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На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и
изградњи (“Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09
- исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС,
50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14 и 83/18), члана 32. став 1. тачка 5) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 - други
закон, 101/16 - други закон и 47/18) и члана 39. став
1. тачка 7) Статута Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18 и 12/18 - исправка), Скупштина Града Пожаревца, на 24. седници одржаној 6. марта 2019. године, донела је

ОДЛУКУ

o доношењу Плана детаљне регулације
„Драгуљ“ у Костолцу

Члан 1.

Овом одлуком доноси се План детаљне регулације
„Драгуљ“ у Костолцу ( у даљем тексту: План).

Члан 2.

План је израдио Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Булевар краља Александра број 73/
II, Београд.

Члан 3.

Граница плана обухвата део територије Градске
општине Костолац, К.о. Костолац - град, односно
простор ограничен са северозападне стране регулациом реке Дунав, са југозападне стране регулациом
канала Дунавац, са југоисточне стране регулациом
улице Васе Пелагића, а са североисточне стране
спољном регулацијом канала топле воде (границом
к. п. бр.2385 КО Костолац - град).
Овим планом проширена је граница грађевинског
подручја (у односу на План генералне регулације
Костолца („Службени гласник Града Пожаревца“,
бр. 6/15), за површину регулације канала топле воде
(к. п. бр.2385 КО Костолац - град).
Граница плана је дефинисана на свим графички
прилозима и посебно приказана на графичком прилогом „Катастарско топографски план са границом“
Р 1:1000 у Документационој основи Плана.

Члан 4.

Планирано грађевинско подручје износи 52,77 ха,
колико износи и укупна површина обухвата Плана.
У оквиру границе Плана налазе се следеће катастарске парцеле:
1, 2, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11/1, 12/1,
12/4, 13/1, 13/2, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26/1, 26/2, 27, 28/1, 28/2,
29/1, 29/2, 31/1, 31/2, 31/3, 32, 33/1, 33/2, 34, 35, 36,
37, 38, 39/1, 39/2, 39/3, 39/4, 40, 41, 42, 43, 44, 45/1,
45/2, 45/3, 46 (целе) и делови катастарских парцела:
70, 2385, 2386, 2390 све К.О. Костолац-град.

Члан 5.

Табеларним приказом Биланс површина планираних намена, планирана површина земљишта јавне
намене износи 44,36 ха, а површина земљишта осталих намена износи 8,41 ха.
Планиране површине јавних намена су:
• ВОДОПРИВРЕДА, ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ И
ПРИСТАНИШТА (водене површине, приобално тј. водно земљиште дуж Дунава, Дунавца и
канала, путничко пристаниште и марина - означено као ВЗ, ПП, М)
• ЈАВНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ (означене као ЈЗ)
• С ПОРТСКО- РЕКРЕАТИВНИ САДРЖАЈ спортски аеродром (означен као СА)
• САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ - мрежа саобраћајница, са инфраструктурним коридорима
(означене називом улице и С1, С2...)
• ИНФРАСТРУКТУРНЕ И КОМУНАЛНЕ ПОВРШИНЕ (ТС, ЦС-н, ТПС)
Планиране површине осталих намена су:
• СТАНОВАЊЕ (означено као С)
• КОМЕРЦИЈАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ (означено
као К)
• ПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ (означено као П)
Планирана намена површина и подела на зоне
дата је на графичком прилогу бр. 2 „Планирана намена површина“ Р 1:1000

Члан 6.

Овај План представља основ за издавање информације о локацији, локацијских услова, као и за
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израду пројекта препарцелације и урбанистичког
пројекта, и основ за формирање грађевинских парцела јавних намена у складу са Законом о планирању и
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09,
64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС,
98/13 – УС, 132/14, 145/14 и 83/18).
Све врсте планираних интервенција на територији Плана извести у складу са урбанистичким правилима уређења и грађења утврђеним овим Планом,
уз обавезну сарадњу са надлежним институцијама
по питању заштите културног наслеђа и природних
вредности, зелених површина, заштите животне средине и водопривреде.
Могућа је фазна реализација планиране изградње
при чему свака фаза треба да буде функционална целина. Развој и трансформација планираних намена се
може вршити назависно, уколико се стекну услови
везани за инфраструктурно и комунално опремање.
Не дозвољава се даља парцелација Планом дефинисаних грађевинских парцела јавне намене приказаних на графичком прилогу бр. 4: „План грађевинских
парцела са смерницама за спровођење“, Р 1:1000.
Кроз израду техничке документације за јавне инфраструктурне, саобраћајне и водне површине, у оквиру дефинисаних регулација дозвољена је промена
нивелета, попречног профила и мреже инфраструктуре (распоред и пречници). Постављање планиране
инфраструктурне мреже може се вршити фазно: у
првој фази у оквиру постојеће регулације улица, а у
другој фази у оквиру планиране регулације.
У даљој фази пројектовања, за сваки планирани
објекат неопходно је урадити детаљна геолошка истраживања а све у складу са Законом о рударству
и геолошким истраживањима („Службени гласник
РС“ бр. 101/15).
Обавезна је:
- Израда мануала валоризације постојеће вегетације који претходи пројекту пејзажног уређења јавних зелених (парковских) површина.
- Израда пројеката пејзажног уређења парковских
површина ЈЗ1, ЈЗ2 и ЈЗ5.
- Израда урбанистичког пројекта за локацију марине са идејним решењем и верификација на Комисији за планове.
- Расписивање урбанистичко-архитектонског конкурса за објекат видиковца на локацији ЈЗ6=ВП3.
- Верификација идејног пројекта за објекте путничког пристаништа на Комисији за планове.
- Израда пројектне документације за решење обалоутврда реке Дунава, Дунавца и канала топле воде,
са хидролошком студијом, кроз које ће се дефинисати
тачна позиција за одбрану од великих вода.
- Израда урбанистичког пројекта и верификација
идејног решења објекта на Комисији за планове у
случају пренамене пословно-производног комплекса
П у комерцијално-услужну делатност - туризам.
Спровођење Плана приказано је на графичком
прилогу бр. 4: „План грађевинских парцела са смерницама за спровођење“, Р 1:1000.
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Члан 7.

Саставни део ове одлуке је:
КЊИГА 1: ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
„ДРАГУЉ“ У КОСТОЛЦУ
I ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
А) ОПШТИ ДЕО
1.ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ
2.ОБУХВАТ ПЛАНА
3. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ
4. ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА
Б) ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА
1. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА И ПОДЕЛА НА ЗОНЕ
2. ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА
3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊАЗА ПОВРШИНЕ ЈАВНИХ НАМЕНА
4. ПОВРШИНЕ ОСТАЛИХ НАМЕНА
5. БИЛАНСИ УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА
В) СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
II ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ
III ДОКУМЕНТАЦИЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

Члан 8.

