на српском језику, ћириличнии писмом, са 
следећом садржином и изгледом:

У спољашном кругу печата је исписан назив 
“РЕПУБЛИКА СРБИЈА”.

У другом и трећем кругу је исписано 
“ОПШТИНА ПОЖАРЕВАЦ”- ГРАДСКА МЕСНА 
ЗАЈЕДНИЦА “КОСТОЛАЦ”.

У дну печата је исписано седиште месне 
заједнице “Костолац”.

Штамбиљ је правоугаоног облика, величине 50 
X 40мм у коме у хоризонталнии редовима треба 

да буде исписана ћириличним писмом, следећа 
садржина:

Република Србија
Општина Пожаревац
Градска месна заједница “Костолац”
Број:______________
Костолац:_____________ године

Месна заједница има рачун.

Члан 6.
Одлуком савета месне заједнице од 12.07.2001.

год. празник месне заједнице је слава Свети 
Прокопије.

Члан 7.
Град Костолац има свој грб и заставу.
Грб се састоји од штита жуте боје на које су 

одличја рудара, металаца, термоенергетичара, са 
обележјем да крај обилује шумама и да лежи на 
две реке a у подножју грба налази се историски 
назив града “VIMINACIUM”. Жутa подлога Штита 
манифестује плодност зеиљишта на коме се град 
налази.

Застава града Костолца је зелено црне боје са 
грбом у средини

Члан 8. 
Рад органа месне заједнице је јаван.
Јавност рада и обавештавање грађана обезбеђује 

се :
- јавним расправама на зборовима грађана o 

предлозима финансијског плана и завршног 
рачуна месне заједнице, годишњим 
извештајима o раду месне заједнице, као и у 
другии случајевима када органи Општине и 
месне заједнице то одлуче;

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

- правом грађана да остварују увид у записнике 
и акте савета месне заједнице и присуствују 
седницама савета месне заједнице.

Јавност рада и обавештавање грађана се ближе 
уређује Пословником месне заједнице.
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ПОСЛОВИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 9.
Грађани у иесној заједници своје потребе и 

интересе задовољавају и остварују у следећим 
областима: 

- просторног, урбанистичког шшшрања 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 o деци и грађанима различи-

тих социјалних група; ванинституционалне 
бриге o социјалним категоријама 
становништва; социјалне и здраствене 
заштите и образовања и самодоприноса.

Члан 10.
У вршењу послова месне заједкице, грађани и 

органи месне заједнице:
- дају иницијативе за измене планских аката;
- организују зборове грађана, јавне расправе, 

анкете и покрећу разне иницијативе,
- организују изјашњавање грађана o питањима 

од значаја за Општину и месну заједницу,
- спроводе хуманитарне акције на својој 

територији,
- организују рад радних тела месне 

самоуправе,
- дају мишљења o урбанистичким плановима,
- дају предлоге o доношењу програма 

комуналне изградње,
- учествују у расправама o одржавању чистоће, 

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

- остварују утицај на коришћење општинског 
пословног простора и постављење објеката 
мале привреде на изграђеном и неизграђеном 
осталом грађевинском земљишту,

- остварују сарадњу са општинскии јавним 
предузећима;

- брнну се o уређењу насеља;
- обезбеђују комунални развој насеља (изградња 

пута, тротоара, водовода, електричне мреже и 
др.);

- одлучују o коришћењу простора којим 
располаже месна заједница и одржавању 
објеката на подручју месне заједнице, чији су 
они корисници,

- спроводе изборе за органе месне заједнице, и

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

СРЕДСТВА ЗА РАД МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан11. 
Средства за рад месне заједнице су:
1. средства која Општина пренесе месној 

заједници;
2. средства која грађани обезбеђују 

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

издвајају 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;
7. еколошка такса.
Савет месне заједнице је дужан да сва средства 

користи у складу са законом, програмом и 
плановима.

Савет месне заједнице је дужан да новчаним 
средствима располаже у складу са начелима 
законитости, ефикасности и целисходиости.

Члан 12.
Средства за финансирање зарада запослсних у 

градским месним заједницама обезбеђују се у буџету 
Општине по истим мерилима и критеријушша, 
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 финсирање материјашгах трошкова 
градских месних заједница обезбеђују се у буџету 
Општине за сваку посебно, зависно од величине 
месне заједнице (територије и броја становника), 
величине пословног простора којн користе и врсте 
комуналних услуга које користе.

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

Све евентуалне промене у висини плата 
и материјалним трошковима у току године у 
Општинској управи примењиваће се аналогно и на 
месне заједнице.
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Књиговодствене и рачуноводствене послове 
за потребе месних заједница обављаће Одељење 
за прнвреду, финаисије, трезор и друштвене 
делатности Општинске управе.

Члан 13.
Месна заједница дужна је да на захтев 

надлежних органа Општине, поднесе извештај o 
свом раду, остваривању програма месне заједнице и 
коришћењу средстава која joj je Општина пренела.

Контролу матсријално-финансиског пословања 
месне заједнице врше законом одређени органи и 
буџетска инспекција Општинске управе.

ОДЛУЧИВАЊЕ У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

Члан 14.
Грађани организовани у месној заједници 

одлучују o својим заједничкии интересима путем:
- референдума;
- писменог изјашњавања;
- збора грађана;
- иницијатива, предлога и мишљења; и
- изабраних представника у органима месне 

заједнице|г,
Грађани у месној заједннци могу покренути 

народну иницијативу у складу са Статутом 
Општине, статутом месне заједнице и законом.

РЕФЕРЕНДУМ

Члан 15.
Референдумом у месној заједници грађани 

се изјашњавају o одређеним питањима o којима 
одлучује Скупштина општине, као и одређении 
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 
поднети: 

- збор грађана;
- 10% грађана од укупног броја бирача; 
- председник Општине; и 
- савет месне заједнице.
Одлуку o расписивању референдуиа у месној 

заједници доноси Скупштина општине.
Референдум се обавезно расписује ради 

одлучнвања o питањима утврђеним статутои месне 
заједнице, овом одлуком и законом.

ПИСАНО ИЗЈАШЊАВАЊЕ

Члан 16. 
Писано изјашњавање се спроводи на исти начин 

и по истом поступку као за референдум.

ЗБОР ГРАЂАНА

Члан 17.
Збор грађана се може одржати за подручје целе 

месне заједнице, дела месне заједнице, насеља или 
дела насеља.

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 подручју месне заједнице, која буду 
предвиђена статутом месне заједнице.

Члан 18.
Збор грађана месне заједнице иоже сазвата 

председник Скупштине општине, председник 
Општине и савет месне заједнице, ради разиатрања 
питања из надлежности Скупштине општине и 
иесне заједнице.

Предлог за сазивање збора грађана у месној 
заједници могу поднети: 

- најмање 50 бирача;
- најмање 5 одборника у Скупштшга општине, 

и 
- председник Општине.
Збор грађана месне заједнице, ради разматрања 

питања за целу месну заједницу, може се одржати 
ако присуствује најиање 10% грађана-бирача.

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

ОРГАН МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан19.
Орган месне заједнице је савет, који се бира на 

период од 4 године. Савет има 21 члана. Председник 
и заменик председника савета бирају се из реда 
чланова савета.

У месним заједницама које имају до 2000 
бирача, савет има председника и 10 чланова, у 
месним заједницама које имају од 2001 до 5000 
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бирача, савет има председника и 14 чланова и у 
месним заједницама које имају преко 5000 бирача, 
савет има председника и 20 чланова.

Члан 20.
Савет месне заједнице је представничко тело 

месне заједнице, које обавља следеће послове и 
задатке:

1. доноси статут месне заједнице;
2. доноси финаншјски план и завршни рачун..
3. доноси програм рада и полугодишњи и 

годишњи извештај o раду;
4. доноси пословник o раду;
5. покреће иницијативу за увођење 

самодоприноса;
6. врши надзор над спровођењем програма 

реализације 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 сe o спровођењу референдума који се 
расписује на територији Општине, за делове 
Општине, месну заједницу, или делове 
месне заједнице;

10. сазива збор грађана и именује свог 
представника на свии зборовима грађана, 
извршава одлуке и спроводи закључке 
зборова грађана;

11. усваја једногодишњи и четворогодишњи 
извештај o 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;

13. врши и друге послове утврђене овом 
одлуком.

ПОСТУПАК ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА 
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 21.
Изборе за савете месних заједница расписује 

председник 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 избора за чланове 
савета иесних заједница, од стране председника 

Скупштине општине, па до дана одржавања избора, 
не може протећи мање од 30 ни више од 60 дана.

Члан 22.
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, којн 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 
заједнице има и одборник Скупштине општине 
Пожаревац, као и посланици.

Члан 23.
Органи за спровођење избора за чланове савета 

месних заједница су комисија за избор чланова 
савета 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 комиснје 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 комисигја одлучује већином гласова од 
укупног броја својих чланова

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

Изборна комисија има секретара, кога именује 
савет месне зајеснице. Секретар обавља стручне 
и админисатративно- техничке послове за потребе 
комисије и учествује у раду комисије без права 
одлучивања. Секретар комисије ииа заменика.

Члан 24. 
Изборна комисија и бирачки одбори раде у 

сталном и проширеном саставу.
Право да одреди члана за рад у органима за 

спровођење избора има сваки подносилац потврђене 
и проглашене изборне листе, који је предложио 
најиање 2/3 кандидата од укупног браја чланова 
савета који се бира.

Два или више подносилаца изборне листе могу 
одредити заједничког члана за рад у органу за 
спровођење избора.
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Изборна комисија ради и одлучује већином 
гласова чланова у проширеном саставу од дана 
утврђивања тог састава до завршетка избора.

Члан 25. 
Изборна комисија:
1. Стара сe o законитости спровођења избора 

чланова савета;
2. Одређује бирачка места, најкасније 20 дана 

пре дана одређеног за одржавање избора, 
али тако да бирачка иеста буду истоветна 
са бирачким местима за избор одборника 
Скупштине општине 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 габорне листе сачињене 
и поднете у складу са прописима o избору 
Чланова савета ;

7. Проглашава изборне листе;
8. Утврђује облик и изглед гласачких листића, 

број гласачких листића за бирачка места и 
записнички их предаје бирачким одборима;

9. Утврђује и објављује укупне резултате 
избора чланова савета;

10. Подноси извештај савету месне заједнице o 
спроведеним изборима за чланове савета

11. Обавља и друге послове одређене прописима 
o избору чланова савета.

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

Члан 26. 
Бирачки одбор чине председник и 2 члана.
Председник и чланови бирачких одбора имају 

заменике.
Бирачки одбор именује се најкасније 10 дана 

пре дана одређеног за одржавање избора.
У бирачком одбору ни једна политичка странка 

не иоже имати више од половине чланова
Решење o 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 27.
Бирачки одбор непосредно спроводи гласање, 

обезбеђује правилност и тајност гласања, утврђује 
резултате гласања на бЈфачком месту и обавља 
друге послове одређене одлуком.

Бирачки одбор се стара o одржавању реда на 
бирачком иесту за време гласања. Ближа правила o 
раду бирачких одбора одређује изборна комисија.

КАНДИДОВАЊЕ

Члан 28.
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 најиање 30 бирача по изборној листи, односно 
по предлогу 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 29.
Изборна листа доставља се изборној комисији 

најмање 15 дана пре дана одређеног за одржавање 
избора.

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

занимање, пребивалиште и адресу 
становања.

Уз изборну листу изборној комисији доставља 
се следећа документација:

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

који подржавају одређену изборну листу;
3. коплја личне карте кандидата;
Списак бирача који подржавају изборну листу 

садржи следеће податке: редни број, презиие 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 одлуком o M.3.
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Члан 30. 
Једно лице може бити кандидат, за члана савета 

само на једној изборној листи.
Подносилац изборне листе одређује редослед 

кандидата на листи.
Кад по доношењу решења o проглашењу 

изборне листе кандидат буде правоснажном 
судском одлуком лишен пословне способности, 
изгуби држављансатво 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 
најдоцниије до дана утврђивања збирне изборне 
листе.

Члан 31.
Назив изборне листе одређује се према називу 

политичке странке која подноси листу, a у назив се 
може укључити име и презиие 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, a у назив се може 
укључити име и презиме лица које група грађана 
одреди као носиоца изборне листе.

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

Члан 32.
Изборна комисија прописује облик и садржај 

обрасца 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 33.
Изборна комишја 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, a 

најкасније у року од 24 часа од пријема изборне 
листе.

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

Члан 34.
Кад изборна комисија утврди да изборна листа 

није поднета благовремено, донеће решење o њеном 
одбацивању.

Кад изборна комисија утврди да изборна листа 
садржи недостатке који су сметња за проглашење 
изборне листе у складу са 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 истовреиено 
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 наредна 24 часа решење којим се 
одбија проглашење изборне листе.

Члан 35.
Збирну изборну листу утврђује изборна комисија 

и она садржи све изборне листе са личним именима 
свих кандидата и подацима o години рођења, 
занимању и пребивалишту.

Редослед изборних листа са имешша свих 
кандидата на збирној изборној листи утврђује се 
према редоследу њиховог проглашења.

Збирну изборну листу изборна комисија 
објављује на огласној табли месне заједнице и на 
другим пригодним местима, најкасније 10 дана пре 
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 o 
изборним листама.

Члан 36.
Изборна комисија дужна је да за сваки бирачки 

одбор благовремено припреми материјал за гласње, 
a нарочито потребан број гласачких листића, извод 
из бирачког списка, као и образац записника o раду 
бирачког одбора.

Гласачке листиће припрема изборна комисија.
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Изборна комисија утврђује укупан број 
гласачких листића, који мора бити једнак броју 
бирача уписаних у бирачки списак у Општини.

Изборна комисија контролише припрсму 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.

Члан37. 
Примопредаја изборног материјала врши се 

најкасније 24 часа пре дана одржавања избора.
Изборна комисија стара сe o уређивању 

бирачких места и припреиа за сваки бирачки одбор 
потребан број гласачких кутија c 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 o свом раду.

Члан 38. 
Гласачки листић садржи:
1. редни број који се ставља испред назива 

изборне листе;
2. назив изборних листа, према редоследу 

утврђеном на збирној листи, са личним 
именом првог кандидата са листе; и

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

Члан 39.
Збирна изборна листа, c 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 комисија.

Члан 40.
Представници подносилаца избориих 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. 
Увид у изборни иатеријал може се извршити у року 
од пет дана од дана одржавања избора.

Члан 41. 
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 заокруживањем редног броја 

испред назива изборне листе за коју се гласа или 
заокруживањем 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 42.
По завршеном гласању бирачки одбор приступа 

утврђивању резултата гласања на бирачком месту.
Бирачки одбор утврђује број неупотребљених 

гласачких листића и ставља их у посебан оиот 
који печати, c назнаком на омоту да се ради o 
неупотребљеним гласачким листићима.

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

Када 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, c назнаком 
да се ради o неважећим гласачкии листићима, 
a потом утвруђује 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 o важећим гласачким 
листићииа, који се потом печати.

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

Када је на гласачком листићу закружено име 
и презиме првог кандидата на изборној листи 
или је заокружен назив или део назива изборне 
лисге, одиосно ако су истовремено заокружени 
редни број и назив изборне листе и име и презиме 
првог кандидата, такав изборни листић сматра се 
важећим.

Када се утврди да је број гласачких листића 
у гласачкој кутији већи од броја бирача који су 
гласали, или у гласачкој кутији није нађен контролни 
листић, бирачки одбор се распушта и ииенује нови, 
a гласање на том бирачком месту понавља се.
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Члан 43.
Бнрачки одбор, по утврђивању резултата гласања, 

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

Записник o раду бирачког одбора поттшсују сви 
чланови бирачког одбора.

Члан 44.
Заплсник o раду бирачког одбора израђује се 

на прописаном обрасцу који се штампа у шест 
примерака.

Први примерак записаника c утврђении 
изборним материјашш доставља се изборној 
комисији.

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

Преостала четри примерка записника уручују се 
представницииа 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 45.
 Кад утврди резултате гласања бирачки одбор 

ће без одлагања, a најкасније у року од 8 часова 
од затварања бирачких местадоставити изборној 
комисији записиик o утврђивању резултата гласања 
на бирачкои иесту, извод из бирачког списка, важеће 
гласачке листиће у запечаћеном посебном омоту, 
неупотребљене гласачке листиће у запечаћеном 
посебном омоту, неважеће гласачке листиће у 
запечаћеном посебнои омоту, као и преосталу 
изборну документацију.

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

 Члан 46.
По пријему изборног материјала са бирачких 

иесга изборна комисија, у року од 24 часа од 
затварања бирачких места, утврђује резултате 
гласања на бирачким местима.

 Члан 47.
Изборна комисија утврђује резултате избора и o 

томе сачињава посебан записник.
Свакој изборној листи припада број мандата 

који је сразмеран броју добијених гласова.
Изборна комисија расподељује мандате свакој 

габорној листи, тако што се укупан број важећих 
гласова , који је освојила поједина изборна листа, 
дели укутшим бројем гласова које су освојиле све 
изборне лисге. Тако добијен број се, потом, множи 
бројем чланова савета, ( 21 члан).

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

Уколико један или више мандата остану 
нераспоређени, они се додељују изборним листама 
према највећим деловима разломка, док не буде 
распоређен и последњи мандат.

 Члан 48.
Мандати који припадају одређеној изборној 

листи додељују се кандидатима са те листе, у складу 
са одредбама статута.

 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 49.
 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 6 месеци;

3. ако је правоснажном одлуком лишен 
пословне способности;

4. ако му престане пребивалиште на 
територији месне зајенице;

5. губљењем држављанства;
6. ако наступи смрт члана савета.

 Члану савета престаје мандат даном наступања 
случаја из става 1 овог члана .

 Дан престанка мандата констатује савет иеше 
заједнице на првој наредној седници после пријема 
обавештења o разлозима за престанак мандата

Члан 50.
Поновни избори спроводе се ако изборна 

комиција или Општинско веће пониште изборе због 
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неправилности 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 мсстима на којима изборни 
поступак није спроведен у складу са 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 
када су избори поништени због неправилности у 
утврђивању изборне листе.

У случају понављања избора коначни резултати 
избора утврђују се по завршетку поновљеног 
гласања.

Члан 51.
Када члану савета престане мандат пре истека 

времена на које је изабран, мандат припада изборној 
листи са које је изабран. Taj мандат се додељује 
следећем кандидату на изборној листи за кога 
странка није добила мандат.

Када члану савета престане мандат пре истека 
времена на које изабран, a 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 разломка, a за њега није добио 
мандат.

Ако две или више изборних листа имају исти 
следећи највећи део разлоика, 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 52.
Сваки бирач, кандидат за члана света и 

подносилац изборне листе може изборној комисији 
уложити приговор због повреде изборног правила 
или изборног поступка.

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

Приговор се подноси у року од 24 часа од дана 
када је донета одлука, односно извршена радња или 
учињен пропуст.

Члан 53.
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 не донесе решење у 
роковима предвиђении статутом, сиатраће се да је 
приговор усвојен.

Члан 54.
Против решења изборне комисије, па и оног 

којии 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, a најкасније у року од 24 часа све 
потребие 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 жалбн је 
правоснажна и против ње се не може повести 
управнн спор.

Ако Општинско веће усвоји жалбу на решење 
којим је одбијен приговор одговарајућа изборна 
радња, односно гобори поновиће се најкасније у 
року од 15 даиа 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 55.
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 o 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 савет месне заједнице, уз одобрење начелника 
Општинске управе.
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ПОСТУПАК ЗА ИЗБОР САВЕТА МЕСНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ

Конституисање савета месне заједнице

Члан 56.
По спроведении изборима за савет месне 

заједнице у року од 20 дана одржаће се конститутивна 
седница савета месне заједнице. Чланови савета 
бирају председника савета из редова чланова савета, 
већином гласова укупног броја чланова савета, 
јавним гласањем. Избор председника и заменика 
врши се појединачно.

Председник савета месне заједнице представља 
и заступа месну заједницу, стара сe o организовању 
рада савета, одговара за законитост рада савета, 
стара сe o спровођењу одлука и наредбодавац је за 
извршење финансијког плана.

Председник савета месне заједнице је 
дужан да на свака три месеца члановима савета 
достави финансијки извештај o пословању месне 
заједнице.

Члан 57.
Заменик председника замењује преседника 

Савета у његовои одсуству и помаже му у раду. 
Одредбе овог Статута, које се односе на председника 
савета, аналогно се прииењују и на заменика 
председника савета.

Члан 58. 
Председник сазива савет по потреби, a најмање 

једанпут месечно.
Председник Савета је дужан да сазове седницу 

када то затражи најмање једна трећина укупног броја 
чланова Савета или Општинско веће најкасније 
у року од 15 дана од дана подношења писменог 
захтева.

Уколико председник Савета не сазове седницу 
Савета то могу учинити предлагачи из става 2 овог 
члана .

Члан 59.
Председник, заменик председника и чланови 

савета 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 
су у обавези да обавесте савет o свакој ствари у 

којој имају приватни интерес, који утиче или може 
утицати на њихову непристрасност у доношењу 
одлука.

Члан 60.
Председник и заменик председника могу бити 

разрешени те дужности и пре истека мандата и то:
- на свој захтев или ;
- на захтев већине од укупног броја чланова 

савета.

Члан 61.
Савет иесне 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 
месне заједнице, финансијски план и завршни 
рачун месне заједнице.

Начин рада и одлучивање на седницама Савета 
ближе се одређује Пословником o раду.

Члан 62.
Одборници Скупштине општине изабрани у 

једној месној заједници, који нису изабрани у савет 
месне заједнице, имају права да учествују у раду 
Савета месне заједнице, без права одлучивања.

Члан 63.
Месна заједница има секретара месне 

заједнице.
Секретар обавља стручне послове за потребе 

савета месне заједнице, комисија и других радних 
тела месне заједнице.

Члан 69.
Предлог за промену статута може дати најмање 

једна трећина чланова савета месне заједнице или 
10 % бирача месне заједнице.

Измене и допуне статута врше се по поступку 
као за његово доношење.

Члан 70.
За све што није регулисано овим статутом, 

примењиваће се закон, одлука o месним заједницама 
и Статут Општне Пожаревац.

Члан 71.
Даном ступања на снагу овог Статута престаје 

да важи Статут који је донео Савет градске месне 
заједнице “Костолац” дана 13.06.2001.год.
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Члан 72.
Овај статут ступа на снагу 8 дана од дана 

објављивања на огласној табли месне заједнице 
“Костолац”.

Број: 580/05

CEKPETAP MECHE ЗАЈЕДНИЦЕ 
Цвијановић Љиљана, ср.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
КОСГОЛАЦ

Драган Сотиров, ср.
30

На основу члана 72. Закона о локалној 
самоуправи (“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 Пољана 
на седници од 23.11.2005. године, донео је

СТАТУТ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ “ПОЉАНА” У 

ПОЉАНИ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Месна заједница је облик месне самоуправе 

у којој локално становништво задовољава своје 
потребе и интересе.

Члан 2.
Месна заједница има својство правног лица 

у погледу права и oбавеза утврђених законом, 
статутом и Одлуком о месним заједницама.

Месна заједница има свој статут, који доноси 
Савет месне заједнице, у складу са- законом, 
статутом и Одлуком о месним заједницама 
Скупштине општине. Сагласност на статут месне 
заједнице даје Скупштина општине.

Члан 3.
Месна заједница има свој печат и штамбиљ.
Печат је округлог облика, пречника 30 мм, 

исписан је на српском језику, ћириличним писмом, 
са слеђећом сађржином и изгледом:

У спољашњем кругу печата исписано је 
“Република Србија, Општина Пожаревац”.

У другом кругу исписано је “Месна заједница 
Пољана”.

У средини печата попреко исписано је 
“ПОЉАНА”.

Штамбиљ је правоугаоног облика, величине 
52 x 33 мм у коме је у хоризонталним; редовима 
исписана, ћириличним писмом слеђећа садржина: 

Република Србија 
ОПШТИНА ПОЖАРЕВАЦ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА “П О Љ А Н А”
Бр._______________
____________20___год.
Пољана

Члан 4.
Месна заједница има рачун.

Члан 5.
Имовину месне заједнице чине средства за рад 

покретне ствари и права.
Средства за рад месне заједнице су:
1. средства која Општине пренесе месној 

заједници;
2. средства која грађани обезбеђују 

самодоприносом, или на други начин.
3. средства која за активност месне заједнице 

издвајају заинтересована пређузећа и други 
субјекти;

4. средства од накнаде за услуге и од накнаде 
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 користи у складу са законом програмом и 
плановима.

Савет месне заједнице је дужан да новчаним 
средствима располаже у складу са начелима 
законитости, ефикасности и целисхођности.

Члан 6.
Рад органа месне заједнице је јаван.
Јавност рада и обавештења гређана обезбеђују 

се:
- јавним расправама на зборовима грађана о 

предиозима 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 Општине и месне заједнице 
на огласној табли, односно огласном простору 
који је доступан најведеип броју грађана, 
истицањем усвојених одлука и других аката, 
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као и обавештавањем грађана о седницама 
савета месне заједнице, о зборивима 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.

II ПОСЛОВИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

Члан 7.
Грађани у месној заједници своје потребе или 

интересе задовољавају и остварују у слеђећим. 
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 8.
У вршењу послова месне заједнице, грађани и 

органи месне заједнице:
- дају иницијативе за измену 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 

територији;
- организују рад радних тела месне заједнице;
- дају мишљење о урбанистичким плановима;
- дају предлоге о доношењу програма 

комуналне изградње;
- учествују у расправама о одржавању чистоће, 

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

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

- остварују сарадњу са општинским јавним 

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

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

- одлучују о коришћењу простора којим 
располаже месна заједница и одржавању 
објеката на подручју месне заједнице;

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

и законом и Статутом Општине.

III ОДЛУЧИВАЊЕ У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 

Члан 9.
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.

IV ОРГАН МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 10.
Орган месне заједнице је савет, који се бира на 

четири године
Савет месне заједнице броји 11 чланова.

Члан 11.
Савет месне заједнице је представничко тело 

месне заједнице; које обавља слеђеде послове и 
задатке:

1. доноси Статут месне заједнице;
2. доноси финансијски план и завршни рачун 

месне заједнице; 
3. доноси програм рађа и полугодишњи и 

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

самодоприноса; 
6. врши надзор над спровођењем програма 

реализације уведеног самодоприноса;
7. покреће иницијативу за доношење нових 

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

невладиним организацијама о питањима која 
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су од интереса за грађане месне заједнице;
9. стара се о спровођењу референдума који се 

расписује на територији Општине, за делове 
Општине, месну заједницу, или делове 
месне заједнице;

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

11. усваја једногодишњи и четверогодишњи 
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 одлуком о 
месним заједницама

Члан 12.
Изборе за савет месне заједнице расписује 

председник Скупштине општине Пожаревац 
одлуком којом се одређује дан одржавања избора, 
као и дан од кога почињу да теку рокови за вршење 
изборних радњи.

Органи за спровођење избора, њихов састав, 
надлежност, као и начин спровођења избора 
ближе су одређени Одлуком о месним заједницама 
Скупштине општине Пожаревац.

Савет месне заједнице дужан је, у току 
расписивања и спровођења избора, да се у 
потпуности придржава Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник РС”, бр. 9/02, 
33/04 и 135/04) као и Одлуке о месним заједницама 
Скупштине Општине Пожаревац.

Конституисање савета месне заједнице

Члан 13.
По спровеђеним изборима савет месне заједнице 

у року од 20 дана одржаће конститутивну седницу 
савета месне заједнице, на којој 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 
права гласа, у раду савета месне заједнице у којој 
има пребивалиште.

Члан 14.
Пређседник савета месне заједнице представља 

и заступа месну заједницу и наредбодавац је за 
извршење финансијског плана.

Члан 15.
Председник, заменик председника и чланови 

савета месне заједнице, поступају искључиво у 
јавном интересу.

Доношење одлука на нивоу месне заједнице 
не срне 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.

Сазивање седнице савета 

Члан 16.
Седница савета месне заједнице је јавна.
Седнице савета се одржавају према потреби.
Седнице савета сазива председник савета, по 

сопственој иницијативи, на предлог једне трећине 
чланова савета, или на предлог 30 грађана месне 
заједнице.

Члан 17.
Седнице се сазивају писменим или усменим 

путем.
Позив за седницу доставља се најкасније три 

дана пре дана одређеног за одржавање седнице.
Члановима савета се са позивом доставља и 

предлог дневног реда, место и време одржавања, 
као и одговарајући материјал (ако има).

Изузетно, у хитним случајевима, председник 
може сазвати седницу са роком кратим од три дана, 
а дневни ред за ову седницу може предложити на 
самој седници.

Члан 18.
За седницу савета поред чланова савета позивају 

се и сви одборници Скупштине општине, изабрани 
са територије месне заједнице т да учествују у раду 
савета.

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

Члан 19.
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, 
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програм развоја месне заједнице, финансијски план 
и завршни рачун месне заједнице.

Члан 20.
Месна заједница Пољана има секретара месне 

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

V СТАЛНА И ПОВРЕМЕНА РАДНА ТЕЛА 

Члан 21.
Савет месне заједнице може да образује стална 

и повремена радна тела: комисије, одборе и слично, 
у циљу припреме, разматрања и решавања питања 
из надлежности месне заједнице.

У одлуци о образовању радних тела, савет месне 
заједнице, одређује број, структуру, надлежност, 
мандат, подношење извештаја, као и друга питања.

Стална радна тела месне заједнице су комисије 
и одбори:

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

2. одбор за комунална питања и 
инфраструктуру.

Члан 22.
Стална и повремена радна тела месне заједнице 

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

Радно тело одлучује већином од укупног броја 
чланова.

Члан 23.
Књиговодствене и рачуноводствене послове 

за потребе месне заједнице Пољана, обављаће 
Одељење за привреду, финансије и трезор и 
друштвене делатности Општинске управе.

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 24.
Ступањем на снагу овог Статута, престаје да 

ваши Статут месне заједнице Пољана од 04.05.2001. 
године.

Члан 25.
За све што није регулисано овим Статутом, 

примењиваће се закон, Статут општине и Одлука 
о месним заједницама општине Пожаревац, као и 
други прописи који уређују ову материју.

Члан 26.
Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику општине 
Пожаревац” решења о давању сагласности на исти.

У Пољани 23.11.2005. године                   Број: 53/05

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА МЗ ПОЉАНА
Јовић Богољуб, ср.
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Ha основу члана 72. Закона о локалној самоуправи 
(“Сл.гласник РС”, бр. 9/02, 33/04 и 135/04) и на 
основу члана 15. и 25. Одлуке o месним заједницама 
(“Службени гласник општине Пожаревац”, бр. 3/05), 
Савет Месне заједнице “Кленовник” у Кленовнику, 
на седници од 01.12.2005. године, донео је

C T A T У T
MECHE ЗАЈЕДНИЦЕ “КЛЕНОВНИК” У 

КЛЕНОВНИКУ

I OCHOBHE ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Месна заједница je облик месне самоуправе, 

у којој локално становништво задовољава своје 
потребе и интересе.

Члан 2.
Месна заједница има својство правног лица 

у погледу права и обавеза утврђених законом, 
статутом и Одлуком o месним заједницама.

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

Сагласност на статут месне заједнице даје 
Скупштина општине.

Члан 3.
Месна заједнице 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 исписан је назив 
“Република Србија општина Пожаревац”.

У другом кругу исписано је “Месна заједница 
“Кленовник”.

У средини печата исписано је седиште месне 
заједнице - “Кленовник”.
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Штамбиљ је правоугаоног облика, величине 
50х40мм у ком је хоризонталним редовима исписана, 
ћириличним писмом, следећа садржина.

Република Србија
Општина Пожаревац Месна заједница 

“Кленовник”
Број___________
_______________године
Кленовник

Члан 4.
Месна заједница Кленовник има два рачуна и 

то: редовни рачун и рачун месног самодоприноса.

Члан 5.
Месна заједница има свој празник.
Дан Месне заједнице “Кленовник” и сеоска 

слава је 28.08. Велика Госпојина.

Члан 6.
Рад органа месне заједнице је јаван.
Јавност рада и обавештавање грађана обезбеђује 

се:
- јавним расправама на зборовима грађана o 

предлозима финансијског плана и завршног 
рачуна месне заједнице, годишњим 
извештајима o 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 Општине и месне заједнице 
на огласној табли, односно огласном простору 
који је доступан највећем броју грађана, 
истицањем усвојених одука и других аката, 
као и обавештавањем грађана o седницама 
савета месне заједнице, o 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.

II ПОСЛОВИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 7.
Грађани у месној заједншда 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 o деци и грађанима 
различитих социјалних група; 

- ванинституционалне бриге o социјалним 
категоријама становништва; 

- социјалне и здравствене заштите и образовања; 
и

- самодоприноса.

Члан 8.
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 o питањима 

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

територији;
- организују рад радних тела месне 

самоуправе;
- дају мишљења o урбанистичким плановима;
- дају предлоге o доношењу програма 

комуналне изградње;
- учествују у расправама o одржавању чистоће, 

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

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

- остварују сарадњу са општинским јавним 
предузећима;

- брину сe o уређењу насеља;
- обезбеђују комунални развој насеља (изградња 

пута, тротоара, топловода, електричне мреже 
и др.);

- одлучују o коришћењу простора којим 
располаже месна заједница и одржавању 
објеката на подручју месне заједнице, чији су 
они корисници;

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

законом и Статутом Општине.