Ступањем на снагу овог плана престају да важе
планска решења Плана генералне регулације Костолац („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 6/15)
на простору који је обухваћен овим планом.

Члан 9.

Један примерак Плана чува се трајно у архиви
Градске управе Града Пожаревца, а два примерка
налазе се у Одељењу за урбанизам и грађевинске
послове Градске управе Града Пожаревца.

Члан 10.

План детаљне регулације „Драгуљ“ у Костолцу
евидентираће се у Централном регистру планских
докумената, који води министарство надлежно за
послове просторног планирања и урбанизма.

Члан 11.

Након доношења, текстуални део Плана објављује
се у „Службеном гласнику Града Пожаревца“. План
се у целости објављује и у електронском облику и
доступан је јавности путем интернета.

Члан 12.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
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СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.
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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
„ДРАГУЉ“ У КОСТОЛЦУ
I ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ
А) ОПШТИ ДЕО
1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ

Изради Плана детаљне регулације „Драгуљ“ у
Костолцу (у даљем тексту: План), приступило се на
основу Одлуке о изради плана детаљне регулације
(„Службени лист града Пожаревца“, бр. 9/16), (у
даљем тексту: Одлука), коју је донела Скупштина
Града Пожаревца, на седници одржаној 08.07.2016.
године, на основу члана 35. став 7. и члана 46. Закона
о планирању и изградњи („Службени гласник РС“,
бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12,
42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14 и
83/18) и члана 32. став 1. тачка 5), Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
4/13 - пречишћен текст), по претходно прибављеном
мишљењу Комисије за планове града Пожаревца број
04-350-278/2016 од 09.06.2016. године.
У складу са мишљењем Одељења за привреду, локални економски развој и заштиту животне средине
број 08- 501-11/2016 од 18.02.2016. године, у којем
је наведено следеће: „Узимајући у обзир чињеницу
да је реализација планираних намена везаних за изградњу путничког пристаништа „Виминацијум” и
марине „Костолац” заснована на поштовању правила уређења и грађења, заштита простора и животне
средине, у овом случају, потребно је да се одвија
према условима и мерама процене утицаја пројекта
на животну средину, што значи да за План детаљне
регулације пристана „Драгуљ” није потребна израда
стратешке процене утицаја. Са друге стране, ово не
искључује обавезу подношења захтева органу надлежном за послове заштите животне средине, за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за: унутрашње пловне путеве на којима не важи
међународни и међудржавни режим пловидбе, као и
пристаништа која се налазе на унутрашњем пловном
путу на којем не важе међународни и међудржавни режим пловидбе, укључујући и луке, односно,
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пристаништа намењена за укрцавање и искрцавање
путника и робе“. За наведени план донета је Одлука
о неприступању изради Извештаја о Стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације „Драгуљ“ у
Костолцу на животну средину, број 04- 350-274/2016
од 06.06.2016., која је саставни део Одлуке о изради
плана („Службени лист града Пожаревца“, бр. 9/16).
Након обављеног Раног јавног увида у План (у
периоду 27.03. – 10.04.2018.), Комисија за планове
Скупштине града Пожаревца је усвојила Извештај
о раном јавном увиду у План, на XVI седници,
одржаној 09.06.2018. године (04-350-142/2018 од
31.05.2018., саставни део документације Плана).
Циљ израде плана је садржан у Планском задатку
Инвеститора (Плански задатак је саставни део Документације Плана) и у одредницама плана вишег
реда, а нарочито се односи на „утврђивање просторног уређења путничког пристаништа „Виминацијум“ и марине „Костолац“, првенствено у циљу
активирања и валоризације туристичких потенцијала Археолошког парка „Виминацијум“ као и свих
других туристичких потенцијала Града Пожаревца, развој и унапређење атрактивности постојећег
спортског аеродрома, развој спортско – рекреативних и туристичких садржаја, комерцијално – услужних садржаја на делу обале уз Дунав, породичног
становања дуж улице Кнеза Лазара са смештајним
капацитетима у функцији туризма као допунском
наменом“.
Планираним интервенцијама у простору, морају
се заштити и унапредити коришћење земљишта,
обезбедити квалитетнији животни услови, очувати
природне и створене вредности и животна средина.
Планом потенцирати рационално, планско чување и
коришћење земљишта, реално сагледавање простора
кроз уважавање постојеће изграђености подручја са
аспекта физичких могућности за даље интервенције
у простору, остваривање континуитета у планирању
саобраћаја и инфраструктуре у складу са постојећим
и планираним наменама површина, нарочито са аспекта стечених обавеза из усвојених просторних
планова подручја посебне намене ради правилног
усклађивања и сагледавања ширег утицаја планских
решења плана детаљне регулације.
Потенцијали – квалитети простора:
- природне и морфолошке карактеристике простора, на обали међународне реке Дунав, оивичен са
два водотока, Дунавцем са леве и каналом са десне
стране,
- положај у мапи града, доступност из центра насеља Костолац, као и оближњег Пожаревца, близина
археолошког парка Виминацијум,
- спортско-рекреативни карактер који може да
утпотпуни постојећу понуду и пружи грађанима
пријатан простор за провођење слободног времена.
- могућност развоја туризма, унапређење смештајних капацитета и развој специфичних намена везаних за наутички и ваздухопловни спорт.
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Уочени недостаци простора и ограничења везана
за његово коришћење:
- садржаји у ширем окружењу локације, пре свега копови, пепелишта и других производни погони
ПД Термоелектранe и копови Костолац, д.о.о., као
и нехигијенско насеље дуж улице Кнеза Милоша и
комунални отпад у његовој близини.
- мањак квалитетних садржаја и атракција (спортско-рекреативних игралишта и терена, забавних и
едукативних простора за децу, простора за шетњу,
предах и одмор, оплемењених урбаним мобилијаром
и сл.),
- међусобне условљености различитих намена,
нпр. услови за пристаниште и марину и услови за
безбедно одвијање ваздушног саобраћаја на спортском аеродрому, јер су локацијски тј. просторно веома блиски,
- услови везани за стање животне средине, заштиту природе и очување зелених површина,
- услови везани за водно земљиште, водопривреду
и обалоутврду,
- услови везани за геолошкоморфолошке карактеристике терена и носивост тла,
- услови везани за инфраструктурне инсталације
и објекте, коридоре и и заштитне појасеве,
- услови везани за трасе и регулације саобраћајне
инфраструктуре, могућности прикључка, стационарни саобраћај и јавни градски превоз.
Планско решење је резултат свеобухватног и мултидисциплинарног приступа планирања и сагледавања предметног простора и ширег окружења и
интегрисања:
- услова и смерница из плана вишег реда,
- програмског тј. планског задатка,
- услова надлежних институција и јавних комуналних предузећа.

2. ОБУХВАТ ПЛАНА
2.1. ГРАНИЦА ПЛАНА
(граница Плана је приказана на свим графичким
прилозима)
У складу са Одлуком обухваћен је део територије
општине Костолац, К.о. Костолац - град, односно
простор ограничен са северозападне стране регулациом реке Дунав, са југозападне стране регулациом
канала Дунавац, са југоисточне стране регулациом
улице Васе Пелагића, а са североисточне стране
спољном регулацијом канала топле воде (границом
к. п. бр.2385 КО Костолац - град).
Овим планом проширена је граница грађевинског
подручја (у односу на План генералне регулације
Костолца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
6/15)), за површину регулације канала топле воде (к.
п. бр.2385 КО Костолац - град), за око 3,53 ha. Површина канала је обухваћена у складу са Одлуком о
изради плана, из функционалних разлога и потребе
заштите, уређења и изградње простора.
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Укупна површина обухваћена Планом детаљне
регулације износи око 52,77 ha.
2.2. П ОПИС КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА У
ОКВИРУ ГРАНИЦЕ ПЛАНА
(графички прилог бр. 0 „Катастарски план са границом Плана“ Р 1: 1000)
У оквиру границе Плана налазе се следеће катастарске парцеле:
К.о. Костолац - град
Целе к.п.: 1, 2, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11/1, 12/1, 12/4, 13/1, 13/2, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 15/3,
15/4, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26/1, 26/2, 27, 28/1,
28/2, 29/1, 29/2, 31/1, 31/2, 31/3, 32, 33/1, 33/2, 34,
35, 36, 37, 38, 39/1, 39/2, 39/3, 39/4, 40, 41, 42, 43, 44,
45/1, 45/2, 45/3, 46.
Делови катастарских парцела: 70, 2385, 2386,
2390.
Напомена: У случају неслагања бројева катастарских парцела из текстуалног и графичког дела важе
бројеви катастарских парцела из графичког прилога
бр. 2д „Катастарски план са радног оригинала са границом Плана“ Р 1: 1000.

3. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ
(Одлука је саставни део документације Плана)
(Извод из Плана генералне регулације је саставни
део документације Плана)
Правни основ за израду и доношење Плана садржан је у одредбама:
• Закона о планирању и изградњи („Службени
гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10 – Одлука
УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 –
Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14 и 145/14,
83/18),
• Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког
планирања („Службени гласник РС“, бр. 64/15),
• Одлуке о о изради плана детаљне регулације
(„Службени лист града Пожаревца“, бр. 9/16).
Плански основ за израду и доношење Плана представља План генералне регулације Костолца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 6/15) - у даљем
тексту: ПГР Костолца и Просторни план Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/12).
Према ПГР Костолца предметна локација се налази у оквиру целине Х (десет) намењене за:
површине јавне намене:
- водене површине (обала Дунава, Дунавца, канал
и путничко пристаниште)
- парк-шума,
- спортско- рекреативни садржај - спортски аеродром,
- саобраћајне површине,
површине остале намене:
- становање малих густина (претежно породични
стамбени објекти ), са допунским делатностима
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(угоститељско-смештајни капацитети: хотел,
пансион, камп, еко и етно туризам),
- комерцијално-услужне делатности - туризам,
- пословно-производни погони.

пристаниште и везе са каналом топле воде (ул. Васе
Пелагића). На оба канала се налазе мостовски прелази. До локације саобраћа редовна линија јавног
градског превоза.

4. ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА

Постојеће инфраструктурне површине
Несеље и пратећи комерцијални и производни
објекти снабдевени су основном инфраструктуром.

(графички прилог бр. 1 „Постојећа намена површина“ Р 1:2500)
На предметној локацији евидентиране су следеће
намене у постојећем стању:
- водене површине (Дунав са путничким пристаништем, Дунавац и канал),
- слободне зелене површине,
- спортско- рекреативни садржај - спортски аеродром,
- саобраћајне површине и инфраструктурни коридори,
- становање,
- комерцијално-услужне делатности - туризам,
- пословно-производни погон.
Водене површине
Река Дунав представља међународни плови пут
Е80 (Паневропски коридор VII). На Дунавској обали
донекле је изведена бетонска обалоутврда са кејом и
шеталиштем и путничким притаништем (стационажа
km 1094+723 до km 1094+793 са уграђеном опремом
за везивање понтона за пристајање туристичких бродова, као и моста за везу понтона са обалом. Канал
ТЕ Костолац А, у који се улива Дунавац, користи се
као пловни канал до Дунава за потребе индустријске
зоне. Канал топле воде са источне стране подручја
плана је такође у функцији ТЕ Костолац, а на делу
канала непосредно уз ушће у Дунав постоји коса бетонска обалоутврда. Посебно су са својим визурама
атрактивна места ушћа Дунавца и канала у Дунав.
Слободне зелене површине
Локацијом доминирају отворени зелени простори
(посебно на делу спортског аеродрома) и појединачне групације високе вегетације.
Спортско- рекреативни садржај - спортски аеродром
У централном делу локације налази се спортски
аеродром „Костолац“ са важећом дозволом за коришћење, чији је оператер аероклуб „Љубиша Величковић“. Полетно-слетна стаза (ПСС) је травната,
дужине око 700 m и ширине око 50 m, простире се
правцем 120/300 степени, а северозападни праг писте
се налази на самој обали Дунава. Аеродромска инфраструктура има и пратеће објекте (хангаре, радионицу, управну зграду, простор за освежење).
Постојеће саобраћајне површине
Постојећа саобраћајна мрежа је веома скромна
и тиче се ободне саобраћајнице (ул. Кнеза Лазара)
дуж канала Дунавац у функцији прилаза низу стамбених објеката и изласка на реку Дунав и постојеће

Објекти и комплекси јавних служби
У граници плана нема објеката и комплекса јавних служби, а становништво своје потребе задовољава у оквиру централне зоне насеља Костолац.
Најближа предшколска установа „ПУ Љубица Вребалов - Мајски цвет“, са 12 васпитних група и капацитета око 280 деце, налази се у улици Задругарска
бб, на удаљености од око 3 km. Најближа основна
школа „ОШ Јован Цвијић“ (која има и своја истурена
одељења у околним насељима), налази се у улици
Првомајска 1, као и огранак Дома здравља, на удаљености од око 3 km.
Становање
У граници плана становање је заступљено ободно,
дуж југозападне границе и улице Кнеза Лазара и дуж
југоисточне границе и улице Васе Пелагића. Становање дуж улице Кнеза Лазара је доброг бонитета,
спратности П-П+2. У питању су стамбени објекти и
викенд куће, на појединачним парцелама.
Комерцијално-услужне делатности - туризам
На самом крају низа стамбених објеката, непосредно уз ушће Дуанвца у Дунав, налази се мотел
„Дунавски драгуљ“, који је реконструисан, са уређеном околином - летњом баштом, простором за одмор,
рекреацију и игру деце.
Пословно-производни погон
У другом низу, иза стамбених објеката (к.п. бр. 3/4
и 3/5 К.О. Костолац – град), са независним и донекле
уређеним саобраћајним прилазом налази се пословно-производни комплекс.