III ОДЛУЧИВАЊЕ У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

Члан 9.
Грађани организовани у месној заједници 

одлучују o својим заједничким интересима путем:
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- 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.

IV ОРГАН МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 10.
Орган месне заједнице је савет, који се бира 

на четири године. Савет месне заједнице броји 11 
чланова.

Члан 11.
Савет месне заједнице је представничко тело 

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 o раду;
4. доноси пословник o раду;
5. покреће иницијативу за увођење 

самодоприноса;
6. врши надзор над спровођењем програма 

реализације 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 сe o спровођењу референдума који се 
расписује на територији Општине, за делове 
Општине, месну заједницу, или делове 
месне заједнице;

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

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

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

13. врши и друге послове утврђене овом 
одлуком.

Члан 12.
Изборе за савете месних заједница расписује 

председник Скупштине општине Пожаревац 
одлуком којом се одређује дан одржавања избора, 
као и дан од кога почињу да теку рокови за вршење 
изборних радњи.

Органи за спровођење избора, њихов састав, 
надлежност, као и начин спровођења избора 
ближе су одређени Одлуком o месним заједницама 
Скупштине општине Пожаревац.

Савет месне заједнице дужан је, у току 
расписивања и спровођења избора, да се у 
потпуности придржава Закона o локалној 
самоуправи (“Службени гласник РС”, бр. 9/02, 
33/04 и 135/04) као и Одлуке o месним заједницама 
Скупштине општине Пожаревац.

Конституисање савета месне заједнице

Члан 13.
По спроведеним изборима за савете 

месних заједница у року од 20 дана одржаће се 
конститутивна седница савета месне заједнице, на 
којој 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 
права 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 
извршење финансијског плана.

Члан 15.
Председник, заменик председника и чланови 

савета 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 o свакој ствари у којој имају приватни 
интерес, који утиче или може утицати на њихову 
непристрасност у доношењу одлука.
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Сазивање седнице савета

Члан 16.
Седница савета месне заједнице јe jавна.
Седнице савета се одржавају према потреби, a 

најмање једном у два месеца. Седнице савета сазива 
председник савета, по сопственој иницијативи, 
на предлог једне трећине чланова 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.
Члановима савета се са позивом доставља и 

предлог дневног реда, место и време одржавања 
као и одговарајући материјал (ако има).

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

Члан 18.
За седницу Савета поред чланова Савета позива 

се одборник Скупштине општине, изабран за 
територију Месне заједнице, да учествује у раду 
Савета.

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

Члан 19.
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 20.
Месна заједница Кленовник има секретара 

месне заједнице.
Секретар обавља стручне послове за потребе 

Савета 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 
слично, у циљу припреме, разматрања и решавања 
питања из надлежности месне заједнице.

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

Стална радна тела месне заједнице су комисије:
1. комисија за прописе (за нормативна акта и 

административна питања);
2. комисијазајавненабавке; 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 
радних 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 

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

издвајају заинтересована предузећа и други 
субјекти;

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

5. поклони, легати и друга средства;
6. средства која општина пренесе месној 

заједници за плате запослених и за 
материјалне трошкове.

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

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

Члан 24.
Књиговодствене и рачуноводствене послове 

за потребе месне заједнице Кленовник обављаће 
Одељење за привреду, финансије, трезор и 
друштвене делатности Општинске управе.
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VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 25.
Даном ступања на снагу овог Статута, престаје 

да важи Статут Месне заједнице „Кленовник” од 
28.11.2002. године.

Члан 26.
За све што није регулисано овим Статутом, 

примењиваће се закон, Статут општине и Одлука 
o месним заједницама општине Пожаревац, као и 
други прописи који уређују ову материју.

Члан 27.
Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивању у Службеном гласнику општине 
Пожаревац решења o давању сагласности на исти.

У Кленовнику, 01.12.2005. год.         Број: 01-155/05

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
МЗ “КЛЕНОВНИК”

Светислав Петровић, ср.
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На основу члана 70. и 71. Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник РС”. бр. 9/02., 
33/04 и 135/04),на основу члана 4. Одлуке о 
месним заједницама (“Службени гласник опстине 
Пожаревац бр. 3/05) и на основу члана 127. Статута 
опстине Пожаревац, (“Службени гласник општине 
Пожаревац број 2/05), Савет месне заједнице 
“Дубравица” на својој седници одржаној 04.09.2005. 
године, донео је

СТАТУТ 
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ “ ДУБРАВИЦА”

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Месна заједница “Дубравица” образована је 

за сеоско насеље Дубравица и носи назив овог 
насељеног места.

Члан 2.
Месна заједница је облик месне самоуправе 

у којој локално становништво задовољава своје 
потребе и интересе.

Члан 3.
Месна заједница има својство правног лица 

у погледу права и обавеза утврђених Законом, 
Статутом и Одлуком о месним заједницама.

Месна заједница има Статут, који доноси Савет 
месне заједнице, у складу са законом, Статутом 
и Одлуком о месним заједницама Скупштине 
општине.

Сагласност на статут Месне заједнице даје 
Скупштина општине .

Члан 4.
Месна заједница има свој печат и штамбиљ. 

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

У спољашњем кругу печата исписан је назив : 
“Република Србија” .

У другом и трећем кругу исписано је: “Општина 
Пожаревац” Месна заједница “Дубравица”

У дну печата, исписано је седиште Месне 
заједнице: Дубравица

Штамбиљ је правоугаоног облика, величине 
50 x 40 мм у коме је у хоризонталним редовима 
исписана ћириличним писмом следећи садржај:

Република Србија Општина Пожаревац
Месна заједница
“ДУБРАВИЦА”
Број: __________
Датум: _________ год.
Дубравица

Члан 5. 
Месна заједница има рачун.

Члан 6.
Имовину Мене заједнице чине средства за рад 

(чл. 67. Одлуке о месним заједницама), покретне 
ствари и права.

Члан 7.
Рад органа Месне заједнице је јаван. Јавност 

рада и обавештавање грађана обезбеђује се:
- јавним расправама на зборовима грађана о 

предлозима финасијског плана и завршном 
рачуну 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 Општине и Месне заједнице 
на огласној табли, истицањем усвојених 
одлука других аката, као и обавештавањем 
грађана о седницама Савета Месне заједнице, 
зборовима грађана и другим скуповима од 
локалног интереса најмање 8 дана пре дана 
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њиховог одржавања.
- правом грађана да остварују увид у записнике 

и акте Савета месне заједнице и присуствују 
седницама Савета месне заједнице.

II ПОСЛОВИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 8.
Грађани у месној заједници 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 9.
 У вршењу послова месне заједнице, грађани и 

органи месне заједнице:
 -  дају иницијативу за измене планских аката,
 - дају мишљење о урбанистичким плановима,
 - организују зборове грађана, јавне расправе, 

анкете и покрећу разне иницијативе,
 - организују изјашњавања грађана о питањима 

од значаја за Општину и Месну заједницу,
 - спроводе хуманитарне акције на својој 

територији,
 - организују рад радних тела месне 

самоуправе,
 -  дају предлоге о доношењу програма 

комуналне изградње,
 - учествују у расправама о одржавању чистоће, 

одржаввању зелених површина, уређењу 
паркова, одржавању спортских игралишта и 
сл.,

 - остварују утицај на коришћење општинског 
пословног простора и постављање објеката 
мале привреде на из грађеном и неизграђеном 
осталом грађевинском земљишту,

 - 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 одржавају 
објекте на подручју месне заједнице, чији су 
они корисници,

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

законом и Статутом Општине.

 III ОДЛУЧИВАЊЕ У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
 

Члан 10.
Грађани организнвани у месној заједници 

одлучују о својим заједничким интересима, путем:
- референдума,
- писаног изјашњавања,
- збора грађана,
- грађанске иницијативе, предлога и 

мишљења,
- изабраних представника у органима месне 

заједнице.
Грађани у месној заједници могу покренути 

народну иницијативу у складу са Статутом.

Референдум

Члан 11
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 
поднети:

- збор грађана;
- 10% грађана од укупног броја бирача,
- председник Општине, и
- савет месне заједнице.
Одлуку о расписивању референдума у месној 

заједници доноси Скупштина општине.
Референдум се обавезна расписује ради 

одлучивања о питањима утврђеним статутом 
Месне заједнице, Одлуком о месним заједницама 
СО Пожаревац и Законом.

Писано изјашњавање

Члан 12.
Писано изјашњавање се спроводи на исти начин 

и по истом поступку као и за референдум.
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Збор грађана

Члан 13.
Збор грађана се може одржати за подручје целе 

месне заједнице, дела месне заједнице насеља или 
дела насеља. 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 
подручју месне заједнице, ако се предвиде 
овим Статутом.

Члан 14.
Збор грађана мсне заједнице може сазвати 

председник
Скупштине општине, председник Општине и 

Савет месне заједнице, ради разматрања питања 
из надлежности Скупштине општине и месне зајед-
ница.

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 
изпредходног става овог елана, збор се може 
одржати по протоку времена од 15 минута и са 
бројем присутних бирача, који не може бити мањи 
од 2% уписаних бирача ни мањи од 50 бирача.

IV ОРГАНИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 15. 
Орган месне заједнице је Савет који се бира на 

четири године

Члан 16.
У месној заједници образује се Савет Месне 

заједнице. Савет Месне заједнице је представничка 
тело месне заједнице, каје нбавља следеће послове 
и задатке:

- доноси Статут месне заједнице,
- доноси финансијски план и завршни рачун 

месне заједнице;
- доноси програм рада, полугодишњи и 

годишњи извештај о раду;

- доноси пословник о раду,
- покреће иницијативу за увођење 

самодоприноса, 
- врши надзор над спровођењем програма 

реализације уведеног смодоприноса,
- покреће иницијативу за доношење нових или 

измену постојећих прописа Општине,
- сарађује са удружењима грађана и невладиним 

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

- стара се о спровођењу референдума који се 
расписује на територији Општине, за делове 
Општине, Месну заједницу или делове Месне 
заједнице;

- сазива збор грађана и именује свог 
представника на свим зборовима грађана, 
извршава одлуке и спроводи закључке зборова 
грађана,

- усваја једногодишњи и четворогодишњи 
извештај о раду месне заједнице,

- образује комисије, мировна већа, одборе 
и друга радна тела ради задовољавања 
заједничких потреба грађана у складу са 
законом и Одлуком о месним заједницама, и

- врши и друге послове утврђне Одлуком о 
месним заједницама.

Члан 17.
Изборе за Савет месне заједнице расписује 

председник Скупштине општине Пожаревац, 
одлуком којом се одређује дан одржавања избора, 
као и дан од ког почињу да теку рокови за извршење 
изборних радњи.

Члан 18.
Право да бира и буде биран за члана Савета 

месне заједнице има грађанин Републике Србије 
који има држављаства Републике Сибије и Србије 
и Црне Горе, који је навршио 18 година живота, 
пословно је способан и има пребивалиште у месној 
заједници Чији се савет бира.

Права да буде биран за члана Савета месне 
заједнице има и одборник Скупштине општине 
Пожаревац, као и посланици.

Члан 19.
Органи за спровођење избора, њихов састав, 

надлежност, као и начин спровођења избора близе су 
одређени Одлуком о месним заједница Скупштине 
општине Пожаревац.

Савет месне заједнице дужан је у току 
расписивања и спровођења избора, да се у 
потпуности придржава Закона о локалној 
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самоуправи (“Службени гласник РС” бр. 9/02, 
33/04 и 135/04) као и Одлуке о месним заједницама 
Скупштине општине Пожаревац и Статута СО.

Члан 20.
Савет месне заједнице “Дубравица” броји 11 

(једанаест) чланова.

Конституисање савета месне заједнице

Члан 21.
По спроведеном избору за Савет месне заједнице, 

у року од 20 дана одржаће се конститутивна седница 
Савета месне заједнице, на којој ће чланови Савета 
бирати председника Савета и заменика председника 
Савета месне заједнице из реда чланова Савета, 
већином гласова укупног броја чланова Савета, 
јавним гласањем.

Конститутивну седницу Савета Месне месне 
заједнице сазива досадашњи председник Савета 
Месне заједнице.

Члан 22.
Председник Савета месне заједнице представља 

месну заједницу, стара се о организовању рада 
Савета, сазива седнице, предлаже дневни ред и 
председава седницама Савета, стара се о јавности 
рада, о спровођењу одлука и аката Савета и 
врши и друге послове у складу са ови Статутом. 
Наредбодавац је за извршење финасијског плана.

Седнице Савета председник сазива по потреби 
а најмање једанпут у месец дана.

Председник Савета је дужан да седницу Савета 
сазове када то затражи најмање трећина од укупног 
броја чланова Савета или председник Општине и 
то у року од 5 дана од дана подношења писменог 
захтева.

Члан 23.
Заменик председника Савета помаже 

председнику Савета у раду и замењује га у његовој 
одсутности.

Члан 24.
Председник, заменик председни ка и чланови 

Савета месне заједнице поступају искључива у 
јавном интересу.

Доношење одлуке на нивоу месне заједнице 
пе срне 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 

Сават у свакој ствари у којој имају приватни 
интетес, који утиче или може утицати на њихову 
пристрасност у доношењу одлука.

Члан 25.
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 26.
Одборник Скупштине општине учествује у раду 

Савета месне заједница без права  гласа , ако није 
изабран у Савет месне заједнице

Престанак мандата 

Члан 27.
Председник и заменик председника Савета могу 

бити разрешени и пре истека мандата.
Предлог за разрешење из става 1. овог члана, 

могу поднети:
- најмање једна трећина Чланова Савета.

Члан 28.
Члану Савета месне заједнице престаје мандат 

пре истека времена на које је изабран у складу 
са чланом 54. и 56. одлуке о месним заједницама 
Скупштине општине Пожаревац.

Члан 29.
Месна заједница “Дубравица” може имати 

секретара месне заједнице.

V СТАЛНА И ПОВРЕМЕНА РАДНА ТЕЛА

Члан 30.
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, 
мандат, рок за подношење извештаја, као и друга 
питања.

Члан 31.
За остваривање планова и програма развоја 

Месне заједнице, Савет месне заједнице образује 
сталне камисије:
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1. Комисија за уређење путева и депонију 
смећа,

2. Комисија за изградњу и адаптацију зграда 
Месне заједнице;

3. Комисија за развој електричне мреже и 
уличну расвету,

4. Комисија за уређење парка, гробља и других 
зелених површина,

5. Комисија за развој пољопривредних 
домаћинстава,

6. Комисија за спорт и омладину,
7. Комисија за сарадњу са школским и 

здравственим установама 
8. Комисија за социјална и здравствена питања; 

и
9. Комисија за неговање историјских и 

културних знаменитости.
Поред комисија из става 1. овог члана, Савет 

Месне заједнице по потреби образује и повремена 
радна тела (комисије).

Члан 32.
Стална и повремена радна тела (комисије) 

Савета Месне заједнице имају председника и 6 
чланова, од којих су најмање трећина грађани кoји 
нису чланови Савета месне заједнице.

Чланови сталних и повремених радних тела 
(комисија), могу имати своје заменике.

Радно тела (комисија) одлучује већином гласова 
укупног броја чланова.

VI СРЕДСТВА ЗА РАД МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 33.
Средства за рад Месне заједнице су: 
1. Средства које Oпштина пренесе Месној 

заједници,
2. Средства каје грађани обезбеђују 

самодоприносом или на други начин,
3. Средства која за активност Месне заједнице 

издвајају заинтересована предузећа и други 
субјекти;

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

5. Средства која Општина пренесе Месној 
заједници за материјалне трошкове, и

6. Поклон и, легати и друга средства.
Савет Месне заједнице је дужан да сва 

средства користи у складу са законом, програмом 
и плановима.

Савет Месне заједнице је дужан да новчаним 
средствима располаже у складу са начелима 
законитости, ефикасности и целиснодности.

Члан 34.
Књиговодствене и рачуноводствене послове 

за потребе Месне заједнице обавља Оделење за 
привреду, финсије, трезор и друштвене делатности 
Општинске управе.

Члан 35.
Месна заједница дужна је да на захтев 

надлежних органа Општине поднесе извештај о 
свом раду, остваривању програма Месне заједнице и 
коришћењу средстава које јој је Општина пренела.

Контртфлу материјално финансијског пословања 
Месне заједнице врше законом одређени органи и 
буџетска инспекција општине Пожаревац.

Контролу материјално финансијског пословања 
Месне заједнице врши и Савет Месне заједнице, 
свака 3 месеца, по поднетом извештају Председника 
Савета.

VII ПРЕЛАЗИМЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 36.
Даном ступања на снагу овог Статута, престаје 

да важи Статут Месне заједнице “Дубравица” од 
11.06.2001. године.

Члан 37.
За све што није регулисано овим Статутом, на 

односе у Месној заједници, примењиваће се закон, 
Статут Општине Пожаревац и Одлука о месним 
заједница Скупштине општине Пожаревац.

Члан 38.
Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Сл. гласнику Општине Пожаревац”, 
решења Скупштине Општине Пожаревац о давању 
сагласности на исти.

У Дубравици, 04.09.2005.                        Број: 5/1-05

САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

ПРЕДСЕДНИК
Радиша Лукић, ср.

33

Председник општине Пожаревац,  разматрајући 
захтев Мото клуба „Пожаревац” из Пожаревца 
за финансијску помоћ у циљу учествовања на 
мото тркама које се одржавају у Краљеву, на 
основу члана 88. Став 1. Тачка 7. и 8. Статута 
општине Пожаревац (“Службени гласник општине 
Пожаревац”, бр. 2/2005 ) члана 7. Одлуке o буџету 
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општине Пожаревац ( „Службени гласник општине 
Пожаревац” број 11/06) донео је

РЕШЕЊЕ
o употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Мото клуба „Пожаревац” 

из Пожаревца за финансијску помоћ у циљу 
учествовања на мото тркама које се одржавају 20. 
маја 2007. године у Краљеву и одобравају средства 
у износу од 10.000,00 динара.

II
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења, 

обезбедити из средстава утврђених Одлуком o 
буџету општине Пожаревац за 2007 годину, са 
Раздела: 1- „Председник и Општинско веће”. 
Позиција 13 „Текућа буџетска резерва”, Функција 
110: „Извршни и законодавни органи, финансирање 
и фискални послови и спољни послови”, Економска 
класификација 499, и иста распоредити у оквиру 
Раздела: 1 „Председник и Општинско веће “ 
Глава 1.2. „Дотације невладиним организацијама, 
удружењима и пројектима”, Функција 810 „Услуге 
рекреације и спорта” Позиција: 40 „Дотације 
спортским омладинским организацијама”, 
Економска класификација: 481.

III
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења, 

исплатити из средстава утврђених Одлуком o 
буџету општине Пожаревац за 2007. годину, са 
Раздела: 1 „Председник и Општинско веће “ 
Глава 1.2. „Дотације невладиним организацијама, 
удружењима и пројектима”, Функција 810 „ Услуге 
рекреације и спорта” Позиција: 40 „Дотације 
спортским омладинским организацијама” 
Економска класификација: 481., a на текући рачун 
Мото клуба ..Пожаревац” из Пожаревца број: 160-
18991-42.

IV
За реапизацију овог Решења задужује се 

Одељење за привреду, финансије, трезор и 
друштвене делатности.

У Пожаревцу,30.05.2007.год. Број: 01-40-493//2007

Доставити:
- Шефу одсека за буџет
- Шефу Одсека за трезор
- Данијели Трипковић, Одељење за привреду, 

финансије, трезор и друштвене делатности
- Стевић Срећку, председнику Мото клуба 

“Пожаревац” из Пожаревца

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ПРЕДСЕДИИКА И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Весна Стевић. дипл. правник, ср.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ.
Душан Вујичић, дипл. правиик, ср.
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Председник општине Пожаревац. разматрајући 
захтев Радивојевић Милије из Пожаревца за 
одобрење финансијских средстава ради штампања 
збирке поезије под називом „На стази живота”, 
на основу члана 88. Став 1. Тачка 7. и 8. Статута 
општине Пожаревац (“Службени гласник општине 
Пожаревац”, бр. 2/2005 ) и члана 7 Одлуке o буцету 
општине Пожаревац за 2007. годину (“Службени 
гласник општине Пожаревац”, бр. 11/2006 ) донео 
је

РЕШЕЊЕ
O употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ДЕЛИМИЧНО СЕ ПРИХВАТА захтев 

Радивојевић Милије из Пожаревца за одобрење 
финансијских средстава ради штампања збирке 
поезије под називом „На стази живота” и одобравају 
средства у износу од 10.000,00 динара.

II
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења, 

обезбедити из средстава утврђених Одлуком o 
буџету општине Пожаревац за 2007 годину, са 
Раздела: 1- „Председник и Општинско веће”, 
Позиција 15 „Текућа буџетска резерва”, Функција 
110: „Извршни и законодавни органи, финансирање 
и фискални послови и спољни послови”, Економска 
класификација 499, и иста распоредити у оквиру 
Раздела: 1 „Председник и ипштнско вепе Глава 1.2. 
„Дотације невладиним организацијама, удружењима 
и пројектима”, Функција 160 „Опште јавне 
услуге које нису класификоване на другом месту” 
Позиција: 38 „Учешће општине у програмима НВО 
и Удружења”, Економска класификација: 481.

III
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења, 

исплатити из средстава утврђених Одлуком o 
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буџету општине Пожаревац за 2007. годину, са 
Раздела: 1 „Председник и Општинско веће “ 
Глава 1.2. „Дотације невладиним организацијама, 
удружењима и пројектима”, Функција 160 „Опште 
јавне услуге које нису класификоване на другом 
месту” Позиција: 38 „Учешће општине у програмима 
НВО и Удружења”, Економска класификација: 
481., a на текући рачун „ТЕС ELEKTRONIK” 
DOO Пожаревац, број 230-0002280061018-23, са 
назнаком „за штампање књиге „На стази живота”

IV
За реализацију овог Решења задужује се 

Одељење за привреду, финансије, трезор и 
друштвене делатности.

У Пожаревцу,11.06.2007. год.  Бр.: 01-40-452//2007

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕПОЖАРЕВАЦ

Доставити:
- Шефу одсека за буџет Шефу Одсека за 

трезор
- Милији Радивојевићу, ул. Уроша Предића бб, 

12000 Пожаревац 
- Данијели Трипковић. Одељење за привреду. 

финансије, трезор и друштвене делатности

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ПРЕДСЕДНИКА И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Весна Стевић, дипл. правник, ср.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ,
Душан Вујичић, дипл. правник, ср.
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Општинско веће општине Пожаревац на 
седници одржаној 18.06.2007. године, разматрало 
је захтев Музичке школе „Стеван Мокрањац” из 
Пожаревца за одобрење средстава на име трошкова 
одласка ученика и наставника у Птуј - Словенија, 
са Изјашњењем Одељења за привреду, финансије, 
трезор и друштвене делатности, те је на основу 
члана 92. у смислу члана 88. став 1. тачка 7. Статута 
општине Пожаревац (“Службени гласник општине 
Пожаревац”, бр. 2/2005 ), члана 3. и 35. Одлуке o 
Општинском већу општине Пожаревац („Службени 
гласник општине Пожаревац”, бр. 2/2004 и 3/2005) 
донело

РЕШЕЊЕ 
o употреби средства текуће буџетске резерве

I
ДЕЛИМИЧНО СЕ ПРИХВАТА захтев Музичке 

школе „Стеван Мокрањац” из Пожаревца за 
одобрење средстава на име трошкова одласка 
ученика и наставника у Птуј -Словенија и одобравају 
средстава у износу од 50.000, 00 динара.

II
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења, 

обезбедити из средстава утврђених Одлуком o 
буџету општине Пожаревац за 2007 годину и 
Одлуком o изменама и допунама Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007 годину, са Раздела: 
1 - „Председник и Општинско веће”, Позиција 
15 „Текућа буџетска резерва”, Функција 110: 
„Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Економска 
класификација 499, и иста ће се распоредити у 
оквиру Раздела: 3 „Општинска управа”; Глава 3.9: 
„Средње образовање”; Функција 920: „Средње 
образовање”; Позиција 197: „4631-Текуће 
донације”; „423- услуге по уговору”- за трошкове 
превоза; Економска класификација 463.

III
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења, 

исплатити из средстава утврђених Одлуком o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину и Одлуком o 
изменама и допунама Одлуке o буџету општине 
Пожаревац за 2007 годину, са Раздела: 3 „Општинска 
управа”; Глава 3.5: „Средње образовање”; Функција 
920: „Средње образовање”; Позиција 197: „4631-
Текуће донације”; „423- услуге по уговору”- за 
трошкове превоза; Економска класификација 
463. a на рачун школе Музичке школе „Стеван 
Мокрањац” из Пожаревца,број 840-1222660-09. уз 
обавезу доставе захтева и документације за настале 
трошкове превоза - Одсеку за трезор Одељења 
за привреду, финансије, трезор и друштвене 
делатности.

IV
За реализацију овог Решења задужује се 

Одељење за привреду, финансије, трезор и 
друштвене делатности.

У Пожаревцу,18.06.2007.год. Бр.: 01-06-27/2007-15

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

Доставити:
- Шефу Одсека за буџет
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- Шефу Одсека за трезор
- Сањи Марјановић, Одељење за привреду, 

финансије, трезор и друштвене делатности 
Директору Музичке школе „Стеван 
Мокрањац” из Пожаревца

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ПРЕДСЕДНИКА И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Beснa Стевић, дипл. правник, ср.

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Душан Вујичић, дипл. правник, ср.
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Ha основу члана 41. став 6. и члана 48. Закона 
o буџетском систему („Службени гласник РС” 
број 9/02, 87/02,61/05, 66/05, 101/05, 62/06, 63/06 и 
85/06), члана 41. став 1. и члана 43. тачка 7. Статута 
општине Пожаревац („Службени гласник општине 
Пожаревац” број 3/2002), Одлуке o изменама Одлуке 
o буџету општине Пожаревац за 2007. годину, од 
14.16.2007. године („Службени гласник општине 
Пожаревац”, број 3/07) и захтева РТС-а- Програм 
за иностранство 18.06.2007. године, Председник 
општине Пожаревац доноси

РЕШЕЊЕ O УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком o Изменама 
и допунама Одлуке o буџету општине 
Пожаревац за 2007. годину од 14.06.2007. 
године („Службени гласник општине” број 
3/07) раздео 1 - Председник и Општинско 
веће, функција 110 -Извршни и законодавни 
органи, финансијски и фискални послови и 
спољни послови, економска класификација - 
499, Позиција 15 - Текућа буџетска резерва, 
одобравају се средства у износу од 63.206,00 
динара, на име путних трошкова екипе РТС-
а у Париз, a поводом манифестације „Дани 
српске културе у Паризу”, које организује 
Министарство за дијаспору Владе Републике 
Србије и Скупштина дијаспоре Срба у 
Француској.

2. Средства из тачке 1. овог Решења распоређују 
се у оквиру Раздела 1 -Председник и Општинско 
веће, Глава-1.1. Председник и општинско веће, 
Функционална класификација 110 Извршни и 
законодавни органи, финансирање и фискални 

послови и спољни послови, Позиција 9, 
Економска класификација 422- Трошкови 
путовања, и иста се могу исплатити на рачун 
JATAirwaysa, бр.205-3834-32 - Комерцијална 
банка.

3. O реализацији овог Решења стараће се 
Одељење за привреду, финансије, трезор и 
друштвене делатности Општинске управе 
општине Пожаревац.

У Пожаревцу,18.06.2007.год. Бр.: 01-40-603/2007-1

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ
Душан Вујичић, дипл. правник, ср.
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 Општинско веће општине Пожаревац на 
седници одржаној 18.06.2007. године, разматрало 
је захтев ГМЗ “Костолац” за одобрење средстава 
за обележавање манифестације „Дани Дунава”, 
те је на основу члана 92. a у смислу члана 88. 
став 1. тачка 7 и 8. Статута општине Пожаревац 
(“Службени гласник општине Пожаревац”, бр. 
2/2005 ), члана 3. и 35. Одлуке o Општинском већу 
општине Пожаревац („Службени гласник општине 
Пожаревац”, бр. 2/2004 и 3/2005) донело

 РЕШЕЊЕ
 o употреби средства текуће буџетске резерве

 I
 ДЕЛИМИЧНО СЕ ПРИХВАТА захтева ГМЗ 

“Костолац” за одобрење средстава за обележавање 
манифестације „Дани Дунава” и одобравају 
средстава у износу од 50.000,00 динара.

 II
 Средства опредељена у тачки 1. овог Решења, 

обезбедити из средстава утврђених Одлуком o 
буџету општине Пожаревац за 2007. годину и 
Одлуком o изменама и допунама Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину, са Раздела 1- 
„Председник и општинско веће”, Позиција 15 „Текућа 
буџетска резерва”, Економска класификација 499, и 
иста распоредити у оквиру Раздела 3: «Општинска 
управа», Глава: 3.2. „ Месне заједнице “, Функција: 
160 „ Опште јавне услуге које нису класификоване 
на другом месту”; Позиција:100 “Услуге по уговору 
“; Економска класификација-423.



23.11.2007.СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦСтрана 78 - Број 4

 III
 Средства опредељена у тачки 1. овог Решења, 

исплатити из средстава утврђених Одлуком o 
буџету општине Пожаревац за 2007. годину и 
Одлуком o изменама и допунама Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину, са Раздела 3: 
«Општинска управа», Глава: 3.2. „ Месне заједнице 
“, Функција: 160 „ Опште јавне услуге које нису 
класификоване на другом месту”; Позиција:100 
“Услуге по уговору “; Економска класификација-
423, уз обавезу ГМЗ”Костолац” да достави захтев 
и документацију за настале трошкове - Одсеку за 
трезор Одељења за привреду, финансије, трезор и 
друштвене делатности.

 IV
 За реализацију овог Решења задужује се 

Одељење за привреду, финансије, трезор и 
друштвене делатности.

У Пожаревцу,18.06.2007.год. Бр.: 01-06-27/2007-21

 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

 Доставити:
- Шефу одсека за буџет
- Шефу одсека за трезор
- Предрагу Славковићу, Председнику ГМЗ 

Костолац

 ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ПРЕДСЕДНИКА И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Весна Стевић, дипл. правник, ср

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЂА, 
ПРЕДСЕДНИК ОПШГИНЕ

  Душан Вујичић, дипл. правник, ср.
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Председник општине Пожаревац, разматрајући 
захтев МЗ „Чачалица” за одобрење средстава на 
име помоћи око организовања прославе Дана месне 
заједнице 4. јула 2007. године, на основу члана 88. 
Став 1. Тачка 7. и 8. Статута општине Пожаревац 
(“Службени гласник општине Пожаревац”, бр. 
2/2005 ) и члана 7. Одлуке o буџету општине 
Пожаревац и Одлуке o изменама и допунама Одлуке 
o буџету општине Пожаревац („Службени гласник 
општине Пожаревац” број 11/06 и 2/07) донео је

Р E Ш E Њ E
o употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ДЕЛИМИЧНО СЕ ПРИХВАТА захтев МЗ 

„Чачалица” за одобрење средстава на име помоћи 
око организовања прославе Дана месне заједнице- 
4. јула 2007. године и одобравају средства у износу 
до 10.000,00 динара.

II
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења, 

обезбедити из средстава утврђених Одлуком o 
буџету општине Пожаревац за 2007. годину и 
Одлуком o изменама и допунама Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину, са Раздела 1- 
„Председник и општинско веће”, Позиција 15 „Текућа 
буџетска резерва”, Економска класификација 499, и 
иста распоредити у оквиру Раздела 3: «Општинска 
управа», Глава: 3.2. „ Месне заједнице “, Функција: 
160 „ Опште јавне услуге које нису класификоване 
на другом месту”; Позиција:100 “Услуге по уговору 
“; Економска класификација-423.

III
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења, 

исплатити из средстава утврђених Одлуком o 
буџету општине Пожаревац за 2007. годину и 
Одлуком o изменама и допунама Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину, са Раздела 3: 
«Општинска управа», Глава: 3. 2. „ Месне заједнице 
“, Функција: 160 „ Опште јавне услуге које нису 
класификоване на другом месту”; Позиција:100 
“Услуге по уговору “; Економска класификација-
423, a на текући рачун МЗ”Булевар”, уз обавезу 
МЗ”Чачалица” да достави захтев и документацију 
за настале трошкове - Одсеку за трезор Одељења 
за привреду, финансије, трезор и друштвене 
делатности.

IV
За реализацију овог Решења задужује се 

Одељење за привреду, финансије, трезор и 
друштвене делатности.