Б) ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА
1. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА И
ПОДЕЛА НА ЗОНЕ
(графички прилог бр. 2 „Планирана намена површина“ Р 1:1000)
Планиране површине јавних намена су:
• ВОДОПРИВРЕДА, ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ И
ПРИСТАНИШТА (водене површине, приобално тј. водно земљиште дуж Дунава, Дунавца и
канала, путничко пристаниште и марина - означено као ВЗ, ПП, М)
• ЈАВНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ (означене као ЈЗ)
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• СПОРТСКО- РЕКРЕАТИВНИ САДРЖАЈ - спортски аеродром (означен као СА)
• САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ - мрежа саобраћајница, са инфраструктурним коридорима (означене
називом улице и С1, С2...)
• ИНФРАСТРУКТУРНЕ И КОМУНАЛНЕ ПОВРШИНЕ (ТС, ЦС-н, ТПС)
Планиране површине осталих намена су:
• СТАНОВАЊЕ (означено као С)
• КОМЕРЦИЈАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ (означено као К)
• ПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ (означено као П)
Постојеће
(ha) %
оријентационо

Осталенамене

Јавне намене

НАМЕНА ПОВРШИНА

Планирано (ha) –
оријентационо

%

водене површине, водопривреда - водно земљиште и пристаништа
јавне зелене површине
спортско- рекреативни садржај - спортски аеродром
саобраћајне површине
инфраструктурне и комуналне површине
Укупно
становање
комерцијалне делатности
привредне делатности

1,5
32,36
4,5
6,0
0
44,36
4,43
0,43
3,55

2,84
61,32
8,53
11,37
0
84,06
8,39
0,82
6,73

4,99
22,03
13,53
13,7
0,06
44,31
4,43
0,48
3,55

9,46
41,75
25,64
7,01
0,11
83,97
8,39
1,18
6,73

Укупно

8,41

15,94

8,46

16,03

УКУПНО

52,77

100

52,77

100

Табела 1 - Табела биланса површина

2.ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
И ГРАЂЕЊА
2.1. ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ
Приликом израде пројектне документације за
изградњу теретног пристаништа ТЕ Костолац (од
стране предузећа „Ехтинг“ и „ЦИП“ из Београда).
које се налази у близини путничког пристаништа,
извршена су геотехничка бушења и израда геолошко-геотехничког елабората Резултати ових истраживања и анализа,због близине ове две локације, могу
бити меродавни за локацију путничког пристаништа.
Шири простор око будућег пристаништа, у геоморфолошком смислу, представља алувијалну раван
Дунава са благо заталасаном површином, на којој је,
у раној фази, изведена нивелација терена насипањем.
Насути материјал на терену је углавном консолидован. С обзиром да је насути материјал песковито-глиновитог састава, у мањој мери може бити подложан
суфозији, али је и овај процес осетно смањеним
осцилацијама нивоа Дунава због ђердапске акумулације, сведен на најмању меру.
У геолошкој грађи терена учествују следећи комплекси:
· комплекс језерских плиоценских седимената,
· комплекс Кличевачке формације (квартар млађи плиоцен),
· комплекс алувијалних седимената (квартар - холоцен),