У Пожаревцу, 20.06.2007.год. Број: 01-40-551/2007

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

Доставити:
- Шефу Одсека за трезор
- Шефу Одсека за буџет
- Рајић Миодрагу, председнику ИО Савета МЗ 

„Чачалица”
- Јасмини Миленковић, Одељење за привреду, 

финансије, трезор и друштвене делатности
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ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ПРЕДСЕДНИКА И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Весна Стевић, дипл. правник, ср.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Душан Вујичић, дипл. правник, ср.
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Председник општине Пожаревац, разматрајући 
захтев МЗ „Baca Пелагић” за одобрење средстава 
ради извођења молерско-фарбарских радова у згради 
месне заједнице, на основу члана 88. Став 1. Тачка 
7. и 8. Статута општине Пожаревац (“Службени 
гласник општине Пожаревац”, бр. 2/2005 ), члана 7. 
Одлуке o буџету општине Пожаревац („Службени 
гласник општине Пожаревац” број 11/06) и Одлуке 
o изменама и допунама Одлуке o буџету општине 
Пожаревац за 2007. годину („Службени гласник 
општине Пожаревац” број 2/07) донео је

Р E Ш E Њ E
o употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев МЗ „Baca Пелагић” 

за одобрење средстава ради извођења молерско-
фарбарских радова у згради месне заједнице и 
одобравају средства у износу до 25.000,00 динара.

II
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења, 

обезбедити из средстава утврђених Одлуком o 
буџету општине Пожаревац за 2007. годину и 
Одлуком o изменама и допунама Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину, са Раздела 1- 
„Председник и општинско веће”, Позиција 15 „Текућа 
буџетска резерва”, Економска класификација 499, и 
иста распоредити у оквиру Раздела 3: «Општинска 
управа», Глава: 3.2. „ Месне заједнице “, Функција: 
160 „ Опште јавне услуге које нису класификоване 
на другом месту”; Позиција:102 “Текуће поправке и 
одржавање “; Економска класификација-425.

III
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења, 

исплатити из средстава утврђених Одлуком o 
буџету општине Пожаревац за 2007. годину и 
Одлуком o изменама и допунама Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину, са Раздела 1- 
„Председник и општинско веће”, Позиција 15 „Текућа 
буџетска резерва”, Економска класификација 499, и 
иста распоредити у оквиру Раздела 3: «Општинска 

управа», Глава: 3.2. „ Месне заједнице “, Функција: 
160 „ Опште јавне услуге које нису класификоване 
на другом месту”; Позиција:102 “Текуће поправке 
и одржавање “; Економска класификација-425уз 
обавезу МЗ”Васа Пелагић” да достави захтев и 
документацију за настале трошкове - Одсеку за 
трезор Одељења за привреду, финансије, трезор и 
друштвене делатности.

IV
За реализацију овог Решења задужује се 

Одељење за привреду, финансије, трезор и 
друштвене делатности.

У Пожаревцу,20.06.2007.год.  Број: 01-40-496/2007

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

Доставити:
- Шефу Одсека за трезор 
- Шефу Одсека за буџет 
- МЗ”Васа Пелагић”

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ПРЕДСЕДЕОИКА И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Весна Стевић, дипл. правник, ср.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Душан Вујичић, дипл. правник, ср.
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Председник општине Пожаревац, разматрајући 
захтев МЗ „Чачалица” за одобрење средстава на 
име помоћи око организовања прославе Дана месне 
заједнице 4. јула 2007. године, на основу члана 88. 
Став 1. Тачка 7. и 8. Статута општине Пожаревац 
(“Службени гласник општине Пожаревац”, бр. 
2/2005 ) и члана 7. Одлуке o буџету општине 
Пожаревац и Одлуке o изменама и допунама Одлуке 
o буџету општине Пожаревац („Службени гласник 
општине Пожаревац” број 11/06 и 2/07) донео је

Р E Ш E Њ E
o употреби средстава текуђе буџетске резерве

I
ДЕЛИМИЧНО СЕ ПРИХВАТА захтев МЗ 

„Чачалица” за одобрење средстава на име помоћи 
око организовања прославе Дана месне заједнице- 
4. јула 2007. године и одобравају средства у износу 
до 10.000,00 динара.
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II
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења, 

обезбедити из средстава утврђених Одлуком o 
буџету општине Пожаревац за 2007. годину и 
Одлуком o изменама и допунама Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину, са Раздела 1- 
„Председник и општинско веће”, Позиција 15 „Текућа 
буџетска резерва”, Економска класификација 499, и 
иста распоредити у оквиру Раздела 3: «Општинска 
управа», Глава: 3.2. „ Месне заједнице “, Функција: 
160 „ Опште јавне услуге које нису класификоване 
на другом месту”; Позиција:100 “Услуге по уговору 
“; Економска класификација-423.

III
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења, 

исплатити из средстава утврђених Одлуком o 
буџету општине Пожаревац за 2007. годину и 
Одлуком o изменама и допунама Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину, са Раздела 3: 
«Општинска управа», Глава: 3. 2. „ Месне заједнице 
“, Функција: 160 „ Опште јавне услуге које нису 
класификоване на другом месту”; Позиција:100 
“Услуге по уговору “; Економска класификација-
423, a на текући рачун МЗ”Булевар”, уз обавезу 
МЗ”Чачалица” да достави захтев и документацију 
за настале трошкове - Одсеку за трезор Одељења 
за привреду, финансије, трезор и друштвене 
делатности.

IV
За реализацију овог Решења задужује се 

Одељење за привреду, финансије, трезор и 
друштвене делатности.

У Пожаревцу, 20.06.2007. год.  Бр.: 01-40-551/2007

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

Доставити:
- Шефу Одсека за трезор 
- Шефу Одсека за буцет
- Рајић Миодрагу, председнику ИО Савета МЗ 

„Чачалица”
- Јасмини Миленковић, Одељење за привреду, 

финансије, трезор и друштвене делатности

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ПРЕДСЕДНКА И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Весна Стевић, дипл. правник, ср.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Душан Вујичић, дипл. правник, ср.
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Председник општине Пожаревац, разматрајући 
захтев МЗ „Браћа Вујовић” за одобрење средстава ради 
куповине и монтаже малог бојлера у просторијама 
месне заједнице, на основу члана 88. Став 1. Тачка 
7. и 8. Статута општине Пожаревац (“Службени 
гласник општинс Пожаревац”, бр. 2/2005 ), члана 7. 
Одлуке o буџету општине Пожаревац („Службени 
гласник општине Пожаревац” број 11/06) и Одлуке 
o изменама и допунама Одлуке o буџету општиис 
Пожаревац за 2007. годину („Службени гласник 
општине Пожаревац” број 2/07) донео је

Р E Ш E Њ E
o употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев МЗ „Браћа Вујовић” 

за одобрење средстава ради куповине и монтаже 
малог бојлера у просторијама месне заједнице 
„Браћа Вујовић” и одобравају средства у износу од 
6.600,00 динара.

II
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења, 

обезбедити из средстава утврђених Одлуком o 
буџету општине Пожаревац за 2007. годину и 
Одлуке o изменама и допунама Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину, са Раздела 1- 
„Председник и општинско веће”, Позиција 15 „Текућа 
буџетска резерва”, Економска класификација 499, и 
иста распоредити у оквиру Раздела 3: «Општинска 
управа», Глава: 3.2. „ Месне заједнице “, Функција: 
160 „ Опште јавне услуге које нису класификоване 
на другом месту”; Позиција:106 “Машине и опрема 
“; Економска класификација-512.

III
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења, 

исплатити из средстава утврђених Одлуком o 
буџету општине Пожаревац за 2007. годину 
Одлуке o изменама и допунама Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину, са Раздела 3: 
«Општинска управа», Глава: 3.2. „ Месне заједнице 
“, Функција: 160 „ Опште јавне услуге које нису 
класификоване на другом месту”; Позиција:106 
“Машине и опрема “; Економска класификација-512 
уз обавезу МЗ”Браћа Вујовић” да достави захтев 
и документацију за настале трошкове - Одсеку за 
трезор Одељења за привреду, финансије, трезор и 
друштвене делатности.



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ23.11.2007. Број 4 - Страна 81

IV
За реализацију овог Решења задужује се 

Одељење за привреду, финансије, трезор и 
друштвене делатности.

У Пожаревцу, 20.06.2007. год.  Бр.: 01-40-599/2007

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

Доставити:
- Шефу Одсека за трезор 
- Шефу Одсека за буџет 
- МЗ”Браћа Вујовић”

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ПРЕДСЕДНИКА И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Весна Стевић, дипл. правник, ср.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Душан Вујичић, дипл. правник, ср.
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Ha основу члана 41. став 6. и члана 48. Закона 
o буџетском систему („Службени гласник РС” 
број 9/02, 87/02,61/05, 66/05, 101/05, 62/06, 63/06 
и 85/06), члана 41. став 1. и члана 43. тачка 7. 
Статута општине Пожаревац („Службени гласник 
општине Пожаревац” број 3/2002), Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину, од 17.12.2006. 
године („Службени гласник општине Пожаревац”, 
број 11/06) и Одлуке o изменама Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину, од 14.16.2007. 
године („Службени гласник општине Пожаревац”, 
број 3/07) и захтева Фонда за доделу стипендија 
и награда на подручју општине Пожаревац бр. 
32/2007 од 15.06.2007. године, Председник општине 
Пожаревац доноси

РЕШЕЊЕ
O УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком o буџету 
општине Пожаревац од 17.12.2006. године 
(„Службени гласник општине Пожаревац бр. 
11/06) и Одлуком o Изменама и допунама 
Одлуке o буџету општине Пожаревац за 2007. 
годину од 14.06.2007. године („Службени 
гласник општине” број 3/07) у Разделу 1 -
Председник и Општинско веће, функција 110 
- Извршни и законодавни органи, финансијски 
и фискални послови и спољни послови, 

економска класификација -499, Позиција 
15 - Текућа буџетска резерва, одобравају се 
средства у износу од 231.676,00 динара, на име 
трошкова превоза и смештаја ученика који су 
учествовали на републичким такмичењима.

2. Средства из тачке 1. овог Решења распоређују 
се у оквиру Раздела 3 -Општинска управа, Глава 
- 3.3. Општински фондови, Функционална 
класификација 980 - Образовање 
некласификовано на другом месту, Позиција 
127, Економска класификација 472- Накнаде 
за социјалну заштиту из буџета.

3. O реализацији овог Решења стараће се 
Одељење за привреду, финансије, трезор и 
друштвене делатности Општинске управе 
општине Пожаревац.

У Пожаревцу,25.06.2007.год. Бр.: 01-40-606/2007-1

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ
Душан Вујичић, дипл. правник, ср.
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Председник општине Пожаревац, разматрајући 
захтев Џиу-џицу клуба Пожаревац за одобрење 
финансијских средства ради покрића дела трошкова 
учешћа чланова Клуба на предстојећим Другим 
Светским борилачким играма, које ће се одржати у 
граду Регенсбургу у Немачкој, последњег викенда ј 
месеца јула 2007. године, на основу члана 88. Став 1. 
Тачка 7. и 8. Статута општине Пожаревац (“Службени 
гласник општине Пожаревац”, бр. 2/2005 ) члана 7. 
Одлуке o буџету општине Пожаревац ( „Службени 
гласник општине Пожаревац” број 11 /06) донео је

РЕШЕЊЕ
o употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Џиу-џицу клуба 

Пожаревац за одобрење финансијских средства 
ради покрића дела трошкова учешћа чланова Клуба 
на предстојећим Другим Светским борилачким 
играма, које ће се одржати у граду Регенсбургу у 
Немачкој, последњег викендај месеца јула 2007. 
године и одобравају средства у износу од 30.000,00 
динара.

II
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења, 

обезбедити из средстава утврђених Одлуком o 
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буџету општине Пожаревац за 2007 годину и 
Одлуком o изменама и допунама Одлуке o буџету 
за 2007. годину, са Раздела: 1- „Председник и 
Општинско веће”, Позиција 13 „Текућа буџетска 
резерва”, Функција 110: „Извршни и законодавни 
органи, финансирање и фискални послови и спољни 
послови”, Економска класификација 499, и иста 
распоредити у оквиру Раздела: 1 „Председник и 
Општинско веће “ Глава 1.2. „Дотације невладиним 
организацијама, удружењима и пројектима”, 
Функција 810 „Услуге рекреације и спорта” 
Позиција: 40 „Дотације спортским омладинским 
организацијама”, Економска класификација: 481.

III
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења, 

исплатити из средстава утврђених Одлуком o 
буџету општине Пожаревац за 2007. годину и 
Одлуком o изменама и допунама Одлуке o буџету 
за 2007. годину, са Раздела: 1 „Председник и 
Општинско веће “ Глава 1.2. „Дотације невладиним 
организацијама, удружењима и пројектима”, 
Функција 810 „ Услуге рекреације и спорта” 
Позиција: 40 „Дотације спортским омладинским 
организацијама” Економска класификација: 481., a 
на текући рачун Џиу-џицу клуба Пожаревац број: 
250-14016-53.

IV
За реализацију овог Решења задужује се 

Одељење за привреду, финансије, трезор и 
друштвене делатности.

У Пожаревцу, 06.07.2007.год. Бр.: 01-40-576//2007

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

Доставити:
- Шефу одсека за буџет
- Шефу Одсека за трезор
- Јасмини Миленковић, Одељење за привреду, 

финансије, трезор и друштвене делатности
- Др мед. Ивици Здравковићу, главном 

инструктору Џиу- џицу клуба Пожаревац, 
Спортски центар Пожаревац, 12 000 
Пожаревац

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ПРЕДСЕДНИКА И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ПОЖАРЕВАЦ,
Весна Стевић, дипл. правник, ср.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Душан Вујичић, дипл. правник, ср.
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Ha основу члана 41. став 6. и члана 48. Закона 
o буџетском систему („Службени гласник РС” 
број 9/02, 87/02,61/05, 66/05, 101/05, 62/06, 63/06 и 
85/06) , члана 41. став 1. и члана 43. тачка 7. Статута 
општине Пожаревац („Службени гласник општине 
Пожаревац” број 3/2002), Одлуке o буџету општине 
Пожаревац за 2007. годину („Службени гласник 
општине Пожаревац”, број 11/06 и 2/07) и захтева 
ЈП „Дирекција заизградњу општине Пожаревац” 
број 01-40-671/2007 од 09.07.2007. године,

Председник општине Пожаревац доноси

РЕШЕЊЕ 
O УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину 
(„Службени гласник општине” број 11/06 и 
02/07) раздео 1 - Председник и Општинско 
веће, функција 110 - Извршни и законодавни 
органи, финансијски и фискални послови и 
спољни послови, економска класификација 
- 499, Позиција 15 - Текућа буџетска резерва, 
одобравају се средства у износу од 206.191,38 
динара, по захтеву ЈП „Дирекција за изградњу 
општине Пожаревац” број 01-40-671/2007 од 
09.07.2007. године, a на име плаћања рачуна 
Републичког геодетског завода Служба за 
катастар непокретности Пожаревац, број 
450/2005 од 26.12.2005. године, накнаде 
за евидентирање грађевинских парцела на 
радном оригиналу катастарског плана у 
КО Пожаревац и рушење објекта накнада 
за провођење урбанистичког пројекта 
препарцелације у КО Пожаревац, у укупном 
износ од 206.191,38 динара.

2. Средства из тачке 1. овог Решења распоређују 
се у оквиру Раздела 3 Општинска управа, 
Глава-3.7. ЈП „Дирекција за изградњу општине 
Пожаревац”, функционална класификација 
620 - развој заједнице, позиција 191, економска 
класификација 511- зграде и грађевински 
објекти.

3. У Финансијском плану ЈП „Дирекција за 
изградњу општине Пожаревац” за 2007. 
годину средства из тачке 1. овог Решења 
распоређују се и исплатиће се са позиције 
511411 - „планирање и праћење пројекта “.
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4. O реализацији овог Решења стараће се 
Одељење за привреду, финансије, трезор и 
друштвене делатности Општинске управе 
општине Пожаревац и ЈП „Дирекција за 
изградњу општине Пожаревац”.

У Пожаревцу,09.07.2007.год. Бр.: 01-40-671/2007-1

Доставити:
- ЈП „Дирекција за изградњу општине 

Пожаревац;
- Шефу Одсека за буџет;
- Шефу Одсека финансијске оперативе;
- Шефу Одсека за трезор;
- Радици Симић, сараднику за аналитичко-

планске послове у области јавних предузећа;
- архиви;

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ
Душан Вујичић, дипл. правник, ср.
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Председник општине Пожаревац разматрајући 
захтев Културно уметничког друштва „Младост” 
из Пољане за одобрење додатних финансијских 
средстава за покривање трошкова путовања у град 
Китен у Бугарској, на основу члана 88. став 1. тачка 
7. и 8. Статута општине Пожаревац (“Службени 
гласник општине Пожаревац”, бр. 2/2005 ), члана 7. 
Одлуке o буџету општине Пожаревац ( „Службени 
гласник општине Пожаревац” број 11/06), донео је

РЕШЕЊЕ 
o употреби средстава текуће буџетске резерве

I 
ПРИХВАТА СЕ захтев Културно уметничког 

друштва „Младост” из Пољане за
одобрење додатних финансијских средстава 

за покривање трошкова путовања у град Китен у 
Бугарско и одобравају средства у укупном износу 
од 70.000,00 динара.

II
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења, 

обезбедити из средстава утврђених Одлуком o 
буџету општине Пожаревац за 2007. годину и 
Одлуком o изменама и допунама Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину, са Раздела 
1- „Председник и Општинско веће”, Позиција 
15 „Текућа буџетска резерва”, Функција 110: 

„Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Економска 
класификација 499, и иста ће се распоредити у 
оквиру Раздела 3 - „Општинска управа”, Глава 
3.4. „Култура”, Функција 820: „Услуге културе”, 
Позиција: 135: „Трошкови путовања”, економска 
класификација 422 „за Центар за културу 
Пожаревац”.

III
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења 

исплатити из средстава утврђених Одлуком o 
буџету општине Пожаревац за 2007. годину и 
Одлуком o изменама и допунама Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину, са Раздела 3 - 
„Општинска управа”, Глава 3.4. „Култура”, Функција 
820: „Услуге културе”, Позиција: 135: „Трошкови 
путовања”, економска класификација 422, на текући 
рачун Центра за културу Пожаревац.

IV
ЗАДУЖУЈЕ СЕ Центар за културу Пожаревац 

да повећа Финансијски план за 2007. годину у 
складу са овим Решењем

За реализацију овог Решења задужује се Одељење 
за привреду, финансије, трезор и друштвене 
делатности и Центар за културу Пожаревац.

У Пожаревцу, 09.07.2007. год.  Бр.: 01-40-632/2007

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

Доставити:
- Шефу Одсека за трезор
- Шефу Одсека за буџет
- КУД -у „Младост” Пољана, Слађану 

Стојићевићу, председнику
- Директору Центра за културу Пожаревац
- Јасмини Миленковић, Одељење за привреду, 

финансије, трезор и друштвене делатности

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ПРЕДСЕДНИКА И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Весна Стевић, дипл. правник

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ,
Душан Вујичић, дипл. правник, ср.
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Општинско веће општине Пожаревац на 
седници одржаној 16.07.2007. године, разматрало 
је захтев ЈРДП „Радио Пожаревац” за одобрење 
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средства ради обележавања јубилеја - 30. година 
постојања и рада Радио Пожаревца који ће се 
одржати 12. октобра 2007. године, са Изјашњењем 
Одељења за привреду, финансије, трезор и 
друштвене делатности, те је на основу члана 
92. a у смислу члана 88. став 1. тачка 7. Статута 
општине Пожаревац (“Службени гласник општине 
Пожаревац”, бр. 2/2005 ), члана 3. и 35. Одлуке o 
Општинском већу општине Пожаревац („Службени 
гласник општине Пожаревац”, бр. 2/2004), члана 
7. Одлуке o буџету општине Пожаревац за 2007. 
годину ( „Службени гласник општине Пожаревац 
бр. 11/2006 и 2/2007) донело је

Р E Ш E Њ E
o употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев ЈРДП „Радио Пожаревац” 

за одобрење средства у циљу обележавања јубилеја 
- 30. година постојања и рада Радио Пожаревца који 
ће се одржати 12. октобра 2007. године и одобравају 
средства у износу од 100.000,00 динара.

II
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења, 

обезбедити из средстава утврђених Одлуком o 
буџету општине Пожаревац за 2007. годину и 
Одлуком o изменама и допунама Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину, са Раздела 
1- „Председник и Општинско веће”, Позиција 
15 „Текућа буџетска резерва”, Функција 110: 
„Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Економска 
класификација 499, и иста распоредити у оквиру 
Раздела: 2: „Скупштина општине Пожаревац”, 
Функција 830 „ Услуге емитовања и издаваштва” 
-ЈП Радио Пожаревац, Позиција: 75, Економска 
класификација” 451-4511 - Текуће субвенције 
јавним нефинансијским предузећима.

III
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења 

исплатити из средстава утврђених Одлуком o 
буџету општине Пожаревац за 2007. годину 
и Одлуком o изменама и допунама Одлуке o 
буџету општине Пожаревац за 2007. годину, са 
Раздела: 2: „Скупштина општине Пожаревац”, 
Функција 830 „ Услуге емитовања и издаваштва” 
-Ш Радио Пожаревац, Позиција: 75, Економска 
класификација” 451-4511 - Текуће субвенције 
јавним нефинансијским предузећима уз обавезу 
ЈРДП „Радио Пожаревац” да достави правдајућу 

документациону основу подобну за пренос 
средстава -Одсеку за трезор Одељења за привреду, 
финансије, трезор и друштвене делатности.

IV
ЗАДУЖУЈЕ СЕ Одељење за привреду, 

финансије, трезор и друштвене делатности да 
сачини предлог текста Анекса уговора o субвенцији 
са ЈРДП „Радио Пожаревац” ради закључења.

За реализацију овог Решења задужују се: 
Одељење за привреду, финансије, трезор и 
друштвене делатности и ЈРДП „Радио Пожаревац”.

У Пожаревцу,16.07.2007.год. Бр.: 01-06-33/2007-19

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

Доставити:
- Шефу Одсека за буџет 
- Шефу Одсека за трезор Драгани Живановић, 

Одељење за привреду, финансије, трезор и 
друштвене делатности

- Директору ЈРДП „Радио Пожаревац” 
Пожаревац

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ПРЕДСЕДНИКА И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Весна Стевић, дипл. правник, ср

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Душан Вујичић, дипл.правник, ср.
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Општинско веће општине Пожаревац на 
седници одржаној 16.07.2007. године, разматрало 
је захтев Историјског архива Пожаревац за давање 
сагласности и обезбеђење средстава за ангажовање 
два радника са ССС на одређено време на пословима 
дигитализације архивске грађе, те је на основу 
члана 92. Статута општине Пожаревац(“Службени 
гласник општине Пожаревац”, бр. 2/2005 ), члана 3. и 
35. Одлуке o Општинском већу општине Пожаревац 
(„Службени гласник општине Пожаревац”, бр. 
2/2004),а у смислу члана 7. Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину (“Службени 
гласник општине Пожаревац”, бр. 11/2006 и 2/2007) 
донело је

РЕШЕЊЕ 
o употреби средстава текуће буџетске резерве
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I
ПРИХВАТА СЕ захтев Историјског архива 

Пожаревац и ДАЈЕ САГЛАСНОСТ за обезбеђење 
средстава за ангажовање радника са средњом 
стручном спремом у периоду од 22.07.2007. до 
31.12.2007. године на пословима дигитализације 
архивске грађе Историјског архива Пожаревац и 
одобравају средства у бруто износу од 400.000,00 
динара.

II
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења, 

обезбедити из средстава утврђених Одлуком o 
буџету општине Пожаревац за 2007. годину и 
Одлуком o изменама и допунама Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину, са Раздела 
1- „Председник и Општинско веће”, Позиција 
15 „Текућа буџетска резерва”, Функција 110: 
„Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Економска 
класификација 499, и иста распоредити у оквиру 
Раздела: 3. „Општинска управа” , Глава 3.4. 
„Култура”, Функција 820 „Услуге културе”, Позиција 
136 „Услуге по уговору”; Економска класификација 
423.

III
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења 

исплатити из средстава утврђених Одлуком o 
буџету општине Пожаревац за 2007. годину и 
Одлуком o изменама и допунама Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину, са Раздела: 
3. „Општинска управа” , Глава 3.4. „Култура”, 
Функција 820 „Услуге културе”; Позиција 136 
„Услуге по уговору”; Економска класификација 
423. - Историјском архиву Пожаревац уз доставу 
правдајуће документације.

IV
ЗАДУЖУЈЕ СЕ Историјски архив Пожаревац 

да Финансијски план за 2007. годину увећа за износ 
средстава из тачке 1. овог Решења.

За реализацију овог Решења стараће се: Одељење 
за привреду, финансије, трезор и друштвене 
делатности и Историјски архив Пожаревац.

У Пожаревцу,16.07.2007.год. Бр.: 01-06-33/2007-16

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

Доставити:
- Шефу Одсека за буџет 
- Шефу Одсека за трезор

- Јасмина Миленковић, Одељење за привреду, 
финансије, трезор и друштвене делатности 

- Директору Историјског архива Пожаревац

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ПРЕДСЕДНИКА И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Весна Стевић, дипл. правник, ср

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Душан Вујичић, дипл.правник, ср.
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Општинско веће општине Пожаревац на 
седници одржаној 16.07.2007. године, разматрало је 
захтев Привредног друштва Телевизије „Клуб Инн” 
из Пожаревца за одобрење финансијских средстава 
за вршење услуга информисања за потребе локалне 
самоуправе, са Изјашњењем Одељења за привреду, 
финансије, трезор и друштвене делатности, те је на 
основу члана 92. a у смислу члана 88. став 1. тачка 
7. Статуга општине Пожаревац (“Службени гласник 
општине Пожаревац”, бр. 2/2005 ), члана 3. и 35. 
Одлуке o Општинском већу општине Пожаревац 
(„Службени гласник општине Пожаревац”, бр. 
2/2004) и члана 7. Одлуке o буџету општине 
Пожаревац за 2007 годину ( „Службени гласник 
општине Пожаревац” број 11/2006 и 2/2007) 
донело

РЕШЕЊЕ
o употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Привредног друштва 

Телевизије „Клуб Инн” из Пожаревца за вршење 
услуга информисања за потребе локалне 
самоуправе

Задужује се Одељење за привреду, финансије, 
трезор и друштвене делатности да сачини предлог 
Уговора који се има закључити са ТВ „Клуб Инн” 
доо Пожаревац за вршење услуга информисања 
за потребе обавештавања јавности o раду локалне 
самоуправе. Уговором предвидети средства на 
месечном нивоу у бруто износу од 53.100,00 динара, 
почев од дана потписивања уговора - закључно са 
31.12.2007. године.

II
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења, 

обезбедити из средстава утврђених Одлуком o 
буџету општине Пожаревац за 2007. годину и 
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Одлуком o изменама и допунама Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину, са Раздела 
1- „Председник и Општинско веће”, Позиција 
15 „Текућа буџетска резерва”, Функција 110: 
„Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Економска 
класификација 499, и иста распоредити у оквиру 
Раздела: 2: „Скупштина општине Пожаревац”, 
Функција 110 „ Извршни и законодавни органи, 
финансирање и фискални послови и спољни 
послови” Позиција: 51. Економска класификација” 
423 - Услуге по уговору.

III
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења 

исплатити из средстава утврђених Одлуком o 
буџету општине Пожаревац за 2007. годину и 
Одлуком o изменама и допунама Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину, са Раздела: 2: 
„Скупштина општине Пожаревац”, Функција 110 
„ Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови” Позиција: 
51. Економска класификација” 423 - Услуге по 
уговору.

IV
O реализацији овог Решења стараће се Одељење 

за привреду, финансије, трезор и друштвене 
делатности.

У Пожаревцу,16.07.2007.год. Бр.: 01-06-33/2007-20

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

Доставити:
- Шефу Одсека за буџет 
- Шефу Одсека за трезор
- Оливери Гроздановић, Одељење за привреду, 

финансије, трезор и друштвене делатности
- ПДТ „Клуб Инн” ул. Трг Радомира Вујовића 

из Пожаревца

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ПРЕДСЕДНИКА И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Весна Стевић, дипл. правник, ср

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Душан Вујичић, дипл.правник, ср.
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Председник општине Пожаревац, разматрајући 
захтев Народног музеја Пожаревац за одобрење 

додатних средстава ради ангажовања једног 
радника на пословима припреме и реализације 
културно уметничког програма, за промоције књига 
и стручних трибина, за период јул - децембар 2007. 
године, на основу члана 88. став I. тачка 7. и 8. 
Статута општине Пожаревац (“Службени гласник 
општине Пожаревац”, бр. 2/2005 ), члана 7. Одлуке 
o буџету општине Пожаревац за 2007. годину ( 
„Службени гласник општине Пожаревац” број 
11/2006 и 2/2007) донео јe

РЕШЕЊЕ
o употреби средстава текуђе буџетске резерве

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ директору Народног 

музеја Пожаревац за закључење Уговора o 
привременим - повременим пословима са једним 
радником ради припреме и реализације културно 
уметничког програма за период јули-децембар 
2007. године.

ОДОБРАВАЈУ СЕ средства у бруто износу 
од 201.828,00 динара за исплату по Уговору o 
привременим - повременим пословима за период 
од 01. 07. до 31. 12. 2007. године за једног радника 
ангажованог по Уговору ( нето месечна исплата од 
22.000,00 динара за обављене послове).

II
Средства у бруто износу од 201.828,00 динара, 

обезбедити из средстава утврђених Одлуком o 
буџету општине Пожаревац за 2007. годину и 
Одлуком o изменама и допунама Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину са Раздела 
1- „Председник и Општинско веће”, Позиција 
13 „Текућа буџетска резерва”, Функција 110: 
„Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Економска 
класификација 499, и иста распоредити у оквиру 
Раздела: Раздела 3 - „Општинска управа”, Глава 
3.4. „Култура”, Функција 820: „Услуге културе”, 
Позиција: 136 „Услуге по уговору “, Економска 
класификација 423.

III
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења 

исплатити из средстава утврђених Одлуком o 
буџету општине Пожаревац за 2007. годину и 
Одлуком o изменама и допунама Одлуке o буцету 
општине Пожаревац за 2007. годину са Раздела 
3 - „Општинска управа”, Глава 3.4. „Култура”, 
Функција 820: „Услуге културе”, “, Позиција: 136 
„Услуге по уговору “, Економска класификација 
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423. конто 4239 у Финансијском плану Народног 
музеја Пожаревац.

IV
За реализацију овог Решења задужују се: 

Народни музеј Пожаревац који је у обавези да 
Финансијски план за 2007. годину увећа за износ 
из. Тачке 1. овог Решења и Одељење за привреду, 
финансије, трезор и друштвене делатности.

У Пожаревцу, 18.07.2007. год. Бр.: 01-40-675//2007

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

Доставити:
- Шефу одсека за буџет 
- Шефу Одсека за трезор
- Јасмини Миленковић, Одељење за привреду, 

финансије, трезор и друштвене делатности 
- Милораду Ђорђевићу, директору Народног 

музеја „Пожаревац”

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ПРЕДСЕДНИКА И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Весна Стевић, дипл. правник, ср

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Душан Вујичић, дипл.правник, ср.
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Председник општине Пожаревац решавајући по 
захтеву ГМЗ „Костолац” из Костолца за одобрење 
финансијских средстава за прославу Градске славе 
Св. Прокопије, на основу члана 88. став 1. тачка 7. и 
8. Статута општине Пожаревац (“Службени гласник 
општине Пожаревац”, бр. 2/2005 ) и члана 7. Одлуке 
o буџету општине Пожаревац (“Службени гласник 
општине Пожаревац”, бр. 11/2006 и 2/2007 ) донео 
је

РЕШЕЊЕ
o употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ДЕЛИМИЧНО СЕ ПРИХВАТА захтев ГМЗ 

„Костолац” из Костолца за одобрење финансијских 
средстава за прославу Градске славе Св. Прокопије 
дана 21. 07. 2007. године и одобравају средства у 
износу од 80.000,00 динара.

II
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења, 

обезбедити из средстава утврђених Одлуком o 

буџету општине Пожаревац за 2007. годину и 
Одлуком o изменама и допунама Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину, са Раздела 
1- „Председник и Општинско веће”, Позиција 
15 „Текућа буџетска резерва”, Функција 110: 
„Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Економска 
класификација 499, и иста ђе се распоредити у 
оквиру Раздела 3: «Општинска управа», Глава: 3.2. 
„ Месне заједнице”, Функција: 160 „Опште јавне 
услуге које нису класификоване на другом месту”; 
Позиција: 86 “Услуге по уговору”; „Економска 
класификација”: 423.

III
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења 

исплатити из средстава утврђених Одлуком o 
буџету општине Пожаревац за 2007. годину и 
Одлуком o изменама и допунама Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину, са Раздела 
3: «Општинска управа», Глава: 3.2. „ Месне 
заједнице”, Функција: 160 „Опште јавне услуге које 
нису класификоване на другом месту”; Позиција86 
“Услуге по уговору”; „Економска класификација”: 
423, за ГМЗ „ Костолац”, a на име обележавања 
славе уз обавезу ГМЗ”Костолац” да достави 
правдајуђу документациону основу - рачуне за 
настале трошкове обележавања славе - Одсеку за 
трезор Одељења за привреду, финансије, трезор и 
друштвене делатности.

IV
O реализацији овог Решења стараће се Одељење 

за привреду, финансије, трезор и друштвене 
делатности.