· комплекс савремених техногених материјала.
Хидрогеолошка својства материјала дефинисана
су кроз хидрогеолошка својства литолошких јединица у оквиру комплекса. Површинска техногена зона
насипа одликује се хетерогеном порозношћу, водопропустљивошћу и водоцедљивошћу. Генерално,
комплекс је изнад нивоа максималних вода Дунава
и представља релативни хидрогеолошки спроводник,
кроз који се атмосферске воде инфилтрирају у дубље
реципијенте.
У седиментима понтске (Pl1) старости, констатована је бројна фауна, на основу које је издвојена
приобалска, тј. костолачка фација, литоралне наслаге или подунавска фација и средишња фација.
Костолачка фација садржи велике наслаге угља и
местимице алувијалне седименте са слатководном
фауном. Подунавску фацију карактеришу наслаге
песка са местимице послојцима глина и појавама
угља. Средишњу фацију представљају алеврити у
смени са лапорима, глинама и песковима. Укупна
дебљина потских наслага варира од 250 до 300 m.
Квартарне седиментне представљају наслаге лесне
терасе, алувијалне терасе, делувијум и фације старача, поводња и алувијум. Сви ови седименти се разликују према литолошком и грануметријском саставу.
Максимална дебљина квартарних творевина износи око 60 m. наслаге лесне терасе (lt) простиру се
источно од костолачког басена, а њихова релативна
висина износи 25-35 m. Алувијалну терасу (at) релативне висине 7-12 m одликују доњи шљунковито
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песковити део који одговара фацији корита и горњи,
алевритични који је стварао поводањ. Седименти
фације старача или мртваја (am) стварани су у зони
некадашњих напуштених корита и изграђују их алевритски пескови и елевритске глине, у завршном делу
супескови, суглине, преко којих се налази тресет, а
дебљина свих творевина износи 3-5 m. Поводањску
фацију (aр) представљају седименти финијег зрна
нaстали плављењем терена дуж Дунава. Тако су настали муљевити пескови, алевритске глине и ређе
заглињени шљункови. Карактерише их изразита
променњивост дебљине, која варира од 1-5 m. Седименти фације корита (a) распрострањени су дуж
Дунава и других водотокова и представљају их пескови, песковите глине, рађе шљункови. Шњункови
и глиновити седименти најчешће су у виду сочива, са
наглим бочним и вертикалним смењивањем. Дебљина варира од 5 и више метара.
Посебну пажњу обратити на пројектовање обалоутврде као основног инжењерског елемента за одбрану од високих вода, а димензионисање извршити на
основу података о котама високог водостаја и протока воде зa стогодишње, евентуално хиљадугодишње
воде (што је сада општи тренд имајући у виду искуства). Сви објекти у систему заштите од поплава, због
експлоатације и одржавања треба да буду слободни,
у смислу прилаза и обезбеђења (накнадног ојачања и
осигурања). Кроз сарадњу са надлежним службама, у
зони угроженој успоравањем Дунава и притока, утврдити критеријуме за димензионисање система заштите од повишених нивоа подземних вода у односу на
површину терена и за конкретне планиране намене,
што ће условити предузимање одређених техничких
мера заштите или преузимање ризика.
На основу свега, са инжењерскогеолошког аспекта подручје плана се може сматрати условно повољним тереном за урбанизацију, што захтева потпуније
дефинисање својстава терена у зони самих објеката у
зависности од типа и режима градње. Ниво подземних вода може да услови израду објеката без подрумских просторија или обимну хидротехничку заштиту
укопаних делова објекта.
Изградња објеката
Изградња објеката на предметном простору
ПДР-а, омогућавају створени инжењерско геолошки
и инжењерско-геотехнички услови терена уз потребне и неопходне мере стабилизације при изградњи
објеката, као и потребне биотехничке мере хортикултурног и пејзажно-архитектонског уређења терена,
односно зелених површина, а уважавајући дефинисан геотехнички модел терена са параметрима тла
по издвојеним срединама.
При изградњи пратећих објеката ниже и средње
спратности могуће је фундирање објеката на темељним тракама повезаним у оба правца по систему
роштиља или темељним плочама уз обавезну стабилизацију темељног тла уз израду тампон слоја од
шљунка потребне дебљине, а не мање од 0.5 метара.
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Објекти се могу фундирати и на набушеним шиповима ослоњеним и укљештеним у алувијално-песковито-шљунковиту средину (фација корита), са
стабилизацијом тла испод базе шипа израдом шљунчаног шипа, због променљивих вредности пенетрационих карактеристика, које карактеришу укрштену слојевитост алувијалног тла, са прослојавањем
муљевито-глиновитих фракција, што чини средину
анизотропном у погледу њених физичко-механичких
својстава.
 зградња саобраћајница и објеката
И
инфраструктуре
Изградња саобраћајница на директно ангажованом при површинском тлу које изграђује техногени
насип и слабо носиво парашинасто-песковито, глиновито и муљевито тло фације поводња могуће је уз
адекватну замену и стабилизацију подтла, односно
постељице. За димензионисање коловозне констукције могу се коситити процењене вредности ЦБР=35. Допунска геотехничка испитивања треба извршити
по будућим саобраћајницама и паркинг простора. Од
локалних материјала може се користити рефулирани
песак из ископа у ближој околини, док седименти
фације поводња могу се користити искључиво за
уређење зелених површина.
Инфраструктурни објекти
При извођењу канала, односно траншеа за инфраструктурне објекте и њихово запуњавање, може се
користити локални песковит материјал (рефулирани
песак), а по траси саобраћајница користити материјале искључиво који одговарају потебама коловозне
конструкције, а све у циљу спречавања улегнућа и
деформација на коловозу. Контролна геомеханичка
испитивања квалитета материја који се уграђује вршити према условима датим главним-извођачким
пројектом. Пешачке и колске стазе, паркинг и саобраћајни манипулаторни простор може се изводити
у насипу уз претходну и неопходну замену и стабилизацију подтла. Директно ангажовање насипа се
не препоручује обзиром на његову хетерогеност и
недовољну отпорност и поваћану деформабилност
За сваки новопланирани објекат неопходно је урадити детаљна геолошка истраживања, а све у складу
са Законом о рударству и геолошким истраживањима
(„Службени гласник РС“ бр. 101/15).
2.2. УРБАНИСТИЧКЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРОСТОРА И ОБЈЕКАТА
2.2.1. ЗАШТИТА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА
У оквиру границе плана нема утврђених непокретних културних добара.
Опште мере заштите и услови чувања, одржавања
и коришћења потенцијалних археолошких локалитета и налаза:
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- извођење земљаних радова у оквиру граница
Плана врши се према условима Регионалног завода за заштиту споменика културе Смедерево, који
се утврђују сходно законској процедури по сваком
појединачном захтеву;
- инвеститор и извођач су дужни, да о почетку
земљаних радова, обавесте Регионални завод за
заштиту споменика културе Смедерево, као територијално надлежан, најмање петнаест дана раније, у
писаној форми и да обезбеде све потребне услове за
њихов континуирани археолошки надзор;