У Пожаревцу, 18.07.2007. год. Бр.: 01-40-681/2007

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

Доставити:
- Шефу Одсека за буџет
- Шефу Одсека за трезор
- Председнику савета ГМЗ „Костолац” из 

Костолца

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ПРЕДСЕДНИКА И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Весна Стевић, дипл. правник, ср

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Душан Вујичић, дипл.правник, ср.
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Председник општине Пожаревац решавајући 
потребу да се Здравственом центру “Пожаревац” 
одобре финансијска средстава ради куповине клима 
уређаја, на основу члана 88. став 1. тачка 7. и 8. 
Статута општине Пожаревац (“Службени гласник 
општине Пожаревац”, бр. 2/2005 ), члана 7. Одлуке 
o буџету општине Пожаревац („Службени гласник 
општине Пожаревац” број 11/06 и 2/07), донео је

РЕШЕЊЕ 
o употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ОДОБРАВАЈУ СЕ Здравственом центру 

“Пожаревац” средства у износу од 230.000,00 динара 
за набавку клима уређаја за потребе Здравственог 
центра.

II
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења, 

обезбедити из средстава утврђених Одлуком o 
буџету општине Пожаревац за 2007. годину и 
Одлуком o изменама и допунама Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину, са Раздела 
1- „Председник и Општинско веће”, Позиција 
15 „Текућа буџетска резерва”, Функција 110: 
„Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Економска 
класификација 499, и иста распоредити у оквиру 
Раздела 1-„Председник и Општинско веће”” 
Глава 1.2. „Дотације невладиним организацијама, 
удружењима и пројектима”, Функција 710: 
„Медицински производи, уређаји и опрема”, 
Позиција: 39/1: „Помоћ у опремању здравства”, 
Економска класификација 481.

III
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења 

исплатити из средстава утврђених Одлуком o 
буџету општине Пожаревац за 2007. годину и 
Одлуком o изменама и допунама Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину, са Раздела 
1-„Председник и Општинско веће”” Глава 1.2. 
„Дотације невладиним организацијама, удружењима 
и пројектима”, Функција 710: „Медицински 
производи, уређаји и опрема”, Позиција: 39/1: 
„Помоћ у опремању здравства”, Економска 
класификација 481, на текући рачун Здравственог 
центра „Пожаревац”, уз обавезу доставе правдајуће 
документације подобне за пренос средстава Одсеку 
за трезор одељења за привреду, финансије, трезор и 
друштвене делатности.

IV
За реализацију овог Решења задужује се 

Одељење за привреду, финансије, трезор и 
друштвене делатности.

Образложење
Због изузетно високих температура као и 

немогућности Здравственог центра да из сопствених 
средстава набави потребне клима уређаје којима 
би се олакшали услови рада у летњим месецима 
и боравак пацијената, Председник општине је 
одлучио да се помогне Здравственом центру и 
одобре финансијска средства у циљу куповине 
клима уређаја.

Имајући у виду да су се Здравствени центар 
“Пожаревац” - РЈ Општа болница I Јож.фоиац и 
Стоматолошка служба за одрасле Дома здравља 
Пожаревац већ обраћали ирсдссдпику Општине 
Пожаревац захтевима број 01-40-627/2007 и 01-
40-624/2007 за o Јобрен.е финансијских средстава 
ради куповине клима уређаја као и реалне потребе 
и омранданости набавке уређаја донето је Решење 
као у диспозитиву.

У Пожаревцу, 23.07. 2007. год. Бр.: 01-40-713/2007

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

Доставити:
- Шефу Одсека за трезор
- Шефу Одсека за буџет
- Директору Здравственог центра „Пожаревац”

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ПРЕДСЕДНИКА И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Весна Стевић, дипл. правник, ср

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Душан Вујичић, дипл.правник, ср.

52

Председник општине Пожаревац разматрајући 
захтев Црквеног Хора „Браничево” Пожаревац 
за одобрење финансијских средстава ради 
организовања пута у Грчку , на основу члана 88. 
став 1. тачка 7. и 8. Статута општине Пожаревац 
(“Службени гласник општине Пожаревац”, бр. 2/2005 
), члана 7. Одлуке o буџету општине Пожаревац 
( „Службени гласник општине Пожаревац” број 
11/06 и 2/07), донео је
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РЕШЕЊЕ 
o употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ДЕЛИМИЧНО СЕ ПРИХВАТА Црквеног Хора 

„Браничево” Пожаревац за одобрење финансијских 
средстава ради организовања пута у Грчку и 
одобравају средства у износу од 30.000,00 динара.

II
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења, 

обезбедити из средстава утврђених Одлуком o 
буџету општине Пожаревац за 2007. годину и 
Одлуком o изменама и допунама Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину, са Раздела 
1- „Председник и Општинско веће”, Позиција 
15 „Текућа буџетска резерва”, Функција 110: 
„Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Економска 
класификација 499, и иста распоредити у оквиру 
Раздела 1 - „Председник и Општинско веће”, 
Глава 1.2. „Дотације невладиним организацијама, 
удружењима и пројектима”, Функција 840: „Верске 
и друге услуге заједнице”, Позиција 44: „Дотације 
верским заједницама”, економска класификација 
481.

III
Раздела 1 - „Председник и Општинско веће”, 

Глава 1.2. „Дотације невладиним организацијама, 
удружењима и пројектима”, Функција 840: „Верске 
и друге услуге заједнице”, Позиција 44: „Дотације 
верским заједницама”, економска класификација 
481, a на рачун Епархије браничевске бр. 180-
0321440101200-62 који се води код ЈУ Банке 
Пожаревац, са назнаком “За Црквени Хор 
„Браничево” Пожаревац”.

IV
За реализацију овог Решења задужује се 

Одељење за привреду, финансије, трезор и 
друштвене делатности.

У Пожаревцу, 23.07.2007. год. Бр.: 01-40-685/2007

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

Доставити:
- Шефу Одсека за трезор
- Шефу Одсека за буџет
- Љиљани Ракић, диригенту Црквеног Хора 

„Браничево” Пожаревац
- Господину Игњатију Православном Епископу 

Епрхије Браничевске

- Данијели Трипковић, Одељење за привреду, 
финансије, трезор и друштвене делатности

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ПРЕДСЕДНИКА И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Весна Стевић, дипл. правник, ср

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Душан Вујичић, дипл.правник, ср.

53

Председник општине Пожаревац разматрајући 
захтев Српске православне црквене општине из 
Трњана за одобрење финансијских средстава ради 
санације храма Светих апостола Петра и Павла у 
Трњану, на основу члана 88. став 1. тачка 7. и 8. 
Статута општине Пожаревац (“Службени гласник 
општине Пожаревац”, бр. 2/2005 ), члана 7. Одлуке 
o буџету општине Пожаревац ( „Службени гласник 
општине Пожаревац” број 11/06 и 2/07), донео је

РЕШЕЊЕ 
o употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ДЕЛИМИЧНО СЕ ПРИХВАТА захтев Српске 

православне црквене општине из Трњана за 
одобрење финансијских средстава ради санације 
храма Светих апостола Петра и Павла у Трњану и 
одобравају средства у износу од 130.000,00 динара.

II
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења, 

обезбедити из средстава утврђених Одлуком o 
буџету општине Пожаревац за 2007. годину и 
Одлуком o изменама и допунама Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину, са Раздела 
1- „Председник и Општинско веће”, Позиција 
15 „Текућа буџетска резерва”, Функција 110: 
„Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Економска 
класификација 499, и иста распоредити у оквиру 
Раздела 1 - „Председник и Општинско веће”, 
Глава 1.2. „Дотације невладиним организацијама, 
удружењима и пројектима”, Функција 840: „Верске 
и друге услуге заједнице”, Позиција 44: „Дотације 
верским заједницама”, економска класификација 
481.

III
Раздела 1 — „Председник и Општинско веће”, 

Глава 1.2. „Дотације невладиним организацијама, 
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удружењима и пројектима”, Функција 840: „Верске 
и друге услуге заједнице”, Позиција 44: „Дотације 
верским заједницама”, економска класификација 
481, a на рачун Епархије браничевске бр. 180-
0321440101200-62 који се води код ЈУ Банке 
Пожаревац, са назнаком “За санацију храма Светих 
апостола Петра и Павла у Трњану”.

IV
За реализацију овог Решења задужује се 

Одељење за привреду, финансије, трезор и 
друштвене делатности.

У Пожаревцу, 23.07.2007. год.  Бр.: 01-40-686/2007

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

Доставити:
- Шефу Одсека за трезор
- Шефу Одсека за буџет
- Протонамеснику Бобану Б Радићу, 12 225 

Братинац
- Господину Игњатију Православном Епископу 

Епрхије Браничевске
- Данијели Трипковић, Одељење за привреду, 

финансије, трезор и друштвене делатности

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ПРЕДСЕДНИКА И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Весна Стевић, дипл. правник, ср

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Душан Вујичић, дипл.правник, ср.

54

Председник општине Пожаревац, разматрајући 
захтев Станојевић Милана из Пожаревца, за 
одобрење финансијских средства у циљу издавања 
монографије „Прва генерација учитељске школе 
у Пожаревцу 1947-51. година”, чији је он аутор, a 
која ће бити издата од стране Центра за културу 
Пожаревац, на основу члана 88. став 1. тачка 7. и 8. 
Статута општине Пожаревац (“Службени гласник 
општине Пожаревац”, бр. 2/2005 ), члана 7. Одлуке 
o буџету општине Пожаревац за 2007. годину ( 
„Службени гласник општине Пожаревац” број 
11/2006 и 2/2007) донео је

РЕШЕЊЕ
o употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ДЕЛИМИЧНО СЕ ПРИХВАТА захтев 

Станојевић Милана из Пожаревца, за одобрење 
финансијских средства у циљу издавања 
монографије „Прва генерација учитељске школе 
у Пожаревцу 1947-51. године” чији је он аутор, a 
која ће бити издата од стране Центра за културу 
Пожаревац и одобравају средствау укупном износу 
од 10.000,00 динара..

II
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења” 

обезбедити из средстава утврђених Одлуком o 
буџету општине Пожаревац за 2007. годину и 
Одлуком o изменама и допунама Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину са Раздела 
1- „Председник и Општинско веће”, Позиција 
13 „Текућа буџетска резерва”, Функција 110: 
„Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Економска 
класификација 499, и иста распоредити у оквиру 
Раздела 3 - „Општинска управа”, Глава 3.4. 
„Култура”, Функција 820: „Услуге културе” , конто 
423 „ Услуге информисања”- „за Центар за културу 
Пожаревац”.

III
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења 

исплатити из средстава утврђених Одлуком o 
буџету општине Пожаревац за 2007. годину и 
Одлуком o изменама и допунама Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину Раздела 
3 - „Општинска управа”, Глава 3.4. „Култура”, 
Функција 820: „Услуге културе” , конто 423 „ Услуге 
информисања”- „за Центар за културу Пожаревац”, 
на текући рачун Центра за културу Пожаревац, a 
уз обавезу ове установе да Одељењу за привреду, 
финансије, трезор и друштвене делатности достави 
документацију подобну за пренос средстава .

IV
За реализацију овог Решења задужују се: 

Центар за културу Пожаревац који је у обавези да 
Финансијски план за 2007. годину увећа за износ 
из. Тачке 1. овог Решења и Одељење за привреду, 
финансије, трезор и друштвене делатности.

У Пожаревцу, 26.07.2007. год. Бр.: 01-40-718//2007

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

Доставити:
- Шефу одсека за буџет
- Шефу Одсека за трезор
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- Јасмини Миленковић, Одељење за привреду, 
финансије, трезор и друштвене делатности

- Директору Центра за културу Пожаревац
- Милану Станојевићу, Пожаревац

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ПРЕДСЕДНИКА И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Весна Стевић, дипл. правник, ср

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Душан Вујичић, дипл.правник, ср.

55

Председник општине Пожаревац решавајући по 
захтеву Народног музеја из Пожаревца за одобрење 
додатних финансијских средстава за исплату 
отпремнине за одлазак два радника у пензију, 
на основу члана 88. став 1. тачка 7. и 8. Статута 
општине Пожаревац (“Службени гласник општине 
Пожаревац”, бр. 2/2005 ) и члана 7. Одлуке o буџету 
општине Пожаревац (“Службени гласник општине 
Пожаревац”, бр. 11/2006 и 2/2007 ) донео је

РЕШЕЊЕ
o употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Народног музеја из 

Пожаревца за одобрење додатних финансијских 
средстава за исплату отпремнине за одлазак два 
радника у пензију и одобравају средства у укупном 
износу од 126.008,00 динара.

II
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења, 

обезбедити из средстава утврђених Одлуком o 
буџету општине Пожаревац за 2007. годину и 
Одлуком o изменама и допунама Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину, са Раздела 
1- „Председник и Општинско веће”, Позиција 
15 „Текућа буџетска резерва”, Функција 110: 
„Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Економска 
класификација 499, и иста распоредити у оквиру 
Раздела 3: «Општинска управа», Глава: 3.4. 
„ Култура”, Функција: 820 „Услуге културе”; 
Позиција: 131 “Социјална давања запосленима”; 
„Економска класификација”: 414.

III
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења 

исплатити из средстава утврђених Одлуком o 

буџету општине Пожаревац за 2007. годину и 
Одлуком o изменама и допунама Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину, са Раздела 
3: «Општинска управа», Глава: 3.4. „ Култура”, 
Функција: 820 „Услуге културе”; Позиција: 131 
“Социјална давања запосленима”; „Економска 
класификација”: 414 - Народном музеју Пожаревац 
уз доставу правдајуће документације.

IV
ЗАДУЖУЈЕ СЕ Народни музеј Пожаревац да 

Финансијски план за 2007. годину увећа за износ 
средстава из тачке 1. овог Решења.

За реализацију овог Решења стараће се: Одељење 
за привреду, финансије, трезор и друштвене 
делатности и Народни музеј Пожаревац.

У Пожаревцу, 30.07.2007. год. Бр.: 01-40-709/2007

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

Доставити:
- Шефу Одсека за буџет 
- Шефу Одсека за трезор
- Јасмини Миленковић, Одељење за привреду, 

финансије, трезор и друштвене делатности
- Директору Народног музеја Пожаревац

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ПРЕДСЕДНИКА И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Весна Стевић, дипл. правник, ср

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Душан Вујичић, дипл.правник, ср.

56

Председник општине Пожаревац разматрајући 
захтев Црвеног крста Пожаревац за одобрење 
средства за покривање трошкова припреме куваних 
оброка за 112 лица у Ромском избегличком кампу 
„Расадник север” у Пожаревцу, на основу члана 88. 
став 1. тачка 7. и 8. Статута општине Пожаревац 
(“Службени гласник општине Пожаревац”, бр. 2/2005 
), члана 7. Одлуке o буџету општине Пожаревац 
(„Службени гласник општине Пожаревац” број 
11/06 и 2/07), донео је

РЕШЕЊЕ
o употреби средстава текуће буџетске резерве
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I
ПРИХВАТА СЕ захтев Црвеног крста Пожаревац 

за одобрење средства за покривање трошкова 
припреме куваних оброка за 112 лица у Ромском 
избегличком кампу „Расадник север” у Пожаревцу.

ОДОБРАВА СЕ Црвеном крсту Пожаревац 
исплата средстава на месечном нивоу у износу од 
80.640,00 динара почев од августа месеца 2007. 
године до децембра 2007. године ( укупни износ 
средстава од 403.200,00 динара) на име припреме 
оброка за лица у Ромском избегличком насељу.

II
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења, 

обезбедити из средстава утврђених Одлуком o 
буцету општине Пожаревац за 2007. годину и 
Одлуком o изменама и допунама Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину, са Раздела 
1- „Председник и Општинско веће”, Позиција 
15 „Текућа буџетска резерва”, Функција 110: 
„Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Економска 
класификација 499, и иста распоредити у оквиру 
Раздела 1- „Председник и Општинско веће”, Глава 
1.1 - „Председник и Општинско веће”; Функција 
070: „Социјална помоћ угроженом становништву 
некласификована на другом месту”; Позиција: 
36 „Општинска организација Црвеног крста”; 
Економска класификација 481.

III
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења, 

исплаћивати на месечном нивоу у износу од 
80.640,00 динара из средстава утврђених Одлуком 
o буцету општине Пожаревац за 2007. годину и 
Одлуком o изменама и допунама Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину, са Раздела 
1-„Председник и Општинско веће”, Глава 1.1 - 
„Председник и Општинско веће”; Функција 070: 
„Социјална помоћ угроженом становништву 
некласификована на другом месту”; Позиција: 36 
„Општинска организација Црвеног крста-Народна 
кухиња”; Економска класификација 481, на текући 
рачун Црвеног крста Пожаревац број: 160-18043-
73 који се води код Банке Интеса, уз доставу 
документације подобне за пренос средстава.

IV
За реализацију овог Решења задужује се 

Одељење за привреду, финансије, трезор и 
друштвене делатности које је у обавези да сачини 
Анекс Уговора o дотацији у складу са овим Решењем 
( основни Уговор o дотацији 01-40-288/2007-12 од 
22.03.2007. године).

У Пожаревцу, 30.07.2007. год. Бр.: 01-40-708/2007

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

Доставити:
- Шефу Одсека за трезор
- Шефу Одсека за буџет
- Шефу финансијске оперативе
- Браниславу Живуловићу секретару Црвеног 

крста Пожаревац, Таковска бр.6 Пожаревац

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ПРЕДСЕДНИКА И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Весна Стевић, дипл. правник, ср

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Душан Вујичић, дипл.правник, ср.
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Ha основу члана 41. став 6. и члана 48. Закона 
o буџетском систему („Службени гласник РС” 
број 9/02, 87/02,61/05, 66/05, 101/05, 62/06, 63/06 и 
85/06), члана41. став 1. и члана 43. тачка 7. Статута 
општине Пожаревац („Службени гласник општине 
Пожаревац” број 3/2002), Одлуке o буџету општине 
Пожаревац за 2007. годину („Службени гласник 
општине Пожаревац”, број 11/06 и 2/07) и захтева ЈП 
„Дирекција за изградњу општине Пожаревац” број 
01-40-719/2007 од 24.07.2007. године, Председник 
општине Пожаревац доноси

РЕШЕЊЕ O УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину 
(„Службени гласник општине” број 11/06 и 
02/07) раздео 1 -- Председник и Општинско 
веће, функција 110 - Извршни и законодавни 
органи, финансијски и фискални послови и 
спољни послови, економска класификација - 
499, Позиција 15 - Текућа буџетска резерва, 
одобравају се средства у износу од 1.698.739,00 
динара, по захтеву ЈП „Дирекција за изградњу 
општине Пожаревац” број 01-40-719/2007 
од 24.07.2007. године, a на име обезбеђења 
средстава за експропријацију ради регулације 
корита реке Млаве у КО Бубушинац како 
би се власницима исплатила накнада за 
експроприсане непокретности.
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2. Средства из тачке 1. овог Решења распоређују 
се у оквиру Раздела 3 -Општинска управа, 
Глава-3.7. Ш „Дирекција за изградњу општине 
Пожаревац”, функционална класификација 
620 - развој заједнице, позиција 194, економска 
класификација 541-земљиште.

3. У Финансијском плану ЈП „Дирекција за 
изградњу општине Пожаревац” за 2007. 
годину средства из тачке 1. овог Решења 
распоређују се и исплатиће се са позиције 
541112 - „набавка грађевинског земљишта “.

4. O реализацији овог Решења стараће се 
Одељење за привреду, финансије, трезор и 
друштвене делатности Општинске управе 
општине Пожаревац и ЈП „Дирекција за 
изградњу општине Пожаревац”.

У Пожаревцу,01.08.2007.год. Бр.: 01-40-719/2007-1

Доставити:
- ЈП „Дирекција за изградњу општине 

Пожаревац”;
- Шефу Одсека за буџет;
- Шефу Одсека финансијске оперативе;
- Шефу Одсека за трезор;
- Радици Симић, сараднику за аналитичко-

планске послове у области јавних предузећа;
- архиви;

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ
Душан Вујичић, дипл.правник, ср.
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Општинско веће општине Пожаревац на седници 
одржаној 03.08.2007. године, разматрало је захтев 
ЈП Дирекција за изградњу општине Пожаревац за 
одобрење додатних средства и повећање позиције у 
Финансијском плану за 2007. годину за одржавање 
улица, локалних и некатегорисаних путева и 
тротоара, a у циљу реконструкције и асфалтирања 
три улице у сеоском насељу Батовац, са Изјашњењем 
Одељења за привреду, финансије, трезор и друштвене 
делатности, те је на основу члаиа 92. Статута 
општине Пожаревац(“Службени гласник општине 
Пожаревац”, бр. 2/2005 ), члана 3. и 35. Одлуке o 
Општинском већу општине Пожаревац („Службени 
гласник општине Пожаревац”, бр. 2/2004) и члана 
7. Одлуке o буџету општине Пожаревац за 2007 
годину ( „Службени гласник општине Пожаревац” 
број 11/2006 и 2/2007) донело

РЕШЕЊЕ
o употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев ЈП Дирекција за изградњу 

општине Пожаревац и ДАЈЕ САГЛАСНОСТ за 
одобрење додатних средства и повећање позиције 
у Финансијском плану ЈП Дирекција за изградњу 
општине Пожаревац за 2007. годину за одржавање 
улица, локалних и некатегорисаних путева и 
тротоара, a у циљу реконструкције и асфалтирања 
улица: Лоле Рибара, Маршала Тита и Коче Поповића 
у сеоском насељу Батовац и одобравају средства у 
износу од 1.000.000,00 динара.

II
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења, 

обезбедити из средстава утврђених Одлуком o 
буџету општине Пожаревац за 2007. годину и 
Одлуком o изменама и допунама Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину, са Раздела 
1- „Председник и Општинско веће”, Позиција 
15 „Текућа буџетска резерва”, Функција 110: 
„Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Економска 
класификација 499, и иста распоредити у оквиру 
Раздела: 3. „Општинска управа” , Глава 3.7. „ЈП 
Дирекција за изградњу општине Пожаревац”, 
Функција 620 „Развој заједнице”, Позиција 187 
„Текуће одржавање”; Економска класификација 
425.

III
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења 

исплатити из средстава утврђених Одлуком o 
буџету општине Пожаревац за 2007. годину и 
Одлуком o изменама и допунама Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину, са Раздела: 
3. „Општинска управа” , Глава 3.7. „ЈП Дирекција 
за изградњу општине Пожаревац”, Функција 
620 „Развој заједнице”, Позиција 187 „Текуће 
одржавање”; Економска класификација 425 - 191 
„Одржавање улица, локалних и некатегорисаних 
путева и тротоара”, уз обавезу доставе правдајуће 
докуменатације Одсеку за трезор Одељења 
за привреду, финансије, трезор и друштвене 
делатности.

IV
ЗАДУЖУЈЕ СЕ ЈП Дирекција за изградњу 

општине Пожаревац да Финансијски план за 2007. 
годину на Позицији „Одржавање улица, локалних и 
некатегорисаних путева и тротоара” увећа за износ 
средстава из тачке 1. овог Решења.
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За реализацију овог Решења стараће се: Одељење 
за привреду, финансије, трезор и друштвене 
делатности и ЈП Дирекција за изградњу општине 
Пожаревац.

У Пожаревцу, 03.08.2007.год. Бр.: 01-06-36/2007-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

Доставити:
- Шефу Одсека за буџет и финансије
- Шефу Одсека за трезор
- Директору ЈП Дирекције за изградњу општине 

Пожаревац
- Оливери Гроздановић, Одељење за привреду, 

финансије, трезор и друштвене делатности

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ПРЕДСЕДНИКА И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Весна Стевић, дипл. правник, ср

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Душан Вујичић, дипл.правник, ср.
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Општинско веће општине Пожаревац на седници 
одржаној 03.08.2007. године, разматрало је захтев 
ЈКП „Комуналне службе” Пожаревац за обезбеђење 
додатних буџетских средства на име изградње и 
опремање азила за псе луталице, са Изјашњењем 
Одељења за привреду, финансије, трезор и друштвене 
делатности, те је на основу члана 92. Статута 
општине Пожаревац(“Службени гласник општине 
Пожаревац”, бр. 2/2005 ), члана 3. и 35. Одлуке o 
Општинском већу општине Пожаревац („Службени 
гласник општине Пожаревац”, бр. 2/2004) и члана 
7. Одлуке o буџету општине Пожаревац за 2007 
годину ( „Службени гласник општине Пожаревац” 
број 11/2006 и 2/2007) донело

РЕШЕЊЕ
o употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев ЈКП „Комуналне службе” 

Пожаревац и ДАЈЕ САГЛАСНОСТ за обезбеђење 
додатних буџетских средства на име изградње 
и опремања азила за псе луталице и одобравају 
средства у износу од 1.200.000,00 динара.

II
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења, 

обезбедити из средстава утврђених Одлуком o 

буџету општине Пожаревац за 2007. годину и 
Одлуком o изменама и допунама Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину, са Раздела 
1- „Председник и Општинско веће”, Позиција 
15 „Текућа буџетска резерва”, Функција 110: 
„Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Економска 
класификација 499, и иста распоредити у оквиру 
Раздела: 2 „Скупштина општине Пожаревац” , Глава 
2.3. „Субвенције општинским јавним предузећима”; 
Функција 510 „Управљање отпадом”, Лозиција 64 
„Капиталне субвенције јавним нефинансијским 
предузећима”; Економска класификација 4512-
Пројектовање, изградња и опремање азила за 
прихват паса луталица.

III
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења 

исплатити из средстава утврђених Одлуком o 
буџету општине Пожаревац за 2007. годину и 
Одлуком o изменама и допунама Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину, са Раздела: 
2 „Скупштина општине Пожаревац” , Глава 2.3. 
„Субвенције општинским јавним предузећима”; 
Функција 510 „Управљање отпадом”, Позиција 64 
„Капиталне субвенције јавним нефинансијским 
предузећима”; Економска класификација 4512-
Пројектовање, изградња и опремање азила за прихват 
паса луталица, уз обавезу доставе правдајуће 
документације подобне за пренос средстава Одсеку 
за трезор Одељења за привреду, финансије, трезор 
и друштвене делатности.

IV
ЗАДУЖУЈЕ СЕ Одељење за привреду, финансије, 

трезор и друштвене делатности да сачини Анекс 
Уговора o субвенцији са ЈКП”Комуналне службе”

Пожаревац за додатна средства на име изградње 
и опремања азила за прихват паса луталица и да се 
стара око даље реализације овог Решења.

У Пожаревцу, 03.08.2007.год. Бр.: 01-06-36/2007-5

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

Доставити:
- Шефу Одсека за буџет
- Шефу Одсека за трезор
- Директору ЈКП „Комуналне службе” 

Пожаревац
- Оливери Гроздановић, Одељење за привреду, 

финансије, трезор и друштвене делатности
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ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ПРЕДСЕДНИКА И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Весна Стевић, дипл. правник, ср

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Душан Вујичић, дипл.правник, ср.
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Општинско веће општине Пожаревац на 
седници одржаној 03.08.2007. године, разматрало је 
захтев Регионалног центра за таленте Пожаревац за 
одобрење финансијских средстава за повећање масе 
средстава за плате за два радника, са Изјашњењем 
Одељења за привреду, финансије, трезор и 
друштвене делатности, те је на основу члана 
92. a у смислу члана 88. став 1. тачка 7. Статута 
општине Пожаревац(“Службени гласник општине 
Пожаревац”, бр. 2/2005 ), члана 3. и 35. Одлуке o 
Општинском већу општине Пожаревац („Службени 
гласник општине Пожаревац”, бр. 2/2004) и члана 
7. Одлуке o буџету општине Пожаревац за 2007 
годину ( „Службени гласник општине Пожаревац” 
број 11/2006 и 2/2007) донело

РЕШЕЊЕ
o употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Регионалног центра 

за таленте Пожаревац за одобрење финансијских 
средстава за повећање масе средстава за исплату 
зарада за ангажованог радника и одобравају додатна 
средства у износу од 100.000,00 динара.

II
ОДОБРАВА СЕ Регионалном центру за таленте 

Пожаревац повећање квоте одобрених средстава 
из буџета општине за 2007. годину у наредна три 
месеца (почев од седмог месеца 2007. године ) у 
висини до 85% од укупног годишњег плана за 2007. 
годину.

III
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења, 

обезбедити из средстава утврђених Одлуком o 
буџету општине Пожаревац за 2007. годину и 
Одлуком o изменама и допунама Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину, са Раздела 
1- „Председник и Општинско веће”, Позиција 
15 „Текућа буџетека резерва”, Функција 110: 

„Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Економска 
класификација 499, и иста распоредити у оквиру 
Раздела: 3 „Општинска управа” , Глава 3.10. 
„Регионални центар за таленте”; Функција 980 
„Образовање некласификовано на другом месту”, 
Позиција 199; Економска класификација 4631 - 
Текуће донације.

IV
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења 

исплатити из средстава утврђених Одлуком o 
буџету општине Пожаревац за 2007. годину и 
Одлуком o изменама и допунама Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину, са Раздела: 
3 „Општинска управа” , Глава 3.10. „Регионални 
центар за таленте”; Функција 980 „Образовање 
некласификовано на другом месту”, Позиција 
199; Економска класификација 4631 - Текуће 
донације, на текући рачун Регионалног центра 
за таленте Пожаревац уз доставу правдајуће 
документације подобне за пренос средстава Одсеку 
за трезор Одељења за привреду, финансије, трезор 
и друштвене делатности.

V
Задужује се Славко Деспотовић, руководилац 

Регионалног центра за таленте Пожаревац да 
проблеме у смислу неизвршавања обавеза од стране 
Републичког центра за таленте Београд и редовног 
преноса средстава од стране Републичког центра 
разреши до 30. септембра 2007. године.

VI
Ча реа.ппацију onor Решења задужује се 

Одељење за привреду, финансије, и друнмнспе 
делатности и руководилац Регионалног центра за 
таленте

У Пожаревцу, 03.08.2007.год. Бр.: 01-06-36/2007-6

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

Доставити:
- Шефу Одсека за буџет
- Шефу Одсека за трезор
- Јасмини Миленковић, Одељење за привреду, 

финансије, трезор и друштвене делатности
- Славку Деспотовићу, руководиоцу 

Регионалног центра за таленте Пожаревац, 
ул. Синђелићева бр. 4.
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ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ПРЕДСЕДНИКА И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Весна Стевић, дипл. правник, ср

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Душан Вујичић, дипл.правник, ср.
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Општинско веће општине Пожаревац на 
седници одржаној 03.08.2007. године, разматрало 
је захтев Војне поште 5302 Пожаревац за одобрење 
средстава за сређивање спољних фасада у 
Касарни „НХ Вељко Дугошевић” у Пожаревцу, са 
Изјашњењем Одељења за привреду, финансије, 
трезор и друштвене делатности, те је на основу 
члана 92. a у смислу члана 88. став 1. тачка 7. Статута 
општине Пожаревац(“Службени гласник општине 
Пожаревац”, бр. 2/2005 ), члана 3. и 35. Одлуке o 
Општинском већу општине Пожаревац („Службени 
гласник општине Пожаревац”, бр. 2/2004) и члана 
7. Одлуке o буџету општине Пожаревац за 2007 
годину ( „Службени гласник општине Пожаревац” 
број 11/2006 и 2/2007) донело

РЕШЕЊЕ 
o употреби средстава текуђе буџетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Војне поште 5302 

Пожаревац за одобрење средстава за сређивање 
спољних фасада у Касарни „Народни херој Вељко 
Дугошевић” у Пожаревцу и одобравају средства у 
износу од 1.500.000,00 динара.

Сређивање спољних фасада у Касарни 
„Народни херој Вељко Дугошевић” у Пожаревцу 
има се реализовати преко ЈП Дирекција за изградњу 
општине Пожаревац која ће извршити све послове 
око сређивања фасада до износа из претходног 
става.

II
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења, 

обезбедити из средстава утврђених Одлуком o 
буџету општине Пожаревац за 2007. годину и 
Одлуком o изменама и допунама Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину, са Раздела 
1- „Председник и Општинско веће”, Глава 1.1. 
„Председник и Општинско веће”; Функција 110: 
„Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”; Позиција 
15 „Текућа буџетска резерва”; Економска 

класификација 499, и иста распоредити у оквиру 
Раздела: Раздела: 3. „Општинска управа” , Глава 3.7. 
„Ш Дирекција за изградњу општине Пожаревац”, 
Функција 620 „Развој заједнице”, Позиција 187 
„Текуће одржавање”; Економска класификација 
425.

III
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења 

исплатити из средстава утврђених Одлуком o 
буџету општине Пожаревац за 2007. .годину и 
ОдлукоМ o изменама и допунама Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину, са Раздела: 
3. „Општинска управа” , Глава 3.7. „ЈП Дирекција 
за изградњу општине Пожаревац”, Функција 
620 „Развој заједнице”, Позиција 187 „Текуће 
одржавање”; Економска класификација 425. уз 
обавезу доставе правдајуће докуменатације Одсеку 
за трезор Одељења за привреду, финансије, трезор 
и друштвене делатности.

IV
ЗАДУЖУЈЕ СЕ ЈП Дирекција за изградњу 

општине Пожаревац да Финансијски план за 2007. 
годину увећа за износ средстава из тачке 1. овог 
Решења.

За реализацију овог Решења стараће се ЈП 
Дирекција за изградњу општине Пожаревац 
и Одељење за привреду, финансије, трезор и 
друштвене делатности.

У Пожаревцу,03.08.2007.год. Бр.: 01-06-36/2007-11

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

Доставити:
- Шефу Одсека за буџет
- Директору ЈП Дирекција за изградњу општине 

Пожаревац
- Шефу Одсека за трезор
- Војна пошта 5302 Пожаревац у Пожаревцу, 

пук. Винко Марковски

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ПРЕДСЕДНИКА И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Весна Стевић, дипл. правник, ср

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Душан Вујичић, дипл.правник, ср.
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Општинско веће општине Пожаревац на 
седници одржаној 03.08.2007. године, разматрало 
је захтев МЗ „Кличевац” за одобрење средстава 
за реализацију манифестације „Дани Миленка 
Стојковића”, те је на основу члана 92. a у смислу 
члана 88. став 1. тачка 7. Статута општине 
Пожаревац(“Службени гласник општине 
Пожаревац”, бр. 2/2005 ), члана 3. и 35. Одлуке o 
Општинском већу општине Пожаревац („Службени 
гласник општине Пожаревац”, бр. 2/2004) и члана 
7. Одлуке o буџету општине Пожаревац за 2007 
годину ( „Службени гласник општине Пожаревац” 
број 11/2006 и 2/2007) донело

РЕШЕЊЕ
o употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ДЕЛИМИЧНО СЕ ПРИХВАТА захтев МЗ 

„Кличевац” за одобрење средстава за реализацију 
манифестације „Дани Миленка Стојковића”и 
одобравају средства у износу од 60.000,00 динара.

II
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења, 

обезбедити из средстава утврђених Одлуком o 
буџету општине Пожаревац за 2007. годину и 
Одлуком o изменама и допунама Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину, са Раздела 
1- „Председник и Општинско веће”, Позиција 
15 „Текућа буџетска резерва”, Функција 110: 
„Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Економска 
класификација 499, и иста распоредити у оквиру 
Раздела 3: «Општинска управа», Глава: 3.2. „ Месне 
заједнице”, Функција: 160 „Опште јавне услуге које 
нису класификоване на другом месту”; Позиција 86 
“Услуге по уговору”; „Економска класификација”: 
423.

III
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења 

исплатити из средстава утврђених Одлуком o 
буџету општине Пожаревац за 2007. годину и 
Одлуком o изменама и допунама Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину, са Раздела 3: 
«Општинска управа», Глава: 3.2. „ Месне заједнице”, 
Функција: 160 „Опште јавне услуге’које нису 
класификоване на другом месту”; Позиција 100 
“Услуге по уговору”; „Економска класификација”: 
423. на рачун МЗ „Кличевац” уз обавезу доставе 

правдајуће документације подобне за пренос 
средстава Одсеку за трезор одељења за привреду, 
финансије, трезор и друштвене делатности.

IV
За реализацију овог решења задужује се 

Одељење за привреду, финансије, трезор и 
друштвене делатности.

У Пожаревцу, 03.08.2007.год. Бр.:01-06-36/2007-14

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

Доставити:
- Шефу Одсека за буџет
- Шефу Одсека за трезор
- Председнику Савета МЗ „Кличевац”
- Данијели Остроглавић, референту за послове 

књиговодственог праћења рачуна месних 
заједница

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ПРЕДСЕДНИКА И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Весна Стевић, дипл. правник, ср

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Душан Вујичић, дипл.правник, ср.
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Ha основу члана 41. став 6. и члана 48. Закона 
o буџетском систему („Службени гласник РС” 
број 9/02, 87/02,61/05, 66/05, 101/05, 62/06, 63/06 
и 85/06) , члана 41. став 1. и члана 43. тачка 7. 
Статута општине Пожаревац („Службени гласник 
општине Пожаревац” број 3/2002), Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину („Службени 
гласник општине Пожаревац”, број 11/06 и 02/07) 
Председник општине Пожаревац доноси

РЕШЕЊЕ 
O УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину 
(„Службени гласник општине” број 11/06 и 
02/07) раздео 1 „Председник и Општинско 
веће”, глава 1.1. - „Председник и општинско 
веће”, функција 110 - „извршни и законодавни 
органи, финансијски и фискални послови и 
спољни послови”, економска класификација 
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499, позиција 15 - „текућа буџетске резерва”, 
одобравају се средства у износу од 783.899,00 
динара, на име одржавања прилаза граду 
и зелених површина, које нису обухваћене 
програмом одржавања јавних зелених 
површина, a no рачуну бр. 139/RU од 
02.07.2007. године.

2. Средства за из тачке 1. овог Решења исплатиће 
се из средстава утврђених Одлуком o 
буџету општине Пожаревац за 2007. годину 
(„Службени гласник општине Пожаревац”, 
број 11/06 и 02/07), у оквиру раздела 1 - 
„Председник и општинско веће”, глава 1.1. - 
„Председник и општинско веће”, функција 110-
„извршни и законодавни органи, финансирање 
и фискални послови и спољни послови”, 
позиција 11, економска класификација 42,4 - 
„специјализоване услуге “.

3. У Финансијском плану Председника и 
Општинског већа за 2007. годину средства из 
тачке 1. овог Решења исплатиће се са позиције 
424511 - „услуге одржавања националних 
паркова u природних површина”.

4. O реализацији овог Решења стараће се 
Одељење за привреду, финансије, трезор и 
друштвене делатности Општинске управе 
општине Пожаревац.

У Пожаревцу, 08.08.2007.год. Бр.: 03-40-772/2007

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ
Душан Вујичић, дипл.правник, ср.
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Председник општине Пожаревац разматрајући 
захтев МЗ „Берање”- Организациони одбора 
„Турнира 3x3 Берање 2007” за одобрење средстава 
ради успешног организовања турнира у малом 
фудбалу, те је на основу члана 88. Став 1. Тачка 
7. и 8. Статута општине Пожаревац (“Службени 
гласник општине Пожаревац”, бр. 2/2005 ) и члана 
7. Одлуке o буџету општине Пожаревац за 2007 
годину ( „Службени гласник општине Пожаревац” 
број 11/2006 и 2/2007) донео

РЕШЕЊЕ
o употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев МЗ „Берање”- 

Организациони одбора „Турнира 3x3 Берање 2007” 

за одобрење средстава ради успешног организовања 
турнира у малом фудбалу и одобравају средства у 
износу од 10.000,00 динара.

II
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења, 

обезбедити из средстава утврђених Одлуком o 
буџету општине Пожаревац за 2007. годину и 
Одлуком o изменама и допунама Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину, са Раздела 
1- „Председник и Општинско веће”, Позиција 
15 „Текућа буџетска резерва”, Функција 110: 
„Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Економска 
класификација 499, и иста распоредити у оквиру 
Раздела 3: «Општинска управа», Глава: 3.2. „ Месне 
заједнице”, Функција: 160 „Опште јавне услуге које 
нису класификоване на другом месту”; Позиција 100 
“Услуге по уговору”; „Економска класификација”: 
423.

III
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења 

исплатити из средстава утврђених Одлуком o 
буџету општине Пожаревац за 2007. годину и 
Одлуком o изменама и допунама Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину, са Раздела 3: 
«Општинска управа», Глава: 3.2. „ Месне заједнице”, 
Функција: 160 „Опште јавне услуге које нису 
класификоване на другом месту”; Позиција 100 
“Услуге по уговору”; „Економска класификација”: 
423, a на рачун МЗ „Берање”, уз обавезу доставе 
правдајуће документације подобне за пренос 
средстава Одсеку за трезор одељења за привреду, 
финансије, трезор и друштвене делатности.

IV
Задужује се Одељење за привреду, финансије, 

трезор и друштвене делатности за реализацију овог 
Решења.

У Пожаревцу, 10.08.2007.год. Бр.: 01-40-735/2007

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

Доставити:
- Шефу Одсека за буџет
- Шефу Одсека за трезор
- Стевић Томиславу Шефу МК „Берање”, 

председнику Организационог одбора 
„Турнира 3x3 Берање 2007”

- Данијели Остроглавић, референту за послове 
књиговодственог праћења рачуна месних 
заједница
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ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ПРЕДСЕДНИКА И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Весна Стевић, дипл. правник, ср

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Душан Вујичић, дипл.правник, ср.
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Општинско веће општине Пожаревац на 
седници одржаној 17.08.2007. године, разматрало 
јс захтев Друштва пријатеља природе „Љубимац” 
из Пожаревца за одобрење средстава ради 
организовања 23. Међународне изложбе ситних 
животиња, цвећа и домаће радиности, те је на основу 
члана 92. у смислу члана 88. став 1. тачка 7 Статута 
општине Пожаревац (“Службени гласник општине 
Пожареваи”, бр. 2/2005 ), члана 3. и 35. Одлуке o 
Општинском већу општине Пожаревац („Службени 
гласник општине Пожаревац”, бр. 2/2004) и члана 
7. Одлуке o буцету општине Пожаревац за 2007 
годину ( „Службени гласник општине Пожаревац” 
број 11/2006 и 2/2007) донело

Р E Ш E Њ E
o употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Друштва пријатеља 

природе „Љубимац” из Пожаревца за одобрење 
додатних средстава ради организовања 23. 
Међународне изложбе ситних животиња, цвећа и 
домаће радиности и одобравају средства у износу 
од 100.000,00 динара.

II
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења, 

обезбедити из средстава утврђених Одлуком o 
буџету општине Пожаревац за 2007. годину и 
Одлуком o изменама и допунама Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину, са Раздела 
1- „Председник и Општинско веће”, Позиција 
15 „Текућа буџетска резерва”, Функција 110: 
„Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Економска 
класификација 499, и иста распоредити у оквиру 
Раздела 2: «Скупштина општине », Глава: 2.3. 
„ Субвенције општинским јавним предузећима 
и градским манифестацијама”, Функција: 820 
„Услуге културе” Организациони одбор ЉКИ ; 
Позиција 72 ; „Економска класификација”: 451 
—4511-Текуће субвенције јавним нефинансијским 
организацијама.

III
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења 

исплатити из средстава утврђених Одлуком o 
буџету општине Пожаревац за 2007. годину и 
Одлуком o изменама и допунама Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину, са Раздела 2: 
«Скупштина општине », Глава: 2.3. „ Субвенције 
општинским јавним предузећима и градским 
манифестацијама”, Функција: 820 „Услуге 
културе” Организациони одбор ЉКИ ; Позиција 72 
; „Економска класификација”: 451 - 4511- Текуће 
субвенције јавним нефинансијским организацијама, 
за друштво пријатеља природе „Љубимац” уз 
обавезу доставе правдајуће документације подобне 
за пренос средстава Одсеку за трезор одељења 
за привреду, финансије, трезор и друштвене 
делатности.

IV
За реализацију овог Решења задужује се 

Одељење за привреду, финансије, трезор и 
друштвене делатности.

У Пожаревцу,17.08.2007.год. Бр.: 01-06-38/2007-13

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ 

Доставити:
- Начелнику Одељења за привреду, финансије, 

трезор и друштвене делатности 
- Шефу Одсека за трезор 
- Шефу Одсека за буџет
- Оливери Гроздановић , Одељења за привреду, 

финансије, трезор и друштвене делатности
- Друштву пријатеља природе „Љубимац” 

Пожаревац

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ПРЕДСЕДНИКА И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Весна Стевић, дипл. правник, ср

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Душан Вујичић, дипл.правник, ср.
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Општинско веће општине Пожаревац на седници 
одржаној 17.08.2007. године, разматрало је захтев 
ЈП Дирекција за изградњу општине Пожаревац за 
обезбеђење средстава за поправку семафорског 
уређаја на раскрсници улица Косовске - Кнез 
Милошев венац и Косте Абрашевића у Пожаревцу,са 
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Изјашњењем Одељења за привреду, финансије, 
трезор и друштвене делатности, те је на основу члана 
16. и 92. у смислу члана 88. став 1. тачка 7. Статута 
општине Пожаревац (“Службени гласник општине 
Пожаревац”, бр. 2/2005 ), члана 3. и 35. Одлуке o 
Општинском већу општине Пожаревац („Службени 
гласник општине Пожаревац”, бр. 2/2004) и члана 
7. Одлуке o буџету општине Пожаревац за 2007 
годину ( „Службени гласник општине Пожаревац” 
број 11/2006 и 2/2007) донело

РЕШЕЊЕ
o употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев ЈП Дирекција за изградњу 

општине Пожаревац за обезбеђење средстава за 
поправку семафорског уређаја на раскрсници 
улица Косовске - Кнез Милошев венац и Косте 
Абрашевића у Пожаревцу,са Изјашњењем Одељења 
за привреду, финансије, трезор и друштвене 
делатности и одобравају средства у укупном износу 
до 1.500.000,00 динара.

ДАЈЕ СЕ сагласност ЈП Дирекција за изградњу 
општине Пожаревац да на име одобрених средстава 
из става 1. тачке 1. овог Решења изврши допуну 
Финансијског плана за 2007. годину увођењем нове 
Позиције „Поправка електричне и електронске 
опреме”; Економска класификација 425 212.

II
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења, 

обезбедити из средстава утврђених Одлуком o 
буџету општине Пожаревац за 2007. годину и 
Одлуком o изменама и допунама Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину, са Раздела 
1- „Председник и Општинско веће”, Глава 1.1. 
„Председник и Општинско веће”; Функција 110: 
„Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”; Позиција 15 
„Текућа буџетска резерва”; Економска класификација 
499, и иста распоредити у оквиру Раздела: 3. 
„Општинска управа” , Глава 3.7. „ЈП Дирекција 
за изградњу општине Пожаревац”, Функција 
620 „Развој заједнице”, Позиција 187 „Текуће 
одржавање”; Економска класификација425.

III
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења 

исплатити из средстава утврђених Одлуком o 
буџету општине Пожаревац за 2007. годину и 
Одлуком o изменама и допунама Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину, са Раздела: 

3. „Општинска управа” , Глава 3.7. „Ш Дирекција 
за изградњу општине Пожаревац”, Функција 
620 „Развој заједнице”, 187 „Текуће одржавање”; 
Економска класификација 425. уз обавезу ЈП 
Дирекција за изградњу општине Пожаревац да 
достави правдајућу документацију подобну за 
пренос средстава.

IV
У Финансијском плану ЈП Дирекција за изградњу 

општине Пожаревац за 2007. годину средства 
одобрена у тачки 1. овог Решења распоредиће се 
и исплатити са Позиције „Поправка електричне и 
електронске опреме”; Економска класификација 
425 212.

V
За реализацију овог Решења стараће се ЈП 

Дирекција за изградњу општине Пожаревац 
и Одељење за привреду, финансије, трезор и 
друштвене делатности.

У Пожаревцу, 17.08.2007.год.  Бр.: 01-06-38/2007-9

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

Доставити:
- Шефу Одсека за трезор 
- Шефу Одсека за буџет
- Радици Симић, Одељења за привреду, 

финансије, трезор и друштвене делатности
- Ненаду Симићу, директору ЈП Дирекција за 

изградњу општине Пожаревац
- Оливери Гроздановић, Одељења за привреду, 

финансије, трезор и друштвене делатности

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ПРЕДСЕДНИКА И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Весна Стевић, дипл. правник, ср

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Душан Вујичић, дипл.правник, ср.
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Општинско веће општине Пожаревац на 
седници одржаној 17.08.2007. године, разматрало је 
Изјашњење Одељења за привреду, финансије, трезор 
и друштвене делатности у вези обезбеђења средства 
ЈКП”Водовод и канализација” Пожаревац на име 
извођења радова на фекалној канализацији у улици 
Хајдук Вељкова у Пожаревцу, те је на основу члана 



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ23.11.2007. Број 4 - Страна 101

16. и 92. у смислу члана 88. став 1. тачка 7. Статута 
општине Пожаревац (“Службени гласник општине 
Пожаревац”, бр. 2/2005 ), члана 3. и 35. Одлуке o 
Општинском већу општине Пожаревац („Службени 
гласник општине Пожаревац”, бр. 2/2004) и члана 
7. Одлуке o буџету општине Пожаревац за 2007 
годину ( „Службени гласник општине Пожаревац” 
број 11/2006 и 2/2007) донело

РЕШЕЊЕ 
o употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ Изјашњење Одељења за 

привреду, финансије, трезор и друштвене делатности 
у вези обезбеђења средства ЈКП”Водовод и 
канализација” Пожаревац на име извођења радова 
на фекалној канализацији у улици Хајдук Вељкова 
у Пожаревцу и одобравају се средства у износу од 
3.000. 000,00 динара.

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ директору ЈП 
Дирекција за изградњу општине Пожаревац да са 
ЈКП „ВоД°в°Д и канализација” закључи Анекс 
уговора o изградњи додатних 498 м фекалне 
канализације у улици Хајдук Вељкова у Пожаревцу, 
број 01-3897/1 од 03.08.2007. године, чија укупна 
вредност износи 3.000. 000,00 динара.

II
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења, 

обезбедити из средстава утврђених Одлуком o 
буџету општине Пожаревац за 2007. годину и 
Одлуком o изменама и допунама Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину, са Раздела 
1- „Председник и Општинско веће”, Глава 1.1. 
„Председник и Општинско веће”; Функција 110: 
„Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”; Позиција 
15 „Текућа буџетска резерва”; Економска 
класификација 499, и иста распоредити у оквиру 
Раздела: 3. „Општинска управа” , Глава 3.7. „ЈП 
Дирекција за изградњу општине Пожаревац”, 
Функција 620 „Развој заједнице”, Позиција 191 
„Зграде и грађевински објекти”; Економска 
класификација 511.

III
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења 

исплатити из средстава утврђених Одлуком o 
буџету општине Пожаревац за 2007. годину и 
Одлуком o изменама и допунама Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину, са Раздела: 
3. „Општинска управа” , Глава 3.7. „ЈП Дирекција 

за изградњу општине Пожаревац”, Функција 
620 „Развој заједнице”, Позиције 191 „Зграде и 
грађевински објекти”; Економска класификација 
511. уз обавезу ЈП Дирекција за изградњу општине 
Пожаревац да достави правдајућу документацију 
подобну за пренос средстава.

IV
У Финансијском плану ЈП Дирекција за изградњу 

општине Пожаревац за 2007. годину средства 
одобрена у тачки 1. овог Решења распоредиће 
се и исплатити са Позиције 511242 -„Изградња 
водоводне инфраструктуре”.

За реализацију овог Решења стараће се ЈП 
Дирекција за изградњу општине Пожаревац 
и Одељење за привреду, финансије, трезор и 
друштвене делатности.

У Пожаревцу,17.08.2007.год. Бр.: 01-06-38/2007-10

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

Доставити:
- Шефу Одсека за трезор 
- Шефу Одсека за буџет
- Оливери Гроздановић, Одељења за привреду, 

финансије, трезор и друштвене делатности
- Ненаду Симићу, директору ЈП Дирекција за 

изградњу општине Пожаревац 
- Директору ЈКП”Водовод и канализација” 

Пожаревац

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ПРЕДСЕДНИКА И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Весна Стевић, дипл. правник, ср

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Душан Вујичић, дипл.правник, ср.

68

Председник општине Пожаревац решавајући 
по захтеву МЗ „Братинац” из Братинца за одобрење 
додатних средстава ради измирења дуга према СЗР 
„Зидар” Бусур, на основу члана 88. став 1. тачка 7. и 
8. Статута општине Пожаревац (“Службени гласник 
општине Пожаревац”, бр. 2/2005 ) и члана 7. Одлуке 
o буџету општине Пожаревац (“Службени гласник 
општине Пожаревац”, бр. 11/2006 и 2/2007 ) донео 
је
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РЕШЕЊЕ
o употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев МЗ „Братинац” из 

Братинца за одобрење додатних средстава ради 
измирења дуга према СЗР „Зидар” Бусур и 
одобравају средства у износу од 225.144,00 динара, 
на основу вансудског поравњања закљученог 
21.08.2007.године, између СЗР „Зидар СП” Бусур 
као извођача радова и Месне Заједнице „Братинац” 
као инвеститора радова

II
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења, 

обезбедити из средстава утврђених Одлуком o 
буџету општине Пожаревац за 2007. годину и 
Одлуком o изменама и допунама Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину, са Раздела 
1- „Председник и Општинско веће”, Позиција 
15 „Текућа буџетска резерва”, Функција 110: 
„Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Економска 
класификација 499, и иста ће се распоредити у 
оквиру Раздела 3: «Општинска управа», Глава: 3.2. 
„ Месне заједнице”, Функција: 160 „Опште јавне 
услуге које нису класификоване на другом месту”; 
“Услуге по уговору”; „Економска класификација”: 
423.

III
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења 

исплатити из средстава утврђених Одлуком o 
буџету општине Пожаревац за 2007. годину и 
Одлуком o изменама и допунама Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину, са Раздела 
3: «Општинска управа», Глава: 3.2. „ Месне 
заједнице”, Функција: 160 „Опште јавне услуге које 
нису класификоване на другом месту”; Позиција 
Зб^јУслуге по уговору”; „Економска класификација”: 
423, за МЗ „ Братинац”, на име исплате по окончаној 
ситуацији, уз обавезу МЗ”Братинац” да достави 
правдајућу документациону основу - Одсеку за 
трезор Одељења за привреду, финансије, трезор и 
друштвене делатности.

IV
O реализацији овог Решења стараће се Одељење 

за привреду, финансије, трезор и друштвене 
делатности.

У Пожаревцу, 29.08.2007.год. Бр.: 01-40-558/2007

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

Доставити:
- Шефу Одсека за буџет
- Шефу Одсека за трезор
- Председнику савета МЗ „Братинац” из 

Братинца
- СЗР”Зидар СП” Бусур 12300 Петровац на 

Млави

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ПРЕДСЕДНИКА И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Весна Стевић, дипл. правник, ср

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Душан Вујичић, дипл.правник, ср.
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Ha основу члана 41. став 6. и члана 48. Закона 
o буџетском систему („Службени гласник РС” 
број 9/02, 87/02,61/05, 66/05, 101/05, 62/06, 63/06 и 
85/06) , члана 41. став 1. и члана 43. тачка 7. Статута 
општине Пожаревац („Службени гласник општине 
Пожаревац” број 3/2002), Одлуке o буџету општине 
Пожаревац за 2007. годину („Службени гласник 
општине Пожаревац”, број 11/06 и 2/07) и захтева 
ЈП „Дирекција за изградњу општине Пожаревац” 
број 2541/2007 од 27.07.2007. године,

Председник општине Пожаревац доноси

РЕШЕЊЕ O УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину 
(„Службени гласник општине” број 11/06 и 
02/07) раздео 1 - Председник и Општинско 
веће, функција 110 - Извршни и законодавни 
органи, финансијски и фискални послови и 
спољни послови, економска класификација 
- 499, Позиција 15 - Текућа буџетска резерва, 
одобравају се средства у износу од 2.000.000,00 
динара, по захтеву ЈП „Дирекција за изградњу 
општине Пожаревац” број 2541/2007 од 
27.07.2007. године, a на име обезбеђења 
средстава за завршетак експропријације 3 фазе 
ради регулације старог корита реке Млаве у КО 
Бубушинац, како би се власницима исплатила 
накнада за експроприсане непокретности.

2. Средства из тачке 1. овог Решења распоређују 
се у оквиру Раздела 3 -Општинска управа, 
Глава-3.7. ЈП „Дирекција за изградњу општине 
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Пожаревац”, функционална класификација 
620 - развој заједнице, позиција 194, економска 
класификација 541-земљиште.

3. У Финансијском плану ЈП „Дирекција за 
изградњу општине Пожаревац” за 2007. годину 
средства из тачке 1. овог Решења распоређују 
се и исплатиће се са позиције 541112 - „набавка 
грађевинског земљишта “.

4. O реализацији овог Решења стараће се 
Одељење за привреду, финансије, трезор и 
друштвене делатности Општинске управе 
општине Пожаревац и ЈП „Дирекција за 
изградњу општине Пожаревац”.

У Пожаревцу,29.08.2007.год.  Бр.:01-40-730/2007-1

Доставити: 
- ЈП „Дирекција за изградњу општине 

Пожаревац” 
- Шефу Одсека за буџет и финансије;
- Шефу Одсека финансијске оперативе;
- Шефу Одсека за трезор;
- Радици Симић, сараднику за аналитичко-

планске послове у области јавних предузећа;
- архиви;

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ
Душан Вујичић, дипл.правник, ср.
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Председник општине Пожаревац, у складу са 
тачком 3. Закључка Општинског већа општине 
Пожаревац број 01-06-6/2007-9 од 31.01.2007. 
године разматрао је одобрење додатних средства ЈП 
„Љубичево” на име исплате зараде у бруто износу за 
једног радника-дипломираног правника на одређено 
време у периоду од 01.09.2007. до 31.12.2007. 
године, те је на основу члана 88. Став 1. Тачка 7. 
и 8. Статута општине Пожаревац (“Службени 
гласник општине Пожаревац”, бр. 2/2005 ) и Члана 
7 Одлуке o буџету општине Пожаревац за 2007. 
годину (“Службени гласник општине Пожаревац”, 
бр. 11/2006 ) донео

РЕШЕЊЕ
O УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

I
ОДОБРАВАЈУ СЕ ЈП „Љубичево” Пожаревац 

додатна средства у укупном износу од 118.240,00 

динарана име исплате зараде у бруто износу заједног 
радника- дипломираног правника на одређено време 
у периоду од 01.09.2007. до 31.12.2007. године.

II
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења, 

обезбедити из средстава утврђених Одлуком o 
буџету општине Пожаревац за 2007 годину, са 
Раздела: 1- „Председник и Општинско веће”, 
Позиција 13 „Текућа буџетска резерва”, Функција 
110: „Извршни и законодавни органи, финансирање 
и фискални послови и спољни послови”, Економска 
класификација 499, и иста ће се распоредити у оквиру 
Раздела: 2 „ Скупштина општине Пожаревац “ Глава 
2.3. „Субвенције општинским јавним предузећима и 
градским манифестацијама”, Функција 470 „Остале 
делатности ЈП Љубичево”; Позиција: 60 “Текуће 
субвенције јавним нефинансијским предузећима”, 
Економска класификација: 451.

III
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења, 

исплатити из средстава утврђених Одлуком o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину, са Раздела: 
2 „ Скупштина општине Пожаревац “ Глава 2.3. 
„Субвенције општинским јавним предузећима и 
градским манифестацијама”, Функција 470 „Остале 
делатности ЈП Љубичево”; Позиција: 60 “Текуће 
субвенције јавним нефинансијским предузећима”, 
Економска класификација 451.

IV
За реализацију овог Решења задужује се 

Одељење за привреду, финансије, трезор и 
друштвене делатности.

У Пожаревцу, 29.08.2007.год. Бр.: 01-40-797//2007

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

Доставити:
- Шефу одсека за буџет 
- Шефу Одсека за трезор
- Оливери Гроздановић, Одељење за привреду, 

финансије, трезор и друштвене делатности 
- Првославу Мошићу, директору ЈП 

„Љубичево”

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ПРЕДСЕДНИКА И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Весна Стевић, дипл. правник, ср

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Душан Вујичић, дипл.правник, ср.
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Ha основу члана 41. став 6. и члана 48. Закона 
o буџетском систему („Службени гласник РС” 
број 9/02, 87/02,61/05, 66/05, 101/05, 62/06, 63/06 и 
85/06), члана 41. став 1. и члана 43. тачка 7. Статута 
општине Пожаревац („Службени гласник општине 
Пожаревац” број 3/2002), Одлуке o буџету општине 
Пожаревац за 2007. годину („Службени гласник 
општине Пожаревац”, број 11/06 и 2/07) и захтева 
ЈП „Дирекција за изградњу општине Пожаревац” 
број 03-40-854/2007 од 31.08.2007. године,

Председник општине Пожаревац доноси

РЕШЕЊЕ O УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину 
(„Службени гласник општине” број 11/06 и 
02/07) раздео 1 -- Председник и Општинско 
веће, функција 110 - Извршни и законодавни 
органи, финансијски и фискални послови и 
спољни послови, економска класификација 
- 499, Позиција 15 - Текућа буџетска резерва, 
одобравају се средства у износу од 3.000.000,00 
динара, по захтеву ЈП „Дирекција за изградњу 
општине Пожаревац” број 03-40-854/2007 
од 31.08.2007. године, a на име обезбеђења 
средстава за реконструкцију улица: Николе 
Тесле, Солунске, Капетана Тодића, Вере 
Благојевић, Зеленгорске и асфалтирање платоа 
испред МЗ у Старом Костолцу.

2. Средства из тачке 1. овог Решења распоређују 
се у оквиру Раздела 3 Општинска управа, 
Глава-3.7. ЈП „Дирекција за изградњу општине 
Пожаревац”, функционална класификација 
620 - развој заједнице, позиција 187, економска 
класификација 425-текуће одржавање.

3. У Финансијском плану ЈП „Дирекција за 
изградњу општине Пожаревац” за 2007. годину 
средства из тачке 1. овог Решења распоређују се 
и исплатиће се са позиције 425191 - „одржавање 
улица, локалних и некатегорисаних путева и 
тротоара у Пожаревцу и Костолцу “.

4. O реализацији овог Решења стараће се Одељење 
за привреду, финансије, трезор и друштвене 
делатности Општинске управе општине 
Пожаревац и ЈП „Дирекција за изградњу 
општине Пожаревац”.

У Пожаревцу,04.09.2007.год. Бр.: 03-40-854/2007-1

Доставити:
- ЈП „Дирекција за изградњу општине 

Пожаревац”;
- Шефу Одсека за буџет;
- Шефу Одсека финансијске оперативе;
- Шефу Одсека за трезор;
- Радици Симић, сараднику за аналитичко-

планске послове у области јавних предузећа;
- архиви;

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ
Душан,Вујичић, дипл. правник, ср.
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Председник општине Пожаревац, разматрајући 
захтев ОШ „Милош Савић” из Лучице за одобрење 
додатних средства на име исплате јубиларних 
награда радницима школе, на основу члана 88. 
став 1. тачка 7. и 8. Статута општине Пожаревац 
(“Службени гласник општине Пожаревац”, бр. 
2/2005 ), члана 7. Одлуке o буџету општине 
Пожаревац за 2007. годину ( „Службени гласник 
општине Пожаревац” број 11/2006 и 2/2007) донео 
је

РЕШЕЊЕ 
o употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев ОШ „Милош Савић” 

из Лучице за одобрење додатних средства на име 
исплате јубиларних награда за 8 радника школе ( 
2 радника са 30 година радног стажа, 3 радника за 
20 година радног стажа и 3 радника за 10 година 
радног стажа) и одобравају средства у укупном 
износу од 108.000,00 динара.

II
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења 

обезбедити из средстава утврђених Одлуком o 
буџету општине Пожаревац за 2007. годину и 
Одлуком o изменама и допунама Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину са Раздела 1- 
„Председник и Општинско веће”, Функција 110: 
„Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Позиција 
15 „Текућа буџетска резерва”, Економска 
класификација 499, и иста распоредити у оквиру 
Раздела 3 -„Општинска управа”, Глава 3.8. „Основно 
образовање”, Функција 912 „ Основно образовање”, 
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Позиција: 195 „Текуће донација”, Економска 
класификација 463 - 416- награде , бонуси и остали 
посебни расходи, апропријација 4161-јубиларне 
награде.

III
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења 

исплатити из средстава утврђених Одлуком o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину и Одлуком o 
изменама и допунама Одлуке o буџету општине 
Пожаревац за 2007. годину Раздела 3 „Општинска 
управа”, Глава 3.8. „Основно образовање”, 
Функција 912 „ Основно образовање”, Позиција: 
195 „Текуће донација”, Економска класификација 
463 - 416- награде , бонуси и остали посебни 
расход- апропријација 4161-јубиларне награде, 
a уз обавезу ОШ „Милош Савић” из Лучице да 
Служби трезора-Одељења за привреду, финансије, 
трезор и друштвене делатности достави адекватну 
документацију за пренос средстава .

IV
ЗАДУЖУЈЕ СЕ ОШ „Милош Савић” из Лучице 

да Финансијски план за 2007. годину увећа за износ 
средстава из тачке 1. овог Решења.

За реализацију овог Решења задужују се 
Одељење за привреду, ншансије, трезор и друштвене 
делатности.

У Пожаревцу, 04.09.2007.год. Бр.: 01-40-788//2007

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

Доставити:
- Шефу одсека за буџет
- Шефу Одсека за трезор
- Сањи C Марјановић, Одељење за привреду, 

финансије, трезор и друштвене делатности
- Славиши Радовановићу, директору ОШ 

„Милош Савић” Лучица

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ 
ПОЖАРЕВАЦ

Зорица Марковић, дипл. правник, ср

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Душан Вујичић, дипл.правник, ср.
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 Ha основу члана 41. став 6. и члана 48. Закона 
o буџетском систему („Службени гласник РС” 

број 9/02, 87/02,61/05, 66/05, 101/05, 62/06, 63/06 и 
85/06) , члана 41. став 1. и члана 43. тачка 7. Статута 
општине Пожаревац („Службени гласник општине 
Пожаревац” број 3/2002), Одлуке o буџету општине 
Пожаревац за 2007. годину („Службени гласник 
општине Пожаревац”, број 11/06 и 2/07) и захтева 
МЗ „Острово” од 11.09.2007. године, Председник 
општине Пожаревац доноси

 РЕШЕЊЕ
 O УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину („Службени 
гласник општине” број 11/06 и 02/07) раздео 1 
Председник и Општинско веће, функција 110 - 
Извршни и законодавни органи, финансијски 
и фискални послови и спољни послови, 
економска класификација - 499, Позиција 
15 - Текућа буџетска резерва, одобравају се 
средства у износу од 1.000.000,00 динара, по 
захтеву МЗ „Острово” од 11.09.2007. године, 
a на име обезбеђења средстава за затварање 
финансијске конструкције за реновирање 
православне цркве у селу Острову.