- извођач је дужан да уколико се током радова
наиђе на археолошке налазе, одмах без одлагања прекине радове и обавести надлежни завод за заштиту
споменика културе и да предузме мере да се налаз
не уништи, не оштети и да се сачува на месту и у
положају у коме је откривен;
- инвеститор је дужан да обезбеди средства за
истраживање, заштиту, чување, публиковање и излагање добра које ужива претходну заштиту, које се
открије приликом извођења радова, што ће бити регулисанопосебним уговором;
- инвеститор и извођач су дужни да спрече
уништавање потенцијалних археолошких налаза у
широј зони предвиђених радова, проузрокованих
израдом приступних путева или објеката, као и деловањем тешке механизације.
Регионални завод за заштиту споменика културе
Смедерево, бр.116/2 од 10.05.2018.
2.2.2. ЗАШТИТА ПРИРОДE
У обухвату Плана нема заштићених подручја за
које је спроведен или покренут поступак заштите,
утврђених еколошки значајних подручја еколошке
мреже Републике Србије, као ни евидентираних
природних добара - Дунав и Дунавац са приобалним
појасом у природном и блиско-природном стању су
део еколошког коридора од међународног значаја, а
предеони елементи унутар културног предела (појасеви зеленила, групе стабала, појединачна стабла,
кошанице, међе, живице и сл.) у границама Плана,
имају улогу локалних еколошких коридора националне еколошке мреже.
Планско подручје припада рибарском подручју
“Дунав III“, а основни водни ресурс поредставља
река Дунав, која је по квалитету воде у границама
II класе бонитета, са мањим одступањима на појединим локалитетима у одређеном периоду године.
Подручје има значајан рибљи фонд који обухвата и
економски важне рибе, а баре у окружењу канала су
изузетно погодно место за мрест бројних врста риба,
где је установљена забрана привредног риболова.
Уколико се током радова наиђе на геолошко-палеонтолошка документа или минералошко-петролошке
објекте, за које се претпоставља да имају својство
природног добра, извођач радова је дужан да у року
од осам дана обавести Министарство заштите животне средине, као и да предузме све мере заштите од
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уништења, оштећења или крађе до доласка овлашћеног лица.
Планска решења су дефинисана у складу са условима заштите природе:
• Сагледати све аспекте простора и утврдити ограничења, условности и могућности за уређење у односу на елементе животне средине и у складу са тим
одредити намену површина, организацију садржаја
активности у простору и правила уређења и грађења.
• Рационално коришћење простора планирати
функционалном организацијом и поделом на зоне
и целине, којима се дефинише претежна намена
земљишта. Поделу урадити на основу урбоморфолошких (саобраћајна и комунална инфраструктура,
грађевински фонд, капацитети земљишта за нову
изградњу, међусобниодноси заступљених намене) и
геоморфолошких карактеристика простора, у складу
са основном наменом.
• Намену површина одредити у складу са општим
интересом уз очување постојећих јавних површина
и намена. Приликом планирања намене површина
зонирати функционално различите намене и груписати компатабилне садржаје, раздвојити зоне које
се међусобно угрожавају одређивањем неопходних
заштитних растојања, очувати пољопривредне, еколошке, рекреативне и пејзажно-естетске функције
површина.
• Планирати очување групе стабала, појединачних стабала, живице, међе, кошанице и травнате
површине, као и друге екосистеме са очуваном или
делимично измењеном дрвенастом, жбунастом или
ливадском вегитацијом.
• Планирати стварање нових рубних станишта
и повећати проценат јавних зелених површина као
и број и разноврсност постојећих категорија јавног
зеленила, а јавно зеленило поред Дунава одржавати
у блиско природном стању.
• Формирати вишефункционалне заштитне појасеве од вишередног и вишеспратног појаса зеленила
у контактним зонама.
• У озелењавању користити претежно аутохтоне
врсте (мин. 50% у укупној покровности), док као
декоративне могу се користити и врсте егзота које
се могу прилагодити локалним условима. Не препоручује се озелењавање врстама које су за наше
поднебље детерминисане као инванзивне (агресивне, алохтоне): Acer negundo (јасенолисни јавор),
Amorpha fruticosa (багремовац), Robinia preudoacacia
(багрем), Ailanthus altissima (кисело дрво), Fraxinus
americana (амерички јасен), Fraxinus pennsylvanica
(пенсилванијски јасен), Celtis occidentalis (амерички
копривић), Ulmus pumila (ситнолисни или сибирски
брест), Prunus podus (сремза), Prunus seronina (касна
сремза).
• Повезати све саобраћајне правце и саобраћајне
површине у јединствен систем, а мрежу инфраструктуре спровести у регулационој ширини саобраћајница и испод зелених површина, уз очување високе
вегетације.
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Завод за заштиту природе Србије, бр.020-923/3
од 04.05.2018.
2.2.3. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
У циљу спречавања, односно смањења утицаја
планираних садржаја на чиниоце животне средине
предвидети:
- примену технологија и процеса у производњи,
који испуњавају прописане стандарде заштите животне средине, односно обезбеђују заштиту животне
средине (вода, ваздух, земљиште, заштита од буке)
смањењем, односно отклањањем штетног утицаја на
животну средину на самом извору загађења; предност дати „зеленим технологијама“;
- приоритетну изградњу локалног канализационих система за прикупљање и одвођење отпадних
вода са сепаратним системом за прикупљање и пречишћавање комуналних и технолошких отпадних
вода формирањем локалног канализационог подсистема или сл.;
- централизован начин загревања објеката, предност дати гасификацији/еколошки прихватљивим
начинима загревања;
- третман отпадних вода који настају у производним процесима на сепараторима;
- одговарајуће прикључке и арматуре за узорковање непречишћене/пречишћене отпадне воде, односно обављање континуалног и дисконтинуалног
праћења квалитета вода на улазу/излазу из уређаја
за пречишћавање;
- уградњу филтера за задржавање честичног загађења на систему за вентилацију производних делова објеката по потреби;
- одговарајући начин складиштења сировина, полупроизвода и производа предвидети у циљу заштите
земљишта и подземних вода од загађења, у складу
са посебним законима;
- изградњу свих саобраћајних и манипулативних
површина од водонепропусних материјала отпорних
на нафту и нафтне деривате; правилним одабиром
ивичњака спречити преливање атмосферских вода
на околно земљиште приликом њиховог одржавања
или падавина;
- потпун и контролисан прихват зауљење атмосферске воде са предметних површина, њихов предтретман у сепаратору масти и уља, пре
упуштања у реципијент; таложник и сепаратор масти
и уља димензионисати на основу сливне површине
и меродавних падавина; учесталост чишћења сепаратора и одвожење талога из сепаратора одредити
током њихове експлоатације и организовати искључиво преко овлашћених лица;
- подизање појаса заштитног зеленила између
планираних садржаја и околних стамбених објеката; избор садног материјала извршити у складу са
његовом функцијом.
У циљу спречавања, односно смањења утицаја
планираних садржаја на чиниоце животне предвидети