2. Средства из тачке 1. овог Решења распоређују 
се у оквиру Раздела 3 - Општинска управа, 
Глава-3.7. ЈП „Дирекција за изградњу општине 
Пожаревац”, функционална класификација 
620 Развој заједнице, позиција 191, Економска 
класификација 511-Зграде и грађевински 
објекти.

3. У Финансијском плану ЈП „Дирекција за 
изградњу општине Пожаревац” за 2007. 
годину средства из тачке 1. овог Решења 
распоређују се и исплатиВе се са позиције 
511394 - „Реконструкција цркве у Острову “.

4. O реализацији овог Решења стараће се Одељење 
за привреду, финансије, трезор и друштвене 
делатности Општинске управе општине 
Пожаревац и ЈП „Дирекција за изградњу 
општине Пожаревац”.

У Пожаревцу, 20.09.2007.год. Бр.:01-40-937/2007-1

Доставити:
- МЗ „Острово”
- ЈП „Дирекција за изградњу општине 
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Пожаревац”;
- Шефу Одсека за буџет;
- Шефу Одсека финансијске оперативе;
- Шефу Одсека за трезор; 
- Радици Симић, сараднику за аналитичко 

планске послове у области јавних предузећа; 
- архиви;

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ
Душан,Вујичић, дипл. правник, ср.
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Председник општине Пожаревац, разматрајући 
захтев ОШ „Краљ Александар I” из Пожаревца за 
исплату јубиларне награде радници Мијатовић 
Везирки за 30 година радног стажа, оствареног у 
2005. години a no правоснажној и извршној пресуди 
број П.346/07-48 од 04.05.2007. године Општинског 
суда у Пожаревцу, на основу члана 88. став 1. тачка 
7. и 8. Статута општине Пожаревац (“Службени 
гласник општине Пожаревац”, бр. 2/2005 ), члана 
7. Одлуке o буџету општине Пожаревац за 2007. 
годину ( „Службени гласник општине Пожаревац” 
број 11/2006 и 2/2007) донео је

РЕШЕЊЕ 
o употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев ОШ „Краљ Александар 

I” из Пожаревца за исплату јубиларне награде 
радници Мијатовић Везирки за 30 година радног 
стажа, оствареног у 2005. години a no правоснажној 
и извршној пресуди број П.346/07-48 од 04.05.2007. 
године Општинског суда у Пожаревцу и одобравају 
средства у укупном износу до 70.000,00 динара.

II
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења 

обезбедити из средстава утврђених Одлуком o 
буџету општине Пожаревац за 2007. годину и 
Одлуком o изменама и допунама Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину са Раздела 1-
„Председник и Општинско веће”, Функција 110: 
„Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Позиција 
15 „Текућа буџетска резерва”, Економска 
класификација 499, и иста распоредити у оквиру 
Раздела 3 -„Општинска управа”, Глава 3.8. „Основно 
образовање”, Функција 912 „ Основно образовање”, 
Позиција: 195 „Текуће донација”, Економска 
класификација 463 - 416-награде , бонуси и остали 

посебни расходи, апропријација 4161-јубиларне 
награде.

III
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења 

исплатити из средстава утврђених Одлуком o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину и Одлуком o 
изменама и допунама Одлуке o буџету општине 
Пожаревац за 2007. годину Раздела 3 „Општинска 
управа”, Глава 3.8. „Основно образовање”, 
Функција 912 „ Основно образовање”, Позиција: 
195 „Текуће донација”, Економска класификација 
463 - 416-награде , бонуси и остали посебни 
расход- апропријација 4161-јубиларне награде, a уз 
обавезу ОШ „Краљ Александар I” из Пожаревца да 
Служби трезора-Одељења за привреду, финансије, 
трезор и друштвене делатности достави адекватну 
документацију за пренос средстава .

IV
ЗАДУЖУЈЕ СЕ ОШ „Краљ Александар I” из 

Пожаревца да план за 2007. годину увећа за износ 
средстава из тачке 1. овог Решења.

Финансијски

V
За реализацију овог Решења задужују се 

Одељење за привреду, финансије, трезор и 
друштвене делатности.

Образложење
Дана 11.09.2007. године директор ОШ „Краљ 

Александар I” из Пожаревца упутио је председнику 
општине Пожаревац захтев број 01-40-896/2007 у 
коме је садржан захтев за исплату јубиларне награде 
радници Мијатовић Везирки за 30 година радног 
стажа, оствареног у 2005. години a no правоснажној 
и извршној пресуди број П.346/07-48 од 04.05.2007. 
године Општинског суда у Пожаревцу.

Решавајући по поднетом захтеву, a на основу 
Изјашњења Одељења за привреду, финансије, 
трезор и друштвене делатности Општинске управе 
општине Пожаревац од 12.09.2007. године, утврђено 
је да у буџету општине Пожаревац за 2007. годину 
нису предвиђена и обезбеђена средства за исплату 
јубиларних награда запосленима у образовању који 
су то право остварили у 2005. години, јер није била 
обавеза локалне самоуправе да финансира школе за 
ову намену.

Како је пресуда постала извршна и иста дата 
на наплату, a што је условило блокирање текућег 
рачуна ОШ „Краљ Александар I”, донето је Решење 
као у диспозитиву.
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У Пожаревцу, 25.09.2007.год. Бр.: 01-40-896//2007

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

Доставити:
- Шефу одсека за буџет 
- Шефу Одсека за трезор
- Драгани Живановић, Одељење за привреду, 

финансије, трезор и друштвене делатности 
- Горану Сегеру, директору ОШ „Краљ 

Александар I” из Пожаревца

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ПРЕДСЕДНИКА И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Весна Стевић, дипл. правник, ср

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Душан Вујичић, дипл.правник, ср.
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Председник општине Пожаревац, разматрајући 
захтев станара Стамбене зграде у улици Моше 
Пијаде број 31 у Пожаревцу који се односи 
одобрење средства у циљу хитне санације хаварије 
на канализационој мрежи у стамбеној згради, 
на основу члана 88. Став 1. Тачка 7. Статута 
општине Пожаревац (“Службени гласник општине 
Пожаревац”, бр. 2/2005 ) и члана 7. Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007 годину ( „Службени 
гласник општине Пожаревац” број 11/2006 и 2/2007) 
донео је

РЕШЕЊЕ 
o употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев станара Стамбене зграде 

у улици Моше Пијаде број 31 у Пожаревцу који се 
односи на одобрење средства у циљу хитне санације 
хаварије на канализационој мрежи у стамбеној 
згради, те се у складу са описом радова за санацију 
квара на инсталацији канализације сачињеног од 
стране стручне службе ЈП Дирекција за изградњу 
општине Пожаревац, број 2741 од 10.08.2007. 
године одобравају средства у укупном износу до 
57.500,00 динара.

Санација хаварије на канализационој мрежи 
у стамбеној згради у улици Моше Пијаде бр. 31 у 
Пожаревцу има се реализовати преко ЈП Дирекција 
за изградњу општине Пожаревац која ће извршити 
све послове око санације хаварије на канапизационој 
мрежи до износа средстава из претходног става.

II
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења, 

обезбедити из средстава утврђених Одлуком o 
буџету општине Пожаревац за 2007. годину и 
Одлуком o изменама и допунама Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину, са Раздела 
1- „Председник и Општинско веће”, Глава 1.1. 
„Председник и Општинско веће”; Функција 110: 
„Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”; Позиција 
15 „Текућа буџетска резерва”; Економска 
класификација 499, и иста распоредити у оквиру 
Раздела: 3. „Општинска управа” , Глава 3.7. „ЈП 
Дирекција за изградњу општине Пожаревац”, 
Функција 620 „Развој заједнице”, Позиција 187 
„Текуће одржавање”; Економска класификација 
425.

III
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења 

исплатити из средстава утврђених Одлуком o 
буџету општине Пожаревац за 2007. годину и 
Одлуком o изменама и допунама Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину, са Раздела: 
3. „Општинска управа” , Глава 3.7. „ЈП Дирекција 
за изградњу општине Пожаревац”, Функција 
620 „Развој заједнице”, 187 „Текуће одржавање”; 
Економска класификација 425. уз обавезу ЈП 
Дирекција за изградњу општине Пожаревац да 
достави правдајућу документацију подобну за 
пренос средстава.

IV
ЗАДУЖУЈЕ СЕ ЈП Дирекција за изградњу 

општине Пожаревац да Финансијски план за 2007. 
годину увећа за износ средстава из тачке 1. овог 
Решења

V
За реализацију овог Решења стараће се ЈП 

Дирекција за изградњу општине Пожаревац 
и Одељење за привреду, финансије, трезор и 
друштвене делатности.

Образложење
Станари стамбене зграде у ул. Моше Пијаде број 

31 Пожаревац упутили су председнику општине 
Пожаревац допис број 01-40-786/07 од 14.08.2007. 
године у коме је садржан захтев за одобрење средства 
у циљу хитне санације хаварије на канализационој 
мрежи у стамбеној згради. У захтеву је истакнуто да 
поломљена главна канализациона цев и уништено 
канализационо чвориште у стамбеној згради у 
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ул. Моше Пијаде број 31 у Пожаревцу, спречавају 
одвођење канализационог садржаја у фекални 
канализациони систем, те да се исти излива 
у атомско склониште које је постало огромна 
отворена септичка јама. Такође је истакнуто да је 
до хаварије дошло због слегања зграде и насипа у 
делу канализационих инсталација, a не због небриге 
станара. Уз захтев је достављен и опис радова за 
санацију квара на инсталацији канализације који је 
сачињен од стране стручне службе ЈП Дирекција 
за изградњу општине Пожаревац, број 2741 од 
10.08.2007. године.

У поступку разматрања напред наведеног захтева 
a на основу изјашњења Одељења за привреду, 
финансије, трезор и друштвене делатности 
Општинске управе општине утврђено је да буџет 
општине Пожаревац може обезбедити потреба 
средства за санацију хаварије на канализационој 
мрежи у стамбеној згради Моше Пијаде број 
31 у Пожаревцу, те да иста треба распоредити 
у оквиру финансијског плана ЈП Дирекција за 
изградњу општине Пожаревац, као носиоца ових 
активности.

На основу напред наведеног донето је решење 
као у диспозитиву.

У Пожаревцу, 25.09.2007.год. Бр.: 01-40-786/2007

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

Доставити:
- Шефу Одсека за трезор 
- Шефу Одсека за буџет
- Радици Симић, Одељења за привреду, 

финансије, трезор и друштвене делатности 
- Ненаду Симићу, директору ЈП Дирекција за 

изградњу општине Пожаревац
- Оливери Гроздановић, Одељења за привреду, 

финансије, трезор и друштвене делатности 
- Анкици Златковић, За станаре Стамбене 

зграде у ул. Моше Пијаде бр. 31/1, 12 000 
Пожаревац

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ПРЕДСЕДНИКА И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Весна Стевић, дипл. правник, ср

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Душан Вујичић, дипл.правник, ср.
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Председник општине Пожаревац решавајући по 
захтеву Народног музеја из Пожаревца за одобрење 

додатних финансијских средстава ради покретања 
пројекта „Браничево” тј. ангажовањаједног 
радника по уговору за археолошка испитивања 
на локалитету средњовековног града Браничева 
у поседу Тодићеве цркве у Старом Костолцу, 
на основу члана 88. став 1. тачка 7. и 8. Статута 
општине Пожаревац (“Службени гласник општине 
Пожаревац”, бр. 2/2005 ) и члана 7. Одлуке o буџету 
општине Пожаревац (“Службени гласник општине 
Пожаревац”, бр. 11/2006 и 2/2007 ) донео је

РЕШЕЊЕ
o употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ДЕЛИМИЧНО СЕ ПРИХВАТА захтев Народног 

музеја из Пожаревца за одобрење додатних 
финансијских средстава ради покретања пројекта 
„Браничево” тј. ангажовања једног радника по 
уговору за археолошка испитивања на локалитету 
средњовековног града Браничева у поседу Тодићеве 
цркве у Старом Костолцу и одобравају средства у 
укупном износу од 350.000,00 динара.

II
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења, 

обезбедити из средстава утврђених Одлуком o 
буџету општине Пожаревац за 2007. годину и 
Одлуком o изменама и допунама Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину, са Раздела 
1- „Председник и Општинско веће”, Позиција 
15 „Текућа буџетска резерва”, Функција 110: 
„Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Економска 
класификација 499, и иста распоредити у оквиру 
Раздела 3: «Општинска управа», Глава: 3.4. 
„ Култура”, Функција: 820 „Услуге културе”; 
Позиција: 136 “Услуге по уговору”; Економска 
класификација 423911.

III
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења 

исплатити из средстава утврђених Одлуком o 
буџету општине Пожаревац за 2007. годину и 
Одлуком o изменама и допунама Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину, са Раздела 
3: «Општинска управа», Глава: 3.4. „ Култура”, 
Функција: 820 „Услуге културе”; Позиција: 131 
“Социјална давања запосленима”; Позиција: 136 
“Услуге по уговору”; Економска класификација 
423911- Народном музеју Пожаревац уз доставу 
правдајуће документације.
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IV
ЗАДУЖУЈЕ СЕ Народни музеј Пожаревац да 

Финансијски план за 2007. годину увећа за износ 
средстава из тачке 1. овог Решења.

За реализацију овог Решења стараће се: Одељење 
за привреду, финансије, трезор и друштвене 
делатности и Народни музеј Пожаревац..

Образложење
Народни музеј из Пожаревца упутио је 

председнику општине Пожаревац допис број 01-
40-798/07 од 17.08.2007. године, у коме је садржан 
захтев за одобрење додатних средства у износу 
од 1.000.000,00 динара ради покретања пројекта 
„Браничево” тј. финансирања почетних археолошких 
испитивања на локалитету средњовековног града 
Браннчева у поседу Тодићеве цркве у Старом 
Костолцу. У захтеву је наведено да тражена средства 
треба пренети по класификацијама и то: на 423911-
Остале опште услуге, средства у износу од 500. 
000,00 динара, за ангажовање радника по уговору 
o делу за археолошка ископавања; и на 424631 - 
Геодетске услуге средства у износу од 500.000,00 
динара за геодетска снимања. Надаље је наведено 
да је научни пројекат „Браничево” покренут у 
сарадњи са Археолошким институтом из Београда, a 
ради очување културно историјских вредности овог 
краја. Истакнуто је да овај пројекат осим научног 
карактера и лоцирања српске епископије Браничево, 
има знатно шире и сложеније циљеве усмерене 
ка оживљавању и ревитализацији комплексног 
културно-историјског језгра сконцентрисаног 
око „Тодићеве цркве”. Такође, дописом број 01-
40-775/07 од 09.08.2007. године председнику се 
обратио Драган Перић, одборник у СО Пожаревац 
као и Савет Традске МЗ Костолац, дописом број 01-
40-906/07 од 13.09.2007. године, те су том приликом 
једногласно дали подршку предметном захтеву 
Народног музеја и истакли значај покретања 
пројекта „Браничево” обзиром да су веома ретка 
насеља која у својој прошлости имају културно-
историјску вредност какву има Костолац.

У поступку разматрања могућности за решавање 
предметног захтева на основу изјашњења Одељења 
за привреду, финансије, трезор и друштвене 
делатности, број: службено од 03.09.2007. године, 
утврђено је да Финансијским планом Народног 
музеја за 2007. годину, као ни Одлуком o буџету 
за 2007. годину и Одлуком o изменама и допунама 
Одлуке o буџету за 2007. годину, нису планирана 
средства за ову врсту намене, те да će c тога Одељење 
не може позитивно изјаснити по захтеву Народног 
музеја. Такође, Одељење је препоручило Народном 

музеју да својим Финансијским планом за 2008. 
годину. планира потребна средства за покретања 
пројекта „Браничево”.

Ценећи наводе изнете како у предметном захтеву 
Народног музеја, тако и у дописима Драгана Перића, 
одборника у СО Пожаревац и Савета Градске МЗ 
Костолац, a како је за почетак радова на покретању 
научног пројекта „Браничево” било неопходно да се 
одобре одређена средства за отпочињање радова на 
археолошким испитивањима, председник општине 
Пожаревац је донео решење као у диспозитиву.

У Пожаревцу, 2609.2007.год.    Бр.:01-40-798/2007

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

Доставити:
- Шефу Одсека за буџет
- Шефу Одсека за трезор
- Јасмини Миленковић, Одељење за привреду, 

финансије, трезор и друштвене делатности
- Директору Народног музеја Пожаревац
- Драган Перић, одборник СО, 12208 Костолац, 

Карађорђева бр. 11.
- Вила Влади, Председнику Савета ГМЗ 

„Костолац” 12208 Костолац

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ПРЕДСЕДНИКА И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Весна Стевић, дипл. правник, ср

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Душан Вујичић, дипл.правник, ср.
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Ha основу члана 41. став 6. и члана 48. Закона 
o буџетском систему („Службени гласник РС” 
број 9/02, 87/02,61/05, 66/05, 101/05, 62/06, 63/06 
и 85/06) , члана 41. став 1. и члана 43. тачка 7. 
Статута општине Пожаревац („Службени гласник 
општине Пожаревац” број 3/2002), Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину, од 17.12.2006. 
године („Службени гласник општине Пожаревац”, 
број 11/06) и Одлуке o изменама Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину, од 14.16.2007. 
године („Службени гласник општине Пожаревац”, 
број 3/07) и захтева О.Ш.”Милош Савић” из Лучице 
бр. 826/1-2007 од 28.09.2007. године,

Председник општине Пожаревац доноси
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РЕШЕЊЕ O УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком o буџету 
општине Пожаревац од 17.12.2006. године 
(„Службени гласник општине Пожаревац бр. 
11/06) и Одлуком o Изменама и допунама 
Одлуке o буџету општине Пожаревац за 2007. 
годину од 14.06.2007. године („Службени 
гласник општине” број 3/07) у Разделу 1 -
Председник и Општинско веће, функција 110 
- Извршни и законодавни органи, финансијски 
и фискални послови и спољни послови, 
економска класификација -499, Позиција 
15 - Текућа буџетска резерва, одобравају се 
средства у износу од 351.150,00 динара, на име 
исплате јубиларних награда радницима школе 
за 2005. годину.

2. Средства из тачке 1. овог Решења распоређују 
се у оквиру Раздела 3 -Општинска управа, Глава 
- 3.8. Основно образовање, Функционална 
класификација 912, Позиција 195, Економска 
класификација 4631 -- Текуће донације, 
416-Награде запосленима и остали посебни 
расходи.

3. O реализацији овог Решења стараће се 
Одељење за привреду, финансије, трезор и 
друштвене делатности Општинске управе 
општине Пожаревац.

У Пожаревцу,04.10.2007.год. Бр.: 03-40-971/2007-1

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ
Душан,Вујичић, дипл. правник, ср.
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Председник општине Пожаревац решавајући 
по захтеву МЗ „Касидол” из Касидола за одобрење 
додатних средстава ради обнове гробнице 
суграђанина Живка Касидолца на Новом гробљу 
у Београду - пуковника српске војске и управника 
града Београда, на основу члана 88. став 1. тачка 
7. и 8. Статута општине Пожаревац (“Службени 
гласник општине Пожаревац”, бр. 2/2005 ) и члана 
7. Одлуке o буџету општине Пожаревац (“Службени 
гласник општине Пожаревац”, бр. 11/2006 и 2/2007 
) донео је

РЕШЕЊЕ
o употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев МЗ „Касидол” из 

Касидола за одобрење додатних средстава ради 
обнове гробнице суграђанина Живка Касидолца на 
Новом гробљу у Београду.

ОДОБРАВАЈУ СЕ средства у износу од 
69.830,29 динара за на мене из претходног става 
по предрачуну радова на реконструкцији гробнице 
ЈКП „Погребне услуге” Београд бр. 341080/40 од 
09.10.2007 године.

II
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења, 

обезбедити из средстава утврђених Одлуком o 
буџету општине Пожаревац за 2007. годину и 
Одлуком o изменама и допунама Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину, са Раздела 
1- „Председник и Општинско веће”, Позиција 
15 „Текућа буџетска резерва”, Функција 110: 
„Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Економска 
класификација 499, и иста ће се распоредити у 
оквиру Раздела 3: «Општинска управа», Глава: 3.2. 
„ Месне заједнице”, Функција: 160 „Опште јавне 
услуге које нису класификоване на другом месту”; 
Позиција: 102 ; „Економска класификација”: 425 - 
Текуће поправке и одржавање.

III
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења 

исплатити из средстава утврђених Одлуком o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину и Одлуком o 
изменама и допунама Одлуке o буџету општине 
Пожаревац за 2007. годину, са Раздела 3: «Општинска 
управа», Глава: 3.2. „ Месне заједнице”, Функција: 
160 „Опште јавне услуге које нису класификоване 
на другом месту”; Позиција: 102 ; „Економска 
класификација”: 425 Текуће поправке и одржавање, 
на текући рачун МЗ „Касидол”, уз обавезу МЗ 
“Касидол” да достави правдајућу документациону 
основу - Одсеку за трезор Одељења за привреду, 
финансије, трезор и друштвене делатности.

IV
O реализацији овог Решења стараће се Одељење 

за привреду, финансије, трезор и друштвене 
делатности и МЗ “Касидол”.

У Пожаревцу, 10.10.2007.год. Бр.:01-40-948/2007

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ
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Доставити:
- Шефу Одсека за буџет
- Шефу Одсека за трезор
- Председнику савета МЗ „Касидол” из 

Касидола

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ПРЕДСЕДНИКА И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Весна Стевић, дипл. правник, ср

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Душан Вујичић, дипл.правник, ср.
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Председник општине Пожаревац разматрајући 
поднесак директора Еколошког друштва Пожаревац 
у коме је садржан захтев за одобрење додатних 
средстава ЈП Дирекција за изградњу општине 
Пожаревац ради извођења радова на уређењу 
Еколошког дома односно постављања цеви за 
топлификацију до прикључне шахте у дужини од 
20 м, на основу члана 88. Став 1. Тачка 7. Статута 
општине Пожаревац (“Службени гласник општине 
Пожаревац”, бр. 2/2005 ) и члана 7. Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007 годину ( „Службени 
гласник општине Пожаревац” број 11/2006 и 2/2007) 
донео је

РЕШЕЊЕ
o употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев директора Еколошког 

друштва Пожаревац за одобравање додатних 
средстава ЈП Дирекција за изградњу општине 
Пожаревац на име извођења радова на уређењу 
Еколошког дома односно постављања цеви за 
топлификацију до прикључне шахте у дужини од 
20 метара, те се на основу приложеног предмера 
и предрачуна радова сачињеног од стране „Минел 
Еним-Смедерево” АД (под бројем : DJ/DB/ 549/07 од 
24.08.2007. године) одобравају средства у укупном 
износу до 138.892,00динара.

ДАЈЕ СЕ сагласност ЈП Дирекција за изградњу 
општине Пожаревац да на име одобрених средстава 
из става 1. тачке 1. овог Решења изврши допуну 
Финансијског плана за 2007. годину.

II
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења, 

обезбедити из средстава утврђених Одлуком o 

буџету општине Пожаревац за 2007. годину и 
Одлуком o изменама и допунама Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину, са Раздела 
1- „Председник и Општинско веће”, Глава 1.1. 
„Председник и Општинско веће”; Функција 110: 
„Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”; Позиција 
15 „Текућа буџетска резерва”; Економска 
класификација 499, и иста распоредити у оквиру 
Раздела: 3. „Општинска управа” , Глава 3.7. „ЈП 
Дирекција за изградњу општине Пожаревац”, 
Функција 620 „Развој заједнице”, Позиција 
191„3граде и грађевински објекти”; Економска 
класификација 511225-изградња зграда и објеката-
одмаралишта.

III
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења 

исплатити из средстава утврђених Одлуком o 
буџету општине Пожаревац за 2007. годину и 
Одлуком o изменама и допунама Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину, са Раздела: 
3. „Општинска управа” , Глава 3.7. „Ш Дирекција 
за изградњу општине Пожаревац”, Функција 
620 „Развој заједнице”, Позиција 191„3граде и 
грађевински објекти”; Економска класификација 
511225- изградња зграда и објеката-одмаралишта, 
уз обавезу ЈП Дирекција за изградњу општине 
Пожаревац да достави правдајућу документацију 
подобну за пренос средстава.

IV
У Финансијском плану Ш Дирекција за изградњу 

општине Пожаревац за 2007. годину средства 
одобрена у тачки 1. овог Решења распоредиће се 
и исплатити са511225- изградња зграда и објеката-
одмаралишта.

 V
За реализацију овог Решења стараће се ЈП 

Дирекција за изградњу општине Пожаревац 
и Одељење за привреду, финансије, трезор и 
друштвене делатности.

 У Пожаревцу, 11.10.2007.год. Бр.: 01-40-910 /2007

 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

 Доставити:
- Шефу Одсека за трезор
- Шефу Одсека за буџет
- Радици Симић, Одељења за привреду, 

финансије, трезор и друштвене делатности
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- Ненаду Симићу, директору ЈП Дирекција за 
изградњу општине Пожаревац

- Оливери Гроздановић, Одељења за привреду, 
финансије, трезор и друштвене делатности

- Драгану Богдановићу-Буцићу, директору 
Еколошког друштва Пожаревац

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ПРЕДСЕДНИКА И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Весна Стевић, дипл. правник, ср

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Душан Вујичић, дипл.правник, ср.
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Ha основу члана 41. став 6. и члана 48. Закона 
o буџетском систему („Службени гласник РС” 
број 9/02, 87/02,61/05, 66/05, 101/05, 62/06, 63/06 и 
85/06), члана 41. став 1. и члана 43. тачка 7. Статута 
општине Пожаревац („Службени гласник општине 
Пожаревац” број 3/2002), Одлуке o буџету општине 
Пожаревац за 2007. годину („Службени гласник 
општине Пожаревац”, број 11/06 и 3/07) и Одлуке 
Одбора за додељивање награда и повеља општине 
Пожаревац број 01-06-45/2007 од 09.10.2007. 
године, Председник општине Пожаревац доноси

РЕШЕЊЕ O УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. ПРИХВАТА СЕ Одлука Одбора за додељивање 
награда и повеља општине Пожаревац o 
додели награда и повеља општине Пожаревац 
у 2007. години поводом „15. октобра” - Дана 
ослобођења града Пожаревца за изванредне 
резултате и достигнућа у раду, бр. 01-06-45 од 
09.10.2007. године и из средстава утврђених 
Одлуком o буџету општине Пожаревац за 2007. 
годину, раздео 1 •- Председник и Општинско 
веће, функција 110 -- Извршни и законодавни 
органи, финансијски и фискални послови и 
спољни послови, економска класификација 
499, позиција 15 - Текућа буџетска резерва, 
одобравају се средства у бруто износу од 
303.571,00 динара.

2. Саставни део овог Решења је Одлука o додели 
награда и повеља општине Пожаревац , бр. 01-
06-45 од 09.10.2007. године.

3. Средства из тачке 1. овог Решења распоређују 
се у оквиру раздела 1 -Председник и општинско 

веће, глава 1.1. Председник и општинско 
веће, функција 110 - Извршни и законодавни 
органи, финансијски и фискални послови и 
спољни послови, економска класификација 
472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета.

4. Задужује се Директни корисник - Председник 
и општинско веће да свој Финансијски план за 
2007. годину, увећа за средства из тачке 1. овог 
Решења на економској класификацији 472711-
Академске награде.

5. O реализацији овог Решења стараће се 
Одељење за привреду, финансије, трезор и 
друштвене делатности Општинске управе 
општине Пожаревац.

У Пожаревцу, 11.10.2007.год.  Бр.:01-40-1036/2007

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ
Душан,Вујичић, дипл. правник, ср.
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Председник општине Пожаревац, разматрајући 
захтев Клуба љубитеља књиге „Мајдан” из Костолца 
за одобрење новчаних средства ради покрића 
трошкова организовања књижевног сусрета 50. 
књижевника у оквиру одржавања 44. Међународног 
сусрета писаца, на основу члана 88. Став 1. Тачка 
7. и 8. Статута општине Пожаревац (“Службени 
гласник општине Пожаревац”, бр. 2/2005 ) и члана 
7. Одлуке o буџету општине Пожаревац за 2007. 
годину („Службени гласник општине Пожаревац” 
број 11/2006 и 2/2007) донео је

РЕШЕЊЕ 
o употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Клуба љубитеља књиге 

„Мајдан” из Костолца за одобрење новчаних средства 
ради покрића трошкова организовања књижевног 
сусрета 50. књижевника који је одржан 30.09.2007. 
године a у оквиру одржавања 44. Међународног 
сусрета писаца и одобравају средства у износу од 
70.000,00 динара.

II
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења 

обезбедити из средстава утврђених Одлуком o 
буџету општине Пожаревац за 2007. годину и 
Одлуком o изменама и допунама Одлуке o буџету 
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општине Пожаревац за 2007. годину са Раздела 1- 
„Председник и Општинско веће”, Функција 110: 
„Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Позиција 
15 „Текућа буџетска резерва”, Економска 
класификација 499, и иста распоредити у оквиру 
са Раздела: 1 „Председник и Општинско веће “ 
Глава 1.2. „Дотације невладиним организацијама, 
удружењима и пројектима”, Функција 160 „Опште 
јавне услуге које нису класификоване на другом 
месту” Позиција: 38 „Учешће општине у програмима 
НВО и удружења”, Економска класификација: 481.

III
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења 

исплатити из средстава утврђених Одлуком o 
буџету општине Пожаревац за 2007. годину и 
Одлуком o изменама и допунама Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину са Раздела: 
1 „Председник и Општинско веће “ Глава 1.2. 
„Дотације невладиним организацијама, удружењима 
и пројектима”, Функција 160 „Опште јавне 
услуге које нису класификоване на другом месту” 
Позиција: 38 „Учешће општине у програмима НВО 
и удружења”, Економска класификација: 481., a 
на текући рачун Клуба љубитеља књиге „Мајдан” 
Костолац, број: 205-71203-73 ,који се води код 
Комерцијалне банке ад.

IV
За реализацију овог Решења задужује се 

Одељење за привреду, финансије, трезор и 
друштвене делатности.

У Пожаревцу, 11.10.2007.год.   Бр.:01-40-888//2007

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

Доставити:
- Шефу одсека за буџет
- Шефу Одсека за трезор
- Саши Најдановићу, шефу Одсека за друштвене 

делатности
- Славици Пејовић, председнику Клуба 

љубитеља књиге „Мајдан”, Трг братства и 
јединства бр. 9, 12 208 Костолац.

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ПРЕДСЕДНИКА И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Весна Стевић, дипл. правник, ср

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Душан Вујичић, дипл.правник, ср.
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Председник општине Пожаревац, разматрајући 
захтев Коњичког друштва „Кнез Михаило” из 
Пожаревца за одобрење новчаних средстава за 
спонзорство одржавања трка 15. октобра 2007. године 
у Пожаревцу - тркачки дан под називом „Реванш 
вишебоја” a у склопу прославе Дана ослобођења 
Пожаревца, на основу члана 88. Став 1. Тачка 
7. и 8. Статута општине Пожаревац (“Службени 
гласник општине Пожаревац”, бр. 2/2005 ) и члана 
7. Одлуке o буџету општине Пожаревац за 2007. 
годину („Службени гласник општине Пожаревац” 
број 11/2006 и 2/2007) донео је

РЕШЕЊЕ
o употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ДЕЛИМИЧНО СЕ ПРИХВАТА захтев Коњичког 

друштва „Кнез Михаило” из Пожаревца за одобрење 
новчаних средстава за спонзорство одржавања трка 
15. октобра 2007. године у Пожаревцу - тркачки дан 
под називом „Реванш вишебоја” a у склопу прославе 
Дана ослобођења Пожаревца и одобравају средства 
у износу од 200.000,00 динара.

II
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења 

обезбедити из средстава утврђених Одлуком o 
буџету општине Пожаревац за 2007. годину и 
Одлуком o изменама и допунама Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину са Раздела 1- 
„Председник и Општинско веће”, Функција 110: 
„Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Позиција 
15 „Текућа буџетска резерва”, Економска 
класификација 499, и иста распоредити у оквиру 
са Раздела: 1 „Председник и Општинско веће “ 
Глава 1.2. „Дотације невладиним организацијама, 
удружењимаи пројектима”, Функција 160 
„Општејавне услуге које нису класификоване на 
другом месту” Позиција: 38 „Учешће општине 
у програмима НВО и удружења”, Економска 
класификација: 481.

III
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења 

исплатити из средстава утврђених Одлуком o 
буџету општине Пожаревац за 2007. годину и 
Одлуком o изменама и допунама Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину са Раздела: 
1 „Председник и Општинско веће “ Глава 1.2. 
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„Дотације невладиним организацијама, удружењима 
и пројектима”, Функција 160 „Опште јавне 
услуге које нису класификоване на другом месту” 
Позиција: 38 „Учешће општине у програмима НВО 
и удружења”, Економска класификација: 481., a на 
текући рачун Коњичког друштва „Кнез Михаило” 
из Пожаревца, број: 160-18037-91 ,који се води код 
Делта банке.