Страна 9 – Број 4

заштиту ваздуха путем обезбеђивања централизованог начина загревања/хлађења објеката и коришћењем расположивих видова обновљиве енергије
за загревање/хлађење објеката, као што су соларна
енергија, хидрогеотермални ресурси и сл.
Планирати заштите од буке применом одговарјућих грађевинских и техничких мера за заштиту од буке којима се обезбеђује да емитована бука
не прекорачује прописане граничне вредности у
околини истих, а у складу са Законом о заштити од
буке у животној средини („Службени гласник РС“,
број 36/09 и 88/10) и Уредбом о индикаторима буке,
граничним вредностима, методама за оцењивање
индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката
буке у животној средини („Службени гласник РС“,
број 75/10).
Планирати начине прикупљања и поступања са
отпадним материјама, односно материјалима и амбалажом у складу са законом којим је уређено управљање отпадом и другим важећим прописима из
ове области. Обезбедити довољан број одговарајућих
посуда за сакупљање комуналног и другог отпада.
У току извођења радова на изградњи планираних
садржаја, предвидети следеће мере заштите:
‒ снабдевање машина нафтом и нафтним дериватима обављати на посебно опремљеним површинама, а у случају да дође до изливања уља и горива у
земљиште, извођач је у обавези да одамах прекине
радове и изврши санацију, односно ремедијацију загађене површине,
‒ грађевински и остали отпадни материјал, који
настане у току изградње сакупити, разврстати и
одложити на за то предвиђену локацију, односно
обезбедити рециклажу преко правног лица које има
дозволу за управљање овом врстом отпада,
‒ није дозвољено складиштење земље од ископа,
грађевинског материјала, чврстих отпадака, течних
горива и мазива и других штетних материјала на
уређеним зеленим парковксим површинама.
Садржаје спортског аеродрома, пристаништа и
марине, производног комплекса, туризма и комерцијалних делатности, планирати у складу са прописима за заштиту животне средине и стандардима за
изградњу таквих објеката:
• Предвидети делатности и технологије за које
се поступком процене утицаја на животну средину могу планирати и реализовати мере превенције,
спречавања и отклањања потенцијално негативних
утицаја и ефеката у простору и животној средини,
мере заштите и мониторинга животне средине у свим
фазама реализације, редовног радаи за случај акцидента.
• Извршити идентификацију свих отпадних вода
које могу настати у оквиру планираних комплекса
(санитарно-фекалних, технолошких, атмосферских,
зауљених вода са манипулативних површина) и решити њихово одвођење тако да нема утицаја на површинске и подземне воде уз обавезан предтретман
зауљених вода.
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• Размотрити увођење принципа рециркулације и
поновног коришћења пречишћењих отпадних вода
пристаништа, марине и аеродрома, а до решевања
канализације отпадних вода домаћинстава, прописати непропусне септичке јаме.
• Утврдити и оценити геолошке, инжењерско-геолошке и хидрогеолошке одлике терена и елиминисати штетне утицаје геолошких и технолошких
процеса на животну средину.
Применити сва важећа општа правила и услове парцелације, регулације и изградње којима
се одређују величина, облик, површина и начин
уређења грађевиснке парцеле, регулационе и грађевинске линије, правила изградње, одређивања положаја, висине и спољног изгледа објеката и друга
правила изградње. Индекс заузетости обрачунати за
све застрте површине на парцели, а у обрачун бруто развијене грађевинске парцеле (БРГП) треба да
уђу све изграђене површине. Спратност и висину
објеката условити наменом и технолошким захтевима појединачних објеката. Објекте пројектовати,
изградити и инсталирати у скалду са свим важећим
прописима и стандардима. Архитектонска обрада
зграда треба да је у складу са наменом и амбијентом.
Радови на изградњи и уређењу предметног простора
морају бити изведени тако да н еремете постојеће
подземне и површинске хидрографске везе и не
утичу на квалитативне карактеристике подземних и
површинскеих вода. Избор коте, дубине фундирања
и дубине зоне интервенције (дебљина тампона) мора
се утврдити за сваки пројектовани објекат понаособ.
Уколико се за потребе алтернативног решења у
напајању електричном енергијом, за грејање или
снабдевање авиона погонским горивом користе дизел
агрегати и резервоари за складиштење течног горива,
техничко решење мора да садржи заштиту, како би се
у случају акцидента спречило загађење површинских
и подземних вода у складу са:
• Уредбом о граничним вредностима загађујућих
материја у површинским и подземним водама у седименту и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“ бр. 50/12),
• Уредбом о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“ бр. 24/14).
Инвеститор је обавезан да се, пре подношења захтева за издавање грађевинске дозволе за изградњу,
реконструкцију или уклањање објеката са Листе I
и Листе II Уредбе о утврђивању Листе пројекта за
које је обавезна процена утицаја и Листе пројекта за
које се може захтевати процена утицаја на животну
средину („Служебни гласник РС“ број 114/08) обрати надлежном органу за заштиту животне средине,
ради одлучивања о потреби израде студије о процени утицаја објеката на животну средину, у складу
са одредбама Закона о процени утицаја на животну
средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09
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Одлука о неприступању изради Извештаја о
Стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације „Драгуљ“ у Костолцу на животну средину,
број 04- 350-274/2016 од 06.06.2016., која је саставни
део Одлуке о изради плана („Службени лист града
Пожаревца“, бр. 9/16), Завод за заштиту природе Србије, бр.020-923/3 од 04.05.2018., ЈВП “Србијаводе“,
Водопривредни центар „Сава-Дунав“ бр. 391/3 од
23.04.2018.
2.2.4. ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ И ДРУГИХ ВЕЋИХ НЕПОГОДА И ПРОСТОРНО-ПЛАНСКИ УСЛОВИ ОД ИНТЕРЕСА
ЗА ОДБРАНУ ЗЕМЉЕ
Сеизмолошке карактеристике терена
Према најновијим регионалним истраживањим
Републичког сеизмолошког завода Србије (http://
www.seismo.gov.rs/) одређени су параметри сеизмичности за територију Републике Србије. Према
карти сеизмичког хазарда за очекивано максимално
хоризонтално убрзање на основној стени – Acc(g) и
очекивани максимални интензитет земљотреса – Imax
у јединицама Европске макросеизмичке скале (EMS98), у оквиру повратног периода од 95, 475 и 975
година могу се очекивати земљотреси максималног
интензитета и убрзања приказани у табели.
Сеизмички
параметри
Acc(g) max.
Imax (EMS-98)

Повратни период времена (године)
95
475
975
0,02-0,04
0,04-0,06
0,06-0,08
VI
VII
VIII

Табела 2: Сеизмички параметри

Урбанистичке мере за заштиту од елементарних
непогода
Ради заштите од земљотреса, предметне објекте
пројектовати у складу са :
- Правилником о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима („Службени лист СФРЈ“ бр. 31/81, 49/82,
29/83, 21/88 и 52/90). Све прорачуне сеизмичке стабилности заснивати на посебно изграђеним подацима микросеизмичке реонизације.
- Правилником о привременим техничким нормативима за изградњу објеката који не спадају у високоградњу у сеизмичким подручјима („Службени
лист СФРЈ“ бр. 39/64).
 рбанистичке мере заштите од пожара
У
и експлозије
У току пројектовања и извођења радова на изградњи објеката применити мере заштите од пожара
у складу са одредбама Закона о заштити од пожара
(Сл.гласник РС бр. 111/2009 и бр. 20/2015) и правилницима и стандардима који ближе регулишу изградњу објеката.
Објектима мора бити обезбеђен приступни пут за
ватрогасна возила, сходно Правилника о техничким