IV
За реализацију овог Решења задужује се 

Одељење за привреду, финансије, трезор и 
друштвене делатности.

У Пожаревцу, 11.10.2007.год.  Бр.: 01-40-902//2007

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

Доставити:
- Шефу одсека за буџет
- Шефу Одсека за трезор
- Саши Најдановићу, шефу Одсека за друштвене 

делатности
- Коњичком друштву „Кнез Михаило”, ул. 

Илије Гојковића бб, Пожаревац

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ПРЕДСЕДНИКА И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Весна Стевић, дипл. правник, ср

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Душан Вујичић, дипл.правник, ср.
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Председник општине Пожаревац, разматрајући 
захтев Плесни клуб „Болеро” из Пожаревца за 
покровитељство у спортском плесу, Пожаревац 
2007. ради покрића трошкова коришћења Хале 
Спортова центра Пожаревац, на основу члана 88. 
Став 1. Тачка 7. и 8. Статута општине Пожаревац 
(“Службени гласник општине Пожаревац”, бр. 
2/2005 ) и члана 7. Одлуке o буџету општине 
Пожаревац за 2007. годину („Службени гласник 
општине Пожаревац” број 11/2006 и 2/2007) донео 
је

РЕШЕЊЕ 
o употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Плесног клуба „Болеро” 

из Пожаревца за покровитељство Државног 

такмичења у спортском плесу које се одржава 21. 
октобра 2007. године у Пожаревцу и одобравају 
средства у износу од 72.000,00 динара ради покрића 
трошкова коришћења Хале Спортског центра 
Пожаревац.

II
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења 

обезбедити из средстава утврђених Одлуком o 
буџету општине Пожаревац за 2007. годину и 
Одлуком o изменама и допунама Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину са Раздела 1- 
„Председник и Општинско веће”, Функција 110: 
„Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Позиција 
15 „Текућа буџетска резерва”, Економска 
класификација 499, и иста распоредити у оквиру 
са Раздела: 1 „Председник и Општинско веће “ 
Глава 1 .2. „Дотације невладиним организацијама, 
удружењима и пројектима”, Функција 160 „Опште 
јавне услуге које нису класификоване на другом 
месту” Позиција: 38 „Учешће општине у програмима 
НВО и удружења”, Економска класификација: 481.

III
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења 

исплатити из средстава утврђених Одлуком o 
буџету општине Пожаревац за 2007. годину и 
Одлуком o изменама и допунама Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину са Раздела: 
1 „Председник и Општинско веће “ Глава 1.2. 
„Дотације невладиним организацијама, удружењима 
и пројектима”, Функција 160 „Опште јавне 
услуге које нису класификоване на другом месту” 
Позиција: 38 „Учешће општине у програмима 
НВО и удружења”, Економска класификација: 481. 
, a на текући рачун Плесног клуба „Болеро” из 
Пожаревца, број: 180-0098900101200-98 , који се 
води код Алпха банке ад Београд.

IV
За реализацију овог Решења задужује се 

Одељење за привреду, финансије, трезор и 
друштвене делатности.

У Пожаревцу, 11.10.2007.год. Бр.:01-40-874//2007

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

Доставити:
- Шефу одсека за буџет
- Шефу Одсека за трезор
- Саши Најдановићу, шефу Одсека за друштвене 

делатности
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- Плесном клубу „Болеро” Пожаревац, ул. Цане 
Бабовић број 37, 12 000 Пожаревац

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ПРЕДСЕДНИКА И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Весна Стевић, дипл. правник, ср

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Душан Вујичић, дипл.правник, ср.
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Општинско веће општине Пожаревац на 
седници одржаној 17.08.2007. године, разматрало је 
захтев Политехничке школе Пожаревац за одобрење 
додатних средстава на име замене постојећег 
топловода, са Изјашњењем Одељења за привреду, 
финансије, трезор и друштвене делатности, те 
је на основу члана 16. и 92. у смислу члана 88. 
став 1. тачка 7. Статута општине Пожаревац 
(“Службени гласник општине Пожаревац”, бр. 
2/2005 ), члана 3. и 35. Одлуке o Општинском већу 
општине Пожаревац („Службени гласник општине 
Пожаревац”, бр. 2/2004) и члана 7. Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007 годину ( „Службени 
гласник општине Пожаревац” број 11/2006 и 2/2007) 
донело

РЕШЕЊЕ
o употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Политехничке школе из 

Пожаревца за одобрење додатних средства на име 
замене постојећег топловода од разводне шахте 
објекта школе и одобравају средства у износу од 
200.000,00 динара.

II
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења, 

обезбедити из средстава утврђених Одлуком o 
буџету општине Пожаревац за 2007. годину и 
Одлуком o изменама и допунама Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину, са Раздела 
1 - „Председник и Општинско веће”, Глава 1.1. 
„Председник и Општинско веће”; Функција 110: 
„Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”; Позиција 
15 „Текућа буџетска резерва”; Економска 
класификација 499, и иста распоредити у оквиру 
Раздела 3 „Општинска управа” ; Глава 3.9 „Средње 
образовање”; Функција - 920 „ Средње образовање”, 

Позиција 198 „Капиталне донације”, Економска 
класификација 4632 (511 - зграде и грађевински 
објекти).

III
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења 

исплатити из средстава утврђених Одлуком o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину и Одлуком o 
изменама и допунама Одлуке o буџету општине 
Пожаревац за 2007. годину, са Раздела 3 „Општинска 
управа” ; Глава 3.9 „Средње образовање”; Функција 
- 920 „ Средње образовање”, Позиција 198 
„Капиталне донације”, Економска класификација 
4632 (511 - зграде и грађевински објекти), уз обавезу 
Политехничке школе из Пожаревца да достави 
правдајућу документацију подобну за пренос 
средстава Одсеку за трезор - Одељења за привреду, 
финансије, трезор и друштвене делатности.

IV
ЗАДУЖУЈЕ СЕ Политехничка школа из 

Пожаревца да Финансијски план за 2007. годину 
увећа за износ средстава из тачке 1. овог Решења.

V
За реализацију овог Решења стараће се Одељење 

за привреду, финансије, трезор и друштвене 
делатности и Политехничка школа Пожаревац.

У Пожаревцу,12.10.2007.год. Бр.: 01-06-46/2007-21

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

Доставити:
- Шефу Одсека за трезор
- Шефу Одсека за буџет
- Сањи Марјановић, Одељења за привреду, 

финансије, трезор и друштвене делатности
- Мр Дејану Савићу, директору Политехничке 

школе-Пожаревац

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ПРЕДСЕДНИКА И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Весна Стевић, дипл. правник, ср

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Душан Вујичић, дипл.правник, ср.
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Ha основу члана 41. став 6. и члана 48. Закона 
o буџетском систему („Службени гласник РС” 
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број 9/02, 87/02,61/05, 66/05, 101/05, 62/06, 63/06 
и 85/06), члана 41. став 1. и члана 43. тачка 7. 
Статута општине Пожаревац („Службени гласник 
општине Пожаревац” број 3/2002), члана 7 става 
3. Одлуке o буџету општине Пожаревац за 2007. 
годину („Службени гласник општине Пожаревац”, 
број 11/06 и 2/07) и захтева ОО „Црвени крст 
Пожаревац” из Пожаревца број 01-40-1049 од 
15.10.2007. године,

Председник општине Пожаревац доноси

РЕШЕЊЕ O УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину 
(„Службени гласник општине” број 11/06 и 
02/07) раздео 1 - Председник и Општинско 
веће, функција 110 - Извршни и законодавни 
органи, финансијски и фискални послови и 
спољни послови, економска класификација 
- 499, Позиција 15 - Текућа буџетска резерва, 
одобравају се средства у износу од 20.000,00 
динара, по захтеву Општинске организације 
„Црвени крст Пожаревац” из Пожаревца, број 
01-40-1049/2007 од 15.10.2007. године, a на 
име обезбеђења средстава за обележавање 
Међународног дана борбе против глади, 17. 
октобар 2007. године.

2. Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у 
оквиру Раздела 1 Председник и Општинско веће, 
глава 1.2. дотације невладиним организацијама, 
удружењима и пројектима , функционална 
класификација 070 -социјална помоћ угроженом 
становништву некласификована на другом 
месту, позиција 36, економска класификација 
481, „Општинска организација Црвеног крста 
- народна кухиња”.

3. O реализацији овог Решења стараће се Одељење 
за привреду, финансије, трезор и друштвене 
делатности Општинске управе општине 
Пожаревац.

У Пожаревцу,17.10.2007.год.Бр.:01-40-1049/2007-1

Доставити:
- Општинска организација „Црвени крст 

Пожаревац” из Пожаревца;
- Шефу Одсека за буџет;
- Шефу Одсека финансијске оперативе;

- Шефу Одсека за трезор; 
- архиви;

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ
Душан,Вујичић, дипл. правник, ср.
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Председник општине Пожаревац, разматрајући 
захтев ЈП „Љубичево” Пожаревац за одобрење 
буџетских средстава на име повезивања радног 
стажа за два радника, на основу члана 88. Став 1. 
Тачка 7. и 8 Статута општине Пожаревац (“Службени 
гласник општине Пожаревац”, бр. 2/2005 ) и члана 
7. Одлуке o буџету општине Пожаревац (“Службени 
гласник општине Пожаревац”, бр. 11/2006 и 2/2007 
) донео је

Р E Ш E Њ E
o употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев ЈП „Љубичево” - 

Пожаревац за одобрење буџетских средстава 
на име повезивања радног стажа за два радника 
ЈП”Љубичево” Пожаревац и одобравају средства у 
укупном износу од 180.647,12 динара.

II
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења 

обезбедити из средстава утврђених Одлуком o 
буџету општине Пожаревац за 2007. годину и 
Одлуком o изменама и допунама Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину са Раздела 1-
„Председник и Општинско веће”, Функција 110: 
„Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Позиција 
15 „Текућа буџетска резерва”, Економска 
класификација 499, и иста распоредити у оквиру 
Раздела 2-„Скупштина општине Пожаревац”; Глава 
2.3. „Субвенције општинским јавним предузећима и 
градским манифестацијама”; Функција 470 „Остале 
делатности”; Позиција 60 „Текуће субвенције 
јавним нефинансијским предузећима”; Економска 
класификација 451.

III
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења 

исплатити из средстава утврђених Одлуком o 
буџету општине Пожаревац за 2007. годину и 
Одлуком o изменама и допунама Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину са Раздела 
2-„Скупштина општине Пожаревац”; Глава 2.3. 
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„Субвенције општинским јавним предузећима и 
градским манифестацијама”; Функција 470 „Остале 
делатности”; Позиција 60 „Текуће субвенције 
јавним нефинансијским предузећима”; Економска 
класификација 451., уз обавезу ЈП”Љубичево” да 
уз правдајућу документацију за пренос средстава 
из трезора достави и изјаве радника Минић Петра 
и Стојадиновић Данила да се одричу права на 
исплату нето зараде за период у коме им зарада није 
исплаћивана, a радни стаж повезан.

IV
За реализацију овог Решења задужује се 

Одељење за привреду, финансије, трезор и 
друштвене делатности.

Образложење
Дана 05.09.2007. године директор ЈП „Љубичево” 

- Пожаревац упутио је председнику општине 
Пожаревац захтев број 03-40-871/2007 у коме је 
садржан захтев за одобрење буџетских средстава на 
име повезивања радног стажа за два радника.

Решавајући по поднетом захтеву, a на основу 
Изјашњења Одељења за привреду, финансије, 
трезор и друштвене делатности Општинске управе 
општине Пожаревац од 09.10.2007. године, утврђено 
је: да се тражена средства односе на повезивање 
радног стажа за Минић Петра, трактористу и 
Стојадиновић Данила, радника на одржавању круга 
који су остварили право на пуну пензију са 40 година 
радног стажа, те им остаје празнина у испуњавању 
услова за добијање коначног решења за пензију. 
На основу сваког податка од стране Службе ПИО 
које су извршиле обрачун накнаде за допринос за 
сваког радника понаособ са припадајућом каматом 
по годинама, сматра се оправданим и свреисходним 
да се реализује повезивање радног стажа уплатом 
доприноса за ПИО у износу од 180.647,12 динараза 
оба радника ЈП “Љубичево”.

На основу напред изнетог донето је Решење као 
у диспозитиву.

У Пожаревцу, 18.10.2007.год.   Бр.:03-40-871/2007

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

Доставити:
- Шефу Одсека за буџет 
- Шефу Одсека за трезор
- Оливери Гроздановић, Одељења за привреду, 

финансије, трезор и друштвене делатности
- Директору ЈП „Љубичево”

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ПРЕДСЕДНИКА И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Весна Стевић, дипл. правник, ср

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Душан Вујичић, дипл.правник, ср.
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Председник општине Пожаревац разматрајући 
захтев Омладинске школе ФК „Млади радник” из 
Пожаревца за одобрење финансијских средстава 
поводом одржавања традиционалног турнира 
„Дани фудбалске младости Браничевског округа-
Пионирске селекције” a у оквиру 15. октобра Дана 
ослобођења града Пожаревца, на основу члана 88. 
став 1. тачка 7. и 8. Статута општине Пожаревац 
(“Службени гласник општине Пожаревац”, бр. 2/2005 
), члана 7. Одлуке o буџету општине Пожаревац 
( „Службени гласник општине Пожаревац” број 
11/06), донео је

РЕШЕЊЕ
o употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Омладинске школе 

ФК „Млади радник” из Пожаревца за одобрење 
финансијских средстава поводом одржавања 
традиционалног турнира „Дани фудбалске 
младости Браничевског округа-Пионирске 
селекције” a у оквиру 15. октобра Дана ослобођења 
града Пожаревца и одобравају средства у износу од 
50.000,00 динара.

II
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења, 

обезбедити из средстава утврђених Одлуком o 
иуџету општине Пожаревац за 2007. годину и C/
vv^-” w ио;«Соама и допунама Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину, са Раздела 
1- „Председник и Општинско веће”, Позиција 
15 „Текућа буџетска резерва”, Функција 110: 
„Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Економска 
класификација 499, и иста ће се распоредити у 
оквиру Раздела 1 „Председник и Општинско веће 
“ Глава 1.2. „Дотације невладиним организацијама, 
удружењима и пројектима”, Функција 810 „Услуге 
рекреације и спорта” Позиција: 40 „Дотације 
спортским омладинским организацијама” 
Економска класификација: 481.
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III
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења 

исплатити из средстава утврђених Одлуком o буцету 
општине Пожаревац за 2007. годину и Одлуком o 
изменама и допунама Одлуке o буџету општине 
Пожаревац за 2007. годину, са Раздела 1 „Председник 
и Општинско веће “ Глава 1.2. „Дотације невладиним 
организацијама, удружењима и пројектима”, 
Функција 810 „Услуге рекреације и спорта” 
Позиција: 40 „Дотације спортским омладинским 
организацијама” Економска класификација: 481, 
на текући рачун Омладинске школе ФК „Млади 
радник” Пожаревац број 260-1106780036032-63.

IV
За реализацију овог Решења задужује се 

Одељење за привреду, финансије. трезор и 
друштвене делатности.

У Пожаревцу, 19.10.2007.год.  Бр.:01-40-1041/2007

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

Доставити:
- Шефу Одсека за трезор
- Шефу Одсека за буиет
- Јасмини Миленковић, Одељење за привреду, 

финансије. трезор и друштвене делатности
- Омладинској школи ФК „Млади радник” 

Пожаревац,

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ПРЕДСЕДНИКА И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Весна Стевић, дипл. правник, ср

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Душан Вујичић, дипл.правник, ср.
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Председник општине Пожаревац, разматрајући 
захтев Удружење грађана „Жанки у част” из Раброва 
за новчану помоћ ради организације VI свечаности 
„Жанки у част” и обележавању јубилеја 120 
година од рођења велике српске глумице Живане 
Жанке Стокић, на основу члана 88. Став 1. Тачка 
7. и 8. Статута општине Пожаревац (“Службени 
гласник општине Пожаревац”, бр. 2/2005 ) и члана 
7. Одлуке o буџету општине Пожаревац за 2007. 
годину („Службени гласник општине Пожаревац” 
број 11/2006 и 2/2007) донео је

РЕШЕЊЕ 
o употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Удружење грађана 

„Жанки у част” из Раброва за новчану помоћ ради 
организације VI свечаности „Жанки у част” и 
обележавању јубилеја 120 година од рођења велике 
српске глумице Живане Жанке Стокић и одобравају 
средства у износу од 15.000,00 динара.

II
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења 

обезбедити из средстава утврђених Одлуком o 
буџету општине Пожаревац за 2007. годину и 
Одлуком o изменама и допунама Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину са Раздела 1- 
„Председник и Општинско веће”, Функција 110: 
„Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Позиција 
15 „Текућа буџетска резерва”, Економска 
класификација 499, и иста распоредити у оквиру 
са Раздела: 1 „Председник и Општинско веће “ 
Глава 1.2. „Дотације невладиним организацијама, 
удружењима и пројектима”, Функција 160 „Опште 
јавне услуге које нису класификоване на другом 
месту” Позиција: 38 „Учешће општине у програмима 
НВО и удружења”, Економска класификација: 481.

III
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења 

исплатити из средстава утврђених Одлуком o 
буџету општине Пожаревац за 2007. годину и 
Одлуком o изменама и допунама Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину са Раздела: 
1 „Председник и Општинско веће “ Глава 1.2. 
„Дотације невладиним организацијама, удружењима 
и пројектима”, Функција 160 „Опште јавне 
услуге које нису класификоване на другом месту” 
Позиција: 38 „Учешће општине у програмима НВО 
и удружења”, Економска класификација: 481., a на 
текући рачун Удружење грађана „Жанки у част” из 
Раброва, број: 330-64000136-26 ,који се води код 
Меридијан банке.

IV
За реализацију овог Решења задужује се 

Одељење за привреду, финансије, трезор и 
друштвене делатности.

У Пожаревцу, 19.10.2007.год. Бр.:03-40-997//2007

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ
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Доставити:
- Шефу одсека за буџет
- Шефу Одсека за трезор
- Саши Најдановићу, шефу Одсека за друштвене 

делатности
- Удружењу грађана „Жанки у част”, МЗ 

„Јединство” Раброво.

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ПРЕДСЕДНИКА И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Весна Стевић, дипл. правник, ср

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Душан Вујичић, дипл.правник, ср.
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Председник општине Пожаревац, разматрајући 
захтев ОШ „Вук Караџић” из Пожаревца за одобрење 
додатних средства на име исплате јубиларних 
награда радницима школе, остварених у 2005. 
години a no правоснажној и извршној пресуди број 
П. 1.94/07-41 од 17.05.2007. године Општинског 
суда у Пожаревцу, на основу члана 88. став 1. тачка 
7. и 8. Статута општине Пожаревац (“Службени 
гласник општине Пожаревац”, бр. 2/2005 ) и члана 
7. Одлуке o буџету општине Пожаревац за 2007. 
годину ( „Службени гласник општине Пожаревац” 
број 11/2006 и 2/2007) донео је

РЕШЕЊЕ
o употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев ОШ „Вук Караџић” из 

Пожаревца за одобрење додатних средства на име 
исплате јубиларних награда за 7 радника школе ( 3 
радника са 30 година радног стажа, 1 радника за 20 
година радног стажа и 3 радника за 10 година радног 
стажа) са обрачунатим трошковима и припадајућим 
каматама и одобравају средства у укупном износу 
од 350.085,00 динара.

II
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења 

обезбедити из средстава утврђених Одлуком o 
буџету општине Пожаревац за 2007. годину и 
Одлуком o изменама и допунама Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину са Раздела 1-
„Председник и Општинско веће”, Функција 110: 
„Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Позиција 

15 „Текућа буџетска резерва”, Економска 
класификација 499, и иста распоредити у оквиру 
Раздела 3 -„Општинска управа”, Глава 3.8. „Основно 
образовање”, Функција 912 „ Основно образовање”, 
Позиција: 195 „Текуће донација”, Економска 
класификација 463 - 416-награде , бонуси и остали 
посебни расходи, апропријација 4161-јубиларне 
награде.

III
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења 

исплатити из средстава утврђених Одлуком o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину и Одлуком o 
изменама и допунама Одлуке o буџету општине 
Пожаревац за 2007. годину Раздела 3 „Општинска 
управа”, Глава 3.8. „Основно образовање”, 
Функција 912 „ Основно образовање”, Позиција: 
195 „Текуће донација”, Економска класификација 
463 - 416-награде , бонуси и остали посебни 
расход- апропријација 4161-јубиларне награде, a 
уз обавезу ОШ „Вук Караџић” из Пожаревца да 
Служби трезора-Одељења за привреду, финансије, 
трезор и друштвене делатности достави правдајућу 
документацију за пренос средстава.

IV
ЗАДУЖУЈЕ СЕ ОШ „Вук Караџић” из 

Пожаревца да Финансијски план за 2007. годину 
увећа за износ средстава из тачке 1. овог Решења.

За реализацију овог Решења задужују се 
Одељење за привреду, финансије, трезор и 
друштвене делатности.

Образложење
Дана 09.10.2007. године директор ОШ „Вук 

Караџић” из Пожаревца упутио је председнику 
општине Пожаревац захтев број 01-40-1018/2007 
у коме је садржан захтев ча исплату јубиларне 
награде радницима и то: Зорици Чупић, Ангелини 
Милутиновић и Милошу Мијатовићу за 30 година 
радног стажа, Љиљани Стефановић, за 20 година 
радног стажа, Лидији Ристић, Марици Ђоковић и 
Данијели Дракулић дуже од 10 година радног стажа 
оствареног у 2005. години a no правоснажној и 
извршној пресуди број П.1.94/07-41 од 17.05.2007. 
године Општинског суда у Пожаревцу.

Решавајући по поднетом захтеву, a no предлогу 
Одељења за привреду, финансије, трезор и 
друштвене делатности Општинске управе општине 
Пожаревац од 25.10.2007. године, донето је Решење 
као у диспозитиву.

У Пожаревцу, 26.10.2007.год. Бр.:01-40-1018//2007
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

Доставити:
- Шефу одсека за буџет
- Шефу Одсека за трезор
- Сањи С. Марјановић, Одељење за привреду, 

финансије, трезор и друштвене делатности
- Радивоје Јаковљевић, директор ОШ „Вук 

Караџић” Пожаревац

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ПРЕДСЕДНИКА И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Весна Стевић, дипл. правник, ср

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Душан Вујичић, дипл.правник, ср.
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Председник општине Пожаревац разматрајући 
захтеве: Општинског фудбалског савеза 
Пожаревац који се односи на одобрење средстава 
ради организовања турнира за децу у фудбалу 
под директним покровитељством УЕФА и за 
покровитељство осме сезоне Мини макси лиге 
- учешће младих спортиста из свих школа на 
подручју Браничевског округа, на основу члана 88. 
Став 1. Тачка 7. и 8. Статута општине Пожаревац 
(“Службени гласник општине Пожаревац”, бр. 
2/2005 ) и члана 7. Одлуке o буџету општине 
Пожаревац за 2007 годину ( „Службени гласник 
општине Пожаревац” број 11/2006 и 2/2007) донео 
је

РЕШЕЊЕ
o употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ОДОБРАВАЈУ СЕ средства у износу од 

50.000,00 динара Општинском фудбалском савезу 
Пожаревац ради организовања турнира у фудбалу 
за децу рођену 1996. године ( турнир се одржава 28. 
10. 2007. године) под директним покровитељством 
УЕФА a у организацији ФАРЕ Србије, Општинског 
фудбалског савеза Пожаревац и ФК”Инон” 
Пожаревац.

ОДОБРАВАЈУ СЕ Општинском фудбалском 
савезу Пожаревац средства у износу од 50.000,00 
динара за покровитељство осме сезоне Мини макси 
лиге - у којој учешће узимају млади спортисти ( 
фудбалери ) из свих школа са подручја Браничевског 
округа

II
Средства у укупном износу од 100.000,00 

динара, обезбедити из средстава утврђених 
Одлуком o буџету општине Пожаревац за 2007. 
годину и Одлуком o изменама и допунама Одлуке 
o буџету општине Пожаревац за 2007. годину, 
са Раздела 1- „Председник и Општинско веће”, 
Позиција 15 „Текућа буџетска резерва”, Функција 
110: „Извршни и законодавни органи, финансирање 
и фискални послови и спољни послови”, Економска 
класификација 499, и иста распоредити у оквиру 
Раздела: 1 „Председник и Општинско веће “ 
Глава 1.2. „Дотације невладиним организацијама, 
удружењима и пројектима”, Функција 810 „Услуге 
рекреације и спорта” Позиција: 40 „Дотације 
спортским омладинским организацијама” 
Економска класификација: 481.

III
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења 

исплатити из средстава утврђених Одлуком o 
буџету општине Пожаревац за 2007. годину и 
Одлуком o изменама и допунама Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину, са Раздела: 
1 „Председник и Општинско веће “ Глава 1.2. 
„Дотације невладиним организацијама, удружењима 
и пројектима”, Функција 810 „Услуге рекреације 
и спорта” Позиција: 40: „Дотације спортским 
омладинским организацијама” Економска 
класификација: 481. наменски за Општински 
фудбалски савез Пожаревац на име покровитељства 
осме сезоне Мини макси лиге и организовања 
турнира у фудбалу 28. 10. 2007. године.

IV
Задужује се Одељење за привреду, финансије, 

трезор и друштвене делатности за реализацију овог 
Решења.

У Пожаревцу, 26.10.2007.год. Бр.:01-40-1088/2007

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ 

Доставити:
- Шефу Одсека за буџет 
- Шефу Одсека за трезор
- Јасмини Миленковић, Одељење за привреду, 

финансије, трезор и друштвене делатности
- Председнику Општинског фудбалског савеза 

Пожаревац Миле Ћурчић, члан Општинског 
већа

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ПРЕДСЕДНИКА И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Весна Стевић, дипл. правник, ср
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ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Душан Вујичић, дипл.правник, ср.
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Општинско веће општине Пожаревац на седници 
одржаној 29. октобра 2007. године, разматрало 
је захтев Туристичке организације Пожаревац 
за финансијска средства ради учествовања на 
40. Међународном сајму туризма у Новом Саду, 
те је на основу члана 16. и 92. a у смислу члана 
88. став 1. тачка 7. Статута општине Пожаревац 
(“Службени гласник општине Пожаревац”, бр. 
2/2005 ), члана 3. и 35. Одлуке o Општинском већу 
општине Пожаревац („Службени гласник општине 
Пожаревац”, бр. 2/2004) и члана 7. Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007 годину ( „Службени 
гласник општине Пожаревац” број 11/2006 и 2/2007) 
донело

РЕШЕЊЕ

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Туристичке организације 

Пожаревац за финансијска средства ради 
учествовања на 40. Међународном сајму туризма 
у Новом Саду и одобрава износ до 200.000,00 
динара.

II
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења 

обезбедити из средстава утврђених Одлуком o 
буџету општине Пожаревац за 2007. годину и 
Одлуком o изменама и допунама Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину са Раздела 1- 
„Председник и Општинско веће”, Функција 110: 
„Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Позиција 
15 „Текућа буџетска резерва”, Економска 
класификација 499, и иста распоредити у оквиру 
Раздела 3 - „Општинска управа”, Глава 3.4. 
„Култура”, Функција 820, Позиција: 136: „Услуге 
по уговору” Економска класификација 423 - 4233 -
„Услуге образовања и усавршавања запослених”.

III
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења 

исплатити из средстава утврђених Одлуком o 
буџету општине Пожаревац за 2007. годину и 
Одлуком o изменама и допунама Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину Раздела 
3 - „Општинска управа”, Глава 3.4. „Култура”, 

Функција 820, Позиција: 136: „Услуге по уговору” 
Економска класификација 423 4233 -„Услуге 
образовања и усавршавања запослених”, уз обавезу 
Туристичке организације Пожаревац да Служби 
трезора - Одељења за привреду, финансије, трезор 
и друштвене делатности достави правдајућу 
документацију за пренос средстава .

IV
ЗАДУЖУЈЕ СЕ Туристичке организације 

Пожаревац да Финансијски план за 2007. годину 
увећа за износ средстава из тачке 1. овог Решења.

V
O реализацији овог Решења стараће се Одељење 

за привреду, финансије, трезор и друштвене 
делатности и Туристичка организација Пожаревац.

У Пожаревцу, 2910.2007.год.   Бр.:01-06-48/2007-9

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

Доставити:
- Шефу одсека за буџет
- Шефу Одсека за трезор
- Директору Туристичке организације 

Пожаревац
- Јасмини Миленковић, Одељење за привреду, 

финансије, трезор и друштвене делатности

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ПРЕДСЕДНИКА И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Весна Стевић, дипл. правник, ср

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Душан Вујичић, дипл.правник, ср.
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Општинско веће општине Пожаревац на седници 
одржаној 29. октобра 2007. године, разматрало је 
захтев Дечијег вртића „Љубица Вребалов” Пожаревац 
за одобрење додатних средстава на исплату зарада 
новопримљених радника, те је на основу члана 16. 
и 92. a у смислу члана 88. став 1. тачка 7. Статута 
општине Пожаревац (“Службени гласник општине 
Пожаревац”, бр. 2/2005 ), члана 3. и 35. Одлуке o 
Општинском већу општине Пожаревац („Службени 
гласник општине Пожаревац”, бр. 2/2004) и члана 
7. Одлуке o буџету општине Пожаревац за 2007 
годину ( „Службени гласник општине Пожаревац” 
број 11/2006 и 2/2007) донело
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РЕШЕЊЕ

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Дечијег вртића „Љубица 

Вребалов” Пожаревац за одобрење додатних 
средстава на исплату зарада новопримљених 
радника у ново отвореном Дечијем вртићу у 
Лучици и објекту „Лептирић” у Пожаревцу за месец 
децембар и одобрава износ од 343.942,00 динара.

II
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења 

обезбедити из средстава утврђених Одлуком o 
буџету општине Пожаревац за 2007. годину и 
Одлуком o изменама и допунама Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину са Раздела 1- 
„Председник и Општинско веће”, Функција 110: 
„Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Позиција 15 
„Текућа буџетска резерва”, Економска класификација 
499, и иста распоредити у оквиру Раздела 3 - 
„Општинска управа”, Глава 3.6. „Друштвена брига 
o деци”, Функција 911 „ Предшколско образовање”, 
Позиција: 165; Економска класификација 411 и 
Позиција: 166 Економска класификација 412.

III
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења 

исплатити из средстава утврђених Одлуком o 
буџету општине Пожаревац за 2007. годину и 
Одлуком o изменама и допунама Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину Раздела 3 - 
„Општинска управа”, Глава 3.6. „Друштвена брига 
o деци”, Функција 911 „ Предшколско образовање”, 
Позиција: 165; Економска класификација 411 и 
Позиција: 166 Економска класификација 412, a 
уз обавезу Дечијег вртића „Љубица Вребалов” 
Пожаревац да Служби трезора-Одељења за 
привреду, финансије, трезор и друштвене 
делатности достави адекватну документацију за 
пренос средстава , са подацима, који ће се износ од 
одобрених средстава распоредити на позицију 165. 
економска класификација 411. и на позицију 166. 
економска класифокација 412. у Одлуци o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину.

IV
ЗАДУЖУЈЕ СЕ Дечији вртић „Љубица 

Вребалов” Пожаревац да Финансијски план за 
2007. годину увећа за износ средстава из тачке 1. 
овог Решења.

V
O реализацији овог Решења стараће се Одељење 

за привреду, финансије, трезор и друштвене 

делатности и Дечији вртић „Љубица Вребалов” 
Пожаревац.

У Пожаревцу, 29.10.2007.год.  Бр.:01-06-48/2007-7

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

Доставити:
- Шефу одсека за буџет
- Шефу Одсека за трезор
- Директору Дечијег вртића „Љубица Вребалов” 

Пожаревац

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ПРЕДСЕДНИКА И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Весна Стевић, дипл. правник, ср

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Душан Вујичић, дипл.правник, ср.
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Општинско веће општине Пожаревац на 
седници одржаној 29. октобра 2007. године, 
разматрало је захтев Регионалног центра за таленте 
Пожаревац за одобрење додатних средстава у циљу 
финансирања бруто зарада два радника који су у 
сталном радном односу, те је на основу члана 16. 
и 92. a у смислу члана 88. став 1. тачка 7. Статута 
општине Пожаревац (“Службени гласник општине 
Пожаревац”, бр. 2/2005 ), члана 3. и 35. Одлуке o 
Општинском већу општине Пожаревац („Службени 
гласник општине Пожаревац”, бр. 2/2004) и члана 
7. Одлуке o буџету општине Пожаревац за 2007 
годину ( „Службени гласник општине Пожаревац” 
број 11/2006 и 2/2007) донело

Р E Ш E Њ E

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Регионалног центра 

за таленте Пожаревац за одобрење додатних 
средстава на име даљег функционисања односно 
финансирања четири бруто зараде за два радника 
који су у сталном радном односу и одобрава износ 
од 452.000,00 динара до краја 2007. године.

II
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења 

обезбедити из средстава утврђених Одлуком o 
буџету општине Пожаревац за 2007. годину и 
Одлуком o изменама и допунама Одлуке o буџету 
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општине Пожаревац за 2007. годину са Раздела 1-
„Председник и Општинско веће”, Функција 110: 
„Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Позиција 
15 „Текућа буџетска резерва”, Економска 
класификација 499, и иста распоредити у оквиру 
Раздела 3 -„Општинска управа”, Глава 3.10. 
„Регионални центар за таленте”, Функција 980 
„Образовање некласификовано на другом месту”, 
Позиција: 199; Економска класификација 4631 
„Текуће донације”.

III
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења 

исплатити из средстава утврђених Одлуком o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину и Одлуком o 
изменама и допунама Одлуке o буџету општине 
Пожаревац за 2007. годину Раздела 3 „Општинска 
управа”, Глава 3.10. „Регионални центар за таленте”, 
Функција 980 „Образовање некласификовано 
на другом месту”, Позиција: 199; Економска 
класификација 4631 „Текуће донације”, a уз обавезу 
Регионалног центра за таленте Пожаревац да 
Служби трезора-Одељења за привреду, финансије, 
трезор и друштвене делатности достави правдајућу 
документацију за пренос средстава .

IV
ЗАДУЖУЈЕ СЕ Регионалног центра за таленте 

Пожаревац да Финансијски план за 2007. годину 
увећа за износ средстава из тачке 1. овог Решења.

V
ЗАДУЖУЈУ СЕ : Радомир Михајловић члан 

Општинског већа и Славко Деспотовић руководилац 
Регионалног центра за таленте да се писменим 
путем обрате локалним самоуправама оба округа 
које покрива Центар како би се исте изјасниле да ли 
желе да финансирају пословање ове институције у 
наредном периоду.

Задужење се односи на рашчишћавање односа 
са Републичким центром за таленте.

VI
О реализацији овог решења ******* се одељење 

за привреду, финансије, трезор и друштвене 
делатности и Регионални центар за таленте.

У Пожаревцу, 29.10.2007.год.  Бр.:01-06-48/2007-8

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

 Доставити:
- Начелнику Одељења за привреду, финансије, 

трезор и друштвене делатности
- Шефу одељења за буџет
- Шефу одељења за трезор
- Директору Регионалног центра за таленте 

Пожаревац
- Јасмини Миленковић, Одељење за привреду, 

финансије, трезор и друштвене делатности
- Радомиру Михајловићу – члану Општинског 

већа општине Пожаревац

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ПРЕДСЕДНИКА И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Весна Стевић, дипл. правник, ср

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Душан Вујичић, дипл.правник, ср.
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Општинско веће општине Пожаревац на седници 
одржаној 05. новембра 2007. године, разматрало је 
захтев спортских клубова за одобрење додатних 
средстава из буџета општине за 2007. годину, са 
предлогом расподеле, те је на основу члана 16., 
92.a у смислу члана 88. став 1. тачка 7. Статута 
општине Пожаревац (“Службени гласник општине 
Пожаревац”, бр. 2/2005 ), члана 3. и 35. Одлуке o 
Општинском већу општине Пожаревац („Службени 
гласник општине Пожаревац”, бр. 2/2004) и члана 
7. Одлуке o буџету општине Пожаревац за 2007 
годину ( „Службени гласник општине Пожаревац” 
број 11/2006 и 2/2007) донело

Р E Ш E Њ E 
o употреби текуће буџетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ предлог за расподелу додатних 

средстава на основу захтева спортских клубова од 
02. 11. 2007. године из буџета општине за 2007. 
годину, и одобравају средства у укупном износу од 
2.700.000,00 динара, и то:

Ф.К. „Млади Радник” Пожаревац  2.000.000,00
СД „Рудар” Костолац   150.000,00
Женски одбојкашки клуб „Пожаревац”   

      150.000,00
Рукометни клуб „Пожаревац”  150.000,00 
Општински фудбалски савез  200.000,00
( уз обавезу преноса 50.000,00 динара Женском 

“ФК”Пожаревац)
Женски рукометни клуб „Бурјан”  50.000,00
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II
ОДОБРАВАЈУ СЕ средства у износу од 

2.200.000,00 динара Кошаркашком клубу 
„Пожаревац” за измирење потраживања Спортском 
центру Пожаревац по основу доспелих дугова за 
закуп сале и средства у износу од 100.000,00 динара 
на име додатних средстава за рад Клуба.

III
Средства опредељена у тачки 1. и 2. овог 

Решења обезбедити из средстава утврђених 
Одлуком o буџету општине Пожаревац за 2007. 
годину и Одлуком o изменама и допунама Одлуке 
o буџету општине Пожаревац за 2007. годину 
са Раздела 1 „Председник и Општинско веће”, 
Функција 110: „Извршни и законодавни органи, 
финансирање и фискални послови и спољни 
послови”, Позиција 15 „Текућа буџетска резерва”, 
Економска класификација 499, и иста распоредити 
у оквиру Раздела 1 „Председник и општинско веће”, 
Глава 1.2. „Дотације невладиним организацијама, 
удружењима и пројектима”, Функција 810 „Услуге 
рекреације и спорта”, Позиција: 40; Економска 
класификација 481 „Дотације спортским 
омладинским организацијама”.

IV
Средства опредељена у тачки 1. и 2. 

овог Решења исплатити из средстава утврђених 
Одлуком o буџету општине Пожаревац за 2007. 
годину и Одлуком o изменама и допунама Одлуке 
o буџету општине Пожаревац за 2007. годину 
са Раздела 1 - „Председник и општинско веће”, 
Глава 1.2. „Дотације невладиним организацијама, 
удружењима и пројектима”, Функција 810 „Услуге 
рекреације и спорта”, Позиција: 40; Економска 
класификација 481 „Дотације спортским 
омладинским организацијама”, на текуће рачуне 
спортских клубова у назначеним износима из тачке 
1. и 2. овог Решења.

 
V

O реализацији овог Решења стараће се Одељење 
за привреду, финансије, трезор и друштвене 
делатности.

 У Пожаревцу,05.11.2007. год. Бр.: 01-06-55/2007-5
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

Доставити:
- Начелнику Одељења за привреду, финансије, 

трезор и друштвене делатности

- Шефу одсека за буџет
- Шефу Одсека за трезор
- Спортским клубовима из тачке 1. и 2. овог 

Решења
- Директору Спортског центра Пожаревац

ОБРАЂИВАЧ:
ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 

ПРЕДСЕДНИКА И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Весна Стевић, дипл. правник, ср

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Душан Вујичић, дипл.правник, ср.
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Ha основу члана 41. став 6. и члана 48. Закона 
o буџетском систему („Службени гласник РС” 
број 9/02, 87/02,61/05, 66/05, 101/05, 62/06, 63/06 
и 85/06), члана 41. став 1. и члана 43. тачка 7. 
Статута општине Пожаревац („Службени гласник 
општине Пожаревац” број 3/2002), Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину („Службени 
гласник општине Пожаревац”, број 11/06 и 3/07) и 
захтева Међуопштинског удружења дистрофичара 
Браничевског и Подунавског округа-Смедерево бр. 
01-40-1096/2007 од 24.10.2007. године,

Председник општине Пожаревац доноси

РЕШЕЊЕ O УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. ПРИХВАТА СЕ захтев Међуопштинског 
удружења дистрофичара Браничевског 
и Подунавског округа - Смедерево за 
финансијску помоћ одржавања редовне изборне 
конференције-скупштине овог Удружења 
бр. 01-40-1096/2007 од 24.10.2007. године и 
из средстава утврђених Одлуком o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину, раздео 1 
- Председник и Општинско веће, функција 110 
Извршни и законодавни органи, финансијски 
и фискални послови и спољни послови, 
економска класификација 499, позиција 15 
- Текућа буџетска резерва, одобравају се 
средства у износу од 10.000,00 динара.

2. Средства из тачке 1. овог Решења распоређују 
се у оквиру раздела 1 -Председник и општинско 
веће, глава 1.2. Дотације невладиним 
организацијама, удружењима и пројектима, 
функција 010 Болест и инвалидност, 
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позиција -30, економска класификација 481 - 
Међуопштинска организација дистрофичара 
- Смедерево.

3. Задужује се Директни корисник - Председник 
и општинско веће да свој Финансијски план за 
2007. годину, увећа за средства из тачке 1. овог 
Решења.

4. O реализацији овог Решења стараће се 
Одељење за привреду, финансије, трезор и 
друштвене делатности Општинске управе 
општине Пожаревац.

У Пожаревцу,05.11.2007.год.Бр.:01-40-1096/2007-1

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ
Душан,Вујичић, дипл. правник, ср.
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Општинско веће општине Пожаревац на 
седници одржаној 05. новембра 2007. године, 
разматрало је захтев ЈКП „Паркинг сервис” 
Пожаревац за одобрење додатних средстава из 
буџета ради ублажавања последица сезонског 
смањења прихода предузећа, те је на основу члана 
16. 92. a у смислу члана 88. став 1. тачка 7. Статута 
општине Пожаревац (“Службени гласник општине 
Пожаревац”, бр. 2/2005 ), члана 3. и 35. Одлуке o 
Општинском већу општине I Јожаревац („Службени 
гласник општине Пожаревац”, бр. 2/2004) и члана 
7. Одлуке o буџету општине Пожаревац за 2007 
годину ( „Службени гласник општине Пожаревац” 
број 11/2006 и 2/2007) донело

Р E Ш E Њ E

I
ПРИХВАТА СЕ захтев ЈКП „Паркинг сервис” 

Пожаревац за одобрење додатних средстава из 
буџета општине ради ублажавања последица 
сезонског смањења прихода предузећа и одобрава 
износ од 500.000,00 динара.

II
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења 

обезбедити из средстава утврђених Одлуком o 
буџету општине Пожаревац за 2007. годину и 
Одлуком o изменама и допунама Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину са Раздела 1- 
„Председник и Општинско веће”, Функција 110: 
„Извршни и законодавни органи, финансирање и 

фискални послови и спољни послови”, Позиција 15 
„Текућа буџетска резерва”, Економска класификација 
499, и иста распоредити у оквиру Раздела 2 -
- „Скупштина општина Пожаревац”, Глава 2.3. 
„Субвенције општинским јавним предузећима и 
градским манифестацијама”, Функција 160 „Опште 
јавне услуге које нису некласификоване на другом 
месту”, Позиција: 58; Економска класификација 
4511 „Текуће субвенције јавним нефинансијским 
предузећима”.

III
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења 

исплатити из средстава утврђених Одлуком o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину и Одлуком o 
изменама и допунама Одлуке o буцету општине 
Пожаревац за 2007. годину Раздела 2 - „Скупштина 
општина Пожаревац”, Глава 2.3. „Субвенције 
општинским јавним предузећима и градским 
манифестацијама”, Функција 160 „Опште јавне 
услуге које нису некласификоване на другом месту”, 
Позиција: 58; Економска класификација 4511 „Текуће 
субвенције јавним нефинансијским предузећима”, 
a уз обавезу ЈКП „Паркинг сервис Пожаревац да 
Служби трезора-Одељења за привреду, финансије, 
трезор и друштвене делатности достави правдајућу 
документацију подобну за пренос средстава.

IV
Задужује се Одељење за привреду, финансије, 

трезор и друштвене делатности да сачини Анекс 
Уговора o субвенцији са ЈКП”Паркинг сервис” 
Пожаревац”.

V
O реализацији овог Решења стараће се Одељење 

за привреду, финансије, трезор и друштвене 
делатности. 

У Пожаревцу, 05.11.2007. год. Бр.: 01-06-55/2007-2

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ 

Доставити:
- Начелнику Одељења за привреду, финансије, 

трезор и друштвене делатности
- Шефу одсека за буџет
- Шефу Одсека за трезор
- Директору ЈКП „Паркинг сервис” Пожаревац

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ПРЕДСЕДНИКА И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Весна Стевић, дипл. правник, ср
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ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Душан Вујичић, дипл.правник, ср.
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Председиик општине Пожаревац, разматрајући 
захтев Фондације Миленин дом Галерије Милене 
Павловић Барили за одобрење новчаних средства 
ради организације Међународног бијенала” У 
светлости Милене” , на основу члана 88. Став 1. Тачка 
7. и 8. Статута Општине Пожаревац (“Службени 
гласник општине Пожаревац”, бр. 2/2005 ) и члана 
7. Одлуке o буџету општине Пожаревац за 2007. 
годину („Службени гласник општине Пожаревац” 
број 11/2006 и 2/2007) донео је

 РЕШЕЊЕ
 o употреби средстава текуће буцетске резерве

 I
 ПРИХВАТА СЕ захтев Фондације Миленин 

дом - Галерије Милене Павловић Барили за 
одобрење новчаних средства ради организације 
Међународног бијенала” У светлости Милене” и 
одобравају средства у износу од 200.000,00 динара.

 II
 Средства опредељена у тачки 1. овог Решења 

обезбедити из средстава утврђених Одлуком o 
буџету општине Пожаревац за 2007, годину и 
Одлуком o изменама и допунама Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину са Раздела 1- 
„Председник и Општинско веће”, Функција 110: 
„Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Позиција 15 
„Текућа буџетска резерва”, Економска класификација 
499, и иста распоредити у оквиру са Раздела: 3.” 
Општинска управа” Глава 3.4. „Култура “, Функција 
820 „Услуге културе” и то: 100.000,00 динара на 
Позицију: 133 „Награде,бонуси и остали расходи” 
Економска класификација: 416 и 100.000,00 динара 
на Позицију: 136. „Услуге по уговору” Економска 
класификација2 423. - штампање.

 III
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења 

исгагатити из средстава утврђених Одлуком o 
буџету општине Пожаревац за 2007. годину и 
Одлуком o изменама и допунама Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину са Раздела: 3.” 
Општинска управа” Глава 3.4. „Култура “, Функција 
820 „Услуге културе” и то: 100.000,00 динара на 

Позицију: 133 „Награде,бонуси и остали расходи” 
Економска класификација: 416 и 100.000,00 динара 
на Позицију: 136. „Услуге по уговору” Економска 
класификација 423. - штампање, на текући рачун 
Фондације Миленин дом - Галерије Милене 
Павловић Барили уз обавезу доставе правдајуће 
документације подобне за пренос средстава.

 IV
За реализацију овог Решења задужује се 

Одељење за привреду, финансије, трезор и 
друштвене делатности.

 
У Пожаревцу, 07.11.2007. год. Бр.: 1-40-1101//2007

 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

 Доставити:
- Шефу одсека за буџет
- Шефу Одсека за трезор
- Јасмини Миленковић, Одељење за привреду, 

финансије, трезор и друштвене делатности
- Директору Фондације Миленин дом - Галерије 

Милене Павловић Барили

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ПРЕДСЕДНИКА И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Весна Стевић, дипл. правник, ср

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Душан Вујичић, дипл.правник, ср.
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Председник општине Пожаревац, разматрајући 
захтев ГМЗ Костодац који се односи одобрење 
средства ради обележавања прославе 13. октобра- 
Дана ослобођења Костолца, на основу члана 88. Став 
1. Тачка 7. Статута општине Пожаревац (“Службени 
гласник општине Пожаревац”, бр. 2/2005 ) и члана 
7. Одлуке o буџету општине Пожаревац за 2007 
годину ( „Службени гласник општине Пожаревац” 
број 11/2006 и 2/2007) донео је

РЕШЕЊЕ
o употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев ГМЗ Костолац који 

се односи одобрење средства ради обележавања 
прославе 13. октобра- Дана ослобођења Костолца и 
одобравају средства у износу од 100.000,00 динара.
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II
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења, 

обезбедити из средстава утврђених Одлуком o 
буџету општине Пожаревац за 2007. годину и 
Одлуком o изменама и допунама Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину, са Раздела 
1- „Председник и Општинско веће”, Позиција 
15 „Текућа буџетска резерва”, Функција 110: 
„Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Економска 
класификација 499, и иста распоредити у оквиру 
Раздела 3: «Општинска управа», Глава: 3.2. „ Месне 
заједнице”, Функција: 160 „Опште јавне услуге које 
нису класификоване на другом месту”; Позиција 100 
“Услуге по уговору”; „Економска класификација”: 
423.

III
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења 

исплатити из средстава утврђених Одлуком o 
буџету општине Пожаревац за 2007. годину и 
Одлуком o изменама и допунама Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину, са Раздела 3: 
«Општинска управа», Глава: 3.2. „ Месне заједнице”, 
Функција: 160 „Опште јавне услуге које нису 
класификоване на другом месту”; Позиција 100 
“Услуге по уговору”; „Економска класификација”: 
423, a на рачун ГМЗ „Костолац”, уз обавезу доставе 
правдајуће документације подобне за пренос 
средстава Одсеку за трезор одељења за привреду, 
финансије, трезор и друштвене делатности.

IV
Задужује се Одељење за привреду, финансије, 

трезор и друштвене делатности за реализацију овог 
Решења.

У Пожаревцу, 08.11.2007. год. Бр.:01-40-1039/2007

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

Доставити:
- Шефу Одсека за трезор
- Шефу Одсека за буџет
- Владимиру Вили, Председнику савета ГМЗ 

Костолац
- Данијели Остроглавић, референту за послове 

књиговодственог праћења рачуна месних 
заједница

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ПРЕДСЕДНИКА И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Весна Стевић, дипл. правник, ср

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Душан Вујичић, дипл.правник, ср.
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Председник општине Пожаревац, разматрајући 
потребу за одобрењем новчаних средстава ради 
службене посете делегације општине Пожаревац 
братском граду Болоколамску у циљу присуствовања 
на Међународном фестивалу филма који се одржава 
у том граду, на основу члана 88. Став 1. Тачка 7. 
и 8. Статута општине Пожаревац (“Службени 
гласник општине Пожаревац”, бр. 2/2005 ) и члана 
7. Одлуке o буџету општине Пожаревац за 2007. 
годину („Службени гласник општине Пожаревац” 
број 11/2006 и 2/2007) донео је

Р E Ш E Њ E
o употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства ради 

службене посете делегације општине Пожаревац 
граду Болоколамску, братском граду града 
Пожаревца, у циљу присуствовања на Међународном 
фестивалу филма који се одржава у том граду почев 
од 16.11.2007. године, закључно са 21.11.2007. 
године, a у укупном износу од 300.000,00 динара.

II
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења 

обезбедити из средстава утврђених Одлуком o 
буџету општине Пожаревац за 2007. годину и 
Одлуком o изменама и допунама Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину са Раздела 1- 
„Председник и Општинско веће”, Функција 110: 
„Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Позиција 15 
„Текућа буџетска резерва”, Економска класификација 
499, и иста распоредити у оквиру Раздела: 1- 
„Председник и Општинско веће”, Функција 110: 
„Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Позиција: 
9. „Трошкови путовања” Економска класификација 
422.

III
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења 

исплатити из средстава утврђених Одлуком o 
буџету општине Пожаревац за 2007. годину и 
Одлуком o изменама и допунама Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину са Раздела: 



23.11.2007.СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦСтрана 128 - Број 4

1- „Председник и Општинско веће”, Функција 110: 
„Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Позиција: 
9. „Трошкови путовања” Економска класификација 
422.

IV
За реализацију овог Решења задужује се 

Одељење за привреду, финансије, трезор и 
друштвене делатности.

У Пожаревцу, 09.11.2007. год. Бр.:01-40-1172//2007

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

Доставити:
- Шефу одсека за буџет
- Шефу Одсека за трезор
- Шефу Одсека финансијске оперативе

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ПРЕДСЕДНИКА И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Весна Стевић, дипл. правник, ср

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Душан Вујичић, дипл.правник, ср.
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Председник општине Пожаревац, разматрајући 
неопходност измене Решења број: 01-40-1101/07 од 
07.11.2007. године, донетог поводом разматрања 
захтева Фондације Миленин дом Галерије Милене 
Павловић Барили за одобрење новчаних средства 
ради организације 11. Међународног бијенала “У 
светлости Милене”, на основу члана 88. Став 1. Тачка 
7. и 8. Статута општине Пожаревац (“Службени 
гласник општине Пожаревац”, бр. 2/2005 ) и члана 
7. Одлуке o буџету општине Пожаревац за 2007. 
годину („Службени гласник општине Пожаревац” 
број 11/2006 и 2/2007) донео је

РЕШЕЊЕ 
o измени тачке II и Ш Решења председника 

општине Пожаревац број:
01-40-1101//2007 од 07.11. 2007. године

I
У Решењу председника општине Пожаревац 

број: 01-40-1101/07 од 07.11.2007. године, врши 
се измена тачке II и III, тако да сада исте имају 
гласити:

II
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења 

обезбедити из средстава утврђених Одлуком o 
буџету општине Пожаревац за 2007. годину и 
Одлуком o изменама и допунама Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину са Раздела 1- 
„Председник и Општинско веће”, Функција 110: 
„Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Позиција 
15 „Текућа буџетска резерва”, Економска 
класификација 499, и иста распоредити у оквиру 
Раздела: 3. „Општинска управа” Глава 3.4. „Култура 
“, Функција 820 „Услуге културе”, Позицију: 136. 
„Услуге по уговору”, Економска класификација 
423.

III
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења 

исплатити из средстава утврђених Одлуком o 
буџету општине Пожаревац за 2007. годину и 
Одлуком o изменама и допунама Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину са Раздела: 3. 
„Општинска управа” Глава 3.4. „Култура “, Функција 
820 „Услуге културе”, Позиција 136. „Услуге по 
уговору”, Економска класификација 423., на текући 
рачун Фондације Миленин дом - Галерије Милене 
Павловић Барили уз обавезу доставе правдајуће 
документације подобне за пренос средстава..”

IV
У преосталом делу Решење председника 

општине Пожаревац број: 01-40-1101/07 од 
07.11.2007. године остаје неизмењено.

У Пожаревцу,09.11.2007.год.Бр.:01-40-1101/2007-1

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

Доставити:
- Шефу одсека за буџет 
- Шефу Одсека за трезор
- Јасмини Миленковић, Одељење за привреду, 

финансије, трезор и друштвене делатности 
- Управнику Фондације Миленин дом - Галерије 

Милене Павловић Барили

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ПРЕДСЕДНИКА И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Весна Стевић, дипл. правник, ср

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Душан Вујичић, дипл.правник, ср.
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Председник општине Пожаревац, разматрајући 
потребу за одобрењем новчаних средстава за 
реализацију уговора са НИДП „Реч народа” 
и за измирење обавеза по раније потписаним 
уговорима са локалним телевизијама a на основу 
мишљења Одељења за привреду, финансије, трезор 
и друштвене делатности да су неопходна додатна 
средства , на основу члана 88. Став 1. Тачка 7. 
и 8. Статута општине Пожаревац (“Службени 
гласник општине Пожаревац”, бр. 2/2005 ) и члана 
7. Одлуке o буџету општине Пожаревац за 2007. 
годину („Службени гласник општине Пожаревац” 
број 11/2006 и 2/2007) донео је

РЕШЕЊЕ
o употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ОДОБРАВАЈУ СЕ додатна новчана средства 

у износу од 2.000.000,00 динара у циљу 
реализације Уговора o информисању са НП „Реч 
народа”Пожаревац ( од 01. 08. до 31. 12. 2007. 
године) и за измирење обавеза по већ закљученим 
уговорима између општине Пожаревац и локалних 
телевизија.

II
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења 

обезбедити из средстава утврђених Одлуком o 
буџету општине Пожаревац за 2007. годину и 
Одлуком o изменама и допунама Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину са Раздела 1- 
„Председник и Општинско веће”, Функција 110: 
„Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Позиција 15 
„Текућа буџетска резерва”, Економска класификација 
499, и иста распоредити у оквиру са Раздела: 1- 
„Председник и Општинско веће”, Функција 110: 
„Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Позиција: 
10. „Услуге по уговору” Економска класификација 
423.

III
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења 

исплатити из средстава утврђених Одлуком o 
буџету општине Пожаревац за 2007. годину и 
Одлуком o изменама и допунама Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину са Раздела: 
1- „Председник и Општинско веће”, Функција 110: 
„Извршни и законодавни органи, финансирање и 

фискални послови и спољни послови”, Позиција: 
10. „Услуге по уговору” Економска класификација 
423.

IV
За реализацију овог Решења задужује се 

Одељење за привреду, финансије, трезор и 
друштвене делатности.

У Пожаревцу, 12.11.2007.год.  Бр.:01- 40-1177/2007

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

Доставити:
- Начелнику, Одељења за привреду, финансије, 

трезор и друштвене делатности
- Шефу одсека за буџет
- Шефу Одсека за трезор

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ПРЕДСЕДНИКА И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Весна Стевић, дипл. правник, ср

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Душан Вујичић, дипл.правник, ср.
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Председник општине Пожаревац, разматрајући 
захтев ОШ „Милош Савић” из Лучице за одобрење 
додатних средства на име исплате јубиларне награде 
Марковић Војиславу, бившем раднику школе, 
на основу члана 88. став 1. тачка 7. и 8. Статута 
општине Пожаревац (“Службени гласник општине 
Пожаревац”, бр. 2/2005 ), члана 7. Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину ( „Службени 
гласник општине Пожаревац” број 11/2006 и 2/2007) 
донео је

РЕШЕЊЕ 
o употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев ОШ „Милош Савић” 

из Лучице за одобрење додатних средства на име 
исплате јубиларне награде Марковић Војиславу, 
бившем раднику школе, за 30 година рада на радном 
месту учитеља у Пругову и одобравају средства у 
укупном износу од 33.900,00 динара.

II
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења 

обезбедити из средстава утврђених Одлуком o 
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буџету општине Пожаревац за 2007. годину и 
Одлуком o изменама и допунама Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину са Раздела 1- 
„Председник и Општинско веће”, Функција 110: 
„Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Позиција 
15 „Текућа буџетска резерва”, Економска 
класификација 499, и иста распоредити у оквиру 
Раздела 3 - „Општинска управа”, Глава 3.8. 
„Основно образовање”, Функција 912 „ Основно 
образовање”, Позиција: 195 „Текуће донација”, 
Економска класификација 463 - 416- награде, 
бонуси и остали посебни расходи, апропријација 
4161-јубиларне награде.

III
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења 

исплатити из средстава утврђених Одлуком o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину и Одлуком o 
изменама и допунама Одлуке o буџету општине 
Пожаревац за 2007. годину Раздела 3 -- „Општинска 
управа”, Глава 3.8. „Основно образовање”, 
Функција 912 „ Основно образовање”, Позиција: 
195 „Текуће донација”, Економска класификација 
463 - 416- награде, бонуси и остали посебни 
расходи-апропријација 4161-јубиларне награде, 
a уз обавезу ОШ „Милош Савић” из Лучице да 
Служби трезора-Одељења за привреду, финансије, 
трезор и друштвене делатности достави адекватну 
документацију за пренос средстава .

IV
ЗАДУЖУЈЕ СЕ ОШ „Милоша Савић” из Лучице 

да Финансијски илан за 2007. годину увећа за износ 
средстава из тачке 1. овог Решења.

За реализацију овог Решења задужују се 
Одељење за привреду, финансије, трезор и 
друштвене делатности.

У Пожаревцу, 15.11.2007. год. Бр.:03-40-1079/2007

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

Доставити:
- Шефу одсека за буџет
- Шефу Одсека за трезор
- Сањи C Марјановић, Одељење за привреду, 

финансије, трезор и друштвене делатности
- Славиши Радовановићу, директору ОШ 

„Милош Савић” Лучица

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ 
ПОЖАРЕВАЦ

Зорица Марковић, дипл. правник, ср.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ
Душан,Вујичић, дипл. правник, ср.
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48. Решење Општинског већа општине Пожаревац број 01-06-33/2007-20 од 16.07.2007. године.............
49. Решење Председника општине Пожаревац број 01-40-675/2007 од 18.07.2007. године........................
50. Решење Председника општине Пожаревац број 01-40-681/2007 од 18.07.2007. године........................
51. Решење Председника општине Пожаревац број 01-40-713/2007 од 23.07.2007. године........................
52. Решење Председника општине Пожаревац број 01-40-685/2007 од 23.07.2007. године........................
53. Решење Председника општине Пожаревац број 01-40-686/2007 од 23.07.2007. године........................
54. Решење Председника општине Пожаревац број 01-40-718/2007 од 26.07.2007. године........................
55. Решење Председника општине Пожаревац број 01-40-709/2007 од 30.07.2007. године........................
56. Решење Председника општине Пожаревац број 01-40-708/2007 од 30.07.2007. године........................
57. Решење Председника општине Пожаревац број 01-40-719/2007-1 од 01.08.2007. године....................
58. Решење Општинског већа општине Пожаревац број 01-06-36/2007-4 од 03.08.2007. године...............
59. Решење Општинског већа општине Пожаревац број 01-06-36/2007-5 од 03.08.2007. године...............
60. Решење Општинског већа општине Пожаревац број 01-06-36/2007-6 од 03.08.2007. године...............
61.Решење Општинског већа општине Пожаревац број 01-06-36/2007-11 од 03.08.2007. године..............
62. Решење Општинског већа општине Пожаревац број 01-06-36/2007-14 од 03.08.2007. године.............
63. Решење Председника општине Пожаревац број 03-40-772/2007 од 08.08.2007. године........................
64. Решење Председника општине Пожаревац број 01-40-735/2007 од 10.08.2007. године........................
65. Решење Општинског већа општине Пожаревац број 01-06-38/2007-13 од 17.08.2007. године.............
66. Решење Општинског већа општине Пожаревац број 01-06-38/2007-9 од 17.08.2007. године...............
67. Решење Општинског већа општине Пожаревац број 01-06-38/2007-10 од 17.08.2007. године.............
68. Решење Председника општине Пожаревац број 01-40-558/2007 од 29.08.2007. године........................
69. Решење Председника општине Пожаревац број 01-40-730/2007-1 од 29.08.2007. године....................
70. Решење Председника општине Пожаревац број 01-40-797/2007 од 29.08.2007. године........................
71. Решење Председника општине Пожаревац број 03-40-854/2007-1 од 04.09.2007. године....................
72. Решење Председника општине Пожаревац број 01-40-788/2007 од 04.09.2007. године........................
73. Решење Председника општине Пожаревац број 01-40-937/2007-1 од 20.09.2007. године....................
74. Решење Председника општине Пожаревац број 01-40-896/2007 од 25.09.2007. године.......................
75. Решење Председника општине Пожаревац број 01-40-786/2007 од 25.09.2007. године........................
76. Решење Председника општине Пожаревац број 01-40-798/2007 од 26.09.2007. године........................
77. Решење Председника општине Пожаревац број 03-40-971/2007-1 од 04.10.2007. године....................
78. Решење Председника општине Пожаревац број 01-40-948/2007 од 10.10.2007. године........................
79. Решење Председника општине Пожаревац број 01-40-910/2007 од 11.10.2007. године........................
80. Решење Председника општине Пожаревац број 01-40-1036/2007 од 11.10.2007. године......................
81. Решење Председника општине Пожаревац број 01-40-888/2007 од 11.10.2007. године........................
82. Решење Председника општине Пожаревац број 01-40-902/2007 од 11.10.2007. године........................
83. Решење Председника општине Пожаревац број 01-40-874/2007 од 11.10.2007. године........................
84. Решење Општинског већа општине Пожаревац број 01-06-46/2007-21 од 12.10.2007. године.............
85. Решење Председника општине Пожаревац број 01-40-1049/2007-1 од 17.10.2007. године..................
86. Решење Председника општине Пожаревац број 03-40-871/2007 од 18.10.2007. године........................
87. Решење Председника општине Пожаревац број 01-40-1041/2007 од 19.10.2007. године......................
88. Решење Председника општине Пожаревац број 03-40-997/2007 од 19.10.2007. године........................
89. Решење Председника општине Пожаревац број 01-40-1018/2007 од 26.10.2007. године......................
90. Решење Председника општине Пожаревац број 01-40-1088/2007 од 26.10.2007. године......................
91.Решење Општинског већа општине Пожаревац број 01-06-48/2007-9 од 29.10.2007. године................
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92. Решење Општинског већа општине Пожаревац број 01-06-48/2007-7 од 29.10.2007. године...............
93. Решење Општинског већа општине Пожаревац број 01-06-48/2007-8 од 29.10.2007. године...............
94. Решење Општинског већа општине Пожаревац број 01-06-55/2007-5 од 05.11.2007. године...............
95. Решење Председника општине Пожаревац број 01-40-1096/2007-1 од 05.11.2007. године..................
96. Решење Општинског већа општине Пожаревац број 01-06-55/2007-2 од 05.11.2007. године...............
97. Решење Председника општине Пожаревац број 01-40-1101/2007 од 07.11.2007. године......................
98. Решење Председника општине Пожаревац број 01-40-1039/2007 од 08.11.2007. године......................
99. Решење Председника општине Пожаревац број 01-40-1172/2007 од 09.11.2007. године......................
100. Решење Председника општине Пожаревац број 01-40-1101/2007-1 од 09.11.2007. године.................
101. Решење Председника општине Пожаревац број 01-40-1177/2007 од 12.11.2007. године....................
102. Решење Председника општине Пожаревац број 03-40-1079/2007 од 15.11.2007. године....................

121
122
123
124
125
126
126
127
128
129
129



23.11.2007.СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦСтрана 134 - Број 4



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ23.11.2007. Број 4 - Страна 135