6. март 2019.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

нормативима за приступне путеве, окретнице и
уређење платоа за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара (“Службени лист
СРЈ”, бр.8/95) и других техничких прописа и стандарда за такву врсту објеката.
Капацитет водоводне мреже мора да обезбеђује
довољне количине воде за гашење пожара (иницијално гашење), како за хидрантску мрежу тако и за друге инсталације које користе воду за гашење пожара
(спринклер, дренчер и др.).
С тога, објекти морају имати одговарајућу хидрантску мрежу, која се по протоку и притиску воде
у мрежи планира и пројектује према Правилнику о
техничким нормативима за спољну и унутрашњу хидрантску мрежу за гашење пожара (“Службени лист
СФРЈ”, бр.30/91).
Такође, предвидети остале инсталације и системе
заштите у складу са важећим законским и техничким
прописима и стандардима за категорију објеката планираних за изградњу:
- Објекти морају бити реализовани и у складу
са Правилником о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона (“Сл.лист СФРЈ”,
бр.53, 54/88 и 28/95) и Правилником о техничким
нормативима за заштиту објеката од атмосферског
пражњења (“Сл.лист СРЈ”, бр.11/96).
- Објекти морају бити реализовани у складу са
Правилником о техничким нормативима за системе за одвођење дима и топлоте насталих у пожару(“Службени лист СФРЈ”, бр.45/85).
- Објекте реализовати у складу са Правилником о
техничким стандардима приступачности (″Сл.гласник РС″, бр. 46/2013).
- Уколико се предвиђа изградња електроенергетских објеката и постројења иста морају бити реализоване у складу са Правилником о техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења и
уређаја од пожара (“Службени лист СФРЈ”, бр.87/93),
Правилником о техничким нормативима за заштиту
нисконапонских мрежа и припадајућих трафостаница (“Службени лист СФРЈ”, бр.13/78) и Правилнику о изменама и допунама техничких норматива
за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих
трафостаница (“Службени лист СРЈ”, бр.37/95).
- Реализовати објекте у складу са техничким препорукама СРПС ТП 21.
- Применити одредбе Правилника о техничким
нормативима за пројектовање и извођење завршних
радова у грађевинарству(“Службени лист СФРЈ”,
бр.21/90).
- Уколико се предвиђа фазна изградња објеката
обезбедити да свака фаза представља независну
техно-економску целину функционалну целину,
укључујући и приступне путеве и платое за интервенцију ватрогасних возила.
У поступку издавања локацијских услова за
пројектовање и прикључење, потребно је прибавити
Услове са аспекта мера заштите од пожара од стане
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надлежног органа Министарства у поступку израде идејног решења за изградњу објеката, на основу
којих ће се сагледати конкретна техничка решења,
безбедносна растојања и др., у складу са Уредбом о
локацијским условима (“Сл.гласник РС”, бр.35/15)
и Законом о заштити од пожара (“Сл.гласник РС”,
бр.111/09 и 20/15”).
Услови од интереса за одбрану земље
Нема посебних услова и захтева за прилагођавање
потребама одбране земље.
Министарство унутрашњих послова, Сектор за
вандредне ситуације, Одељење за вандредне ситуације у Пожаревцу, Одсек за превентивну заштиту, бр.
217-4558/18-1 од 19.04.2018., Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру бр. 1302-5 од 09.05.2018., ЈП Склоништа,
бр. 1-130/18-1 од 16.04.2018.
2.3. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ
Под појмом унапређења енергетске ефикасности
у зградарству подразумева се континуирани и широк
опсег делатности којима је крајњи циљ смањење потрошње свих врста енергије.
Закон о планирању и изградњи („Службени
гласник РС“, бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11 и 121/12,
42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14 и 83/18) уважава значај енергетске ефикасности објеката. Обавеза
унапређења енергетске ефикасности објеката дефинисана је у фази пројектовања, извођења, коришћења
и одржавања (члан 4).
При пројектовању и изградњи планираних објеката применити следеће мере енергетске ефикасности:
- изградња пасивних објеката и објеката код којих
су примењени грађевински ЕЕ системи,
- применити енергетски ефикасну инфраструктуру и технологију - користити ефикасне системе
грејања, вентилације, климатизације, припреме топле
воде и расвете, укључујући и коришћење обновљивих извора енергије (соларне панеле и колекторе,
термалне пумпе, системе селекције и рециклаже отпада, итд.), колико је то могуће,
- водити рачуна о избору адекватног облика, позиције и оријентације објекта како би се умањили
негативни ефекти климатских утицаја (температура,
ветар, влага, сунчево зрачење),
- обезбедити висок степен природне вентилације
и остварити што бољи квалитет ваздуха и уједначеност унутрашње температуре на дневном и/или
сезонском нивоу,
- заштитити објекат од прејаког летњег сунца зеленилом и архитектонским елементима за заштиту
од сунца, применити адекватну вегетацију и зеленило у циљу повећања засенчености односно заштите
од претераног загревања.
- топлотно изоловати објекте применом термоизолационих материјала, како би се избегли губици
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топлотне енергије и уградити штедљиве потрошаче
енергије,
- користити природне материјале и материјале
нешкодљиве по здравље људи и околину, као и материјале изузетних термичких и изолационих карактеристика.
Приликом пројектовања, радова на реконструкцији и експлоатацији планираних објеката придржавати се одредби Правилника о енергетској ефикасности зграда („Службени гласник РС”, бр. 61/2011).
2.4. УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ
За евакуацију комуналног отпада из планираних
објеката неопходно је набавити судове-контејнере запремине 1100 литара и габаритних димензија
1,37х1,20х1,45m, у потребном броју који се одређује
према нормативу: 1 контејнер на 800m2 корисне површине објекта.
Контејнери могу бити постављени на избетонираним платоима или нишама (боксовима) у оквиру граница грађевинске парцеле или комплекса са
обезбеђеним директним и неометаним прилазом за
комунално возило и раднике. При изради техничке
документације за изградњу објеката, неопходно је
од надлежног ЈКП прибавити ближе услове. За потребе одлагања смећа и отпада са бродова и чамаца
планирани су пунктови за смештај судова за смеће
(класирани и обележени за комунални рециклажни
отпад – папир, ПЕТ и МЕТ амабалажа), ограђени
и уклопљени у амбијенталну средину (локације означене на графичким прилозима као ОС). У парку
и дуж шетних стаза и тротоара поставити уличне
корпице за смеће.

3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА
ПОВРШИНЕ ЈАВНИХ НАМЕНА
Границе грађевинских парцела јавног земљишта
дефинисаних овим Планом не могу се мењати и није
могуће вршити даљу парцелацију. Изузетак је парцела марине (М) за коју је дозвољена парцелација.
Напомена: У случају неслагања бројева катастарских парцела из текстуалног и графичког дела важе
бројеви катастарских парцела из графичког прилога
бр. 1д. Катастарскo-топографски план са границом
Плана Р 1:1000
3.1. ПРИСТАНИШТА НА ОБАЛИ ДУНАВА
Река Дунав на деоници обухваћеном планом (у дужини од око 660 m), има статус међународног водног
пута класе VII, са дефинисаним габаритима, према
Препорукама Дунавске комисије (ДК/СЕС 77/11):
- минимална дубина пловног пута у односу на
ниски успорени пловидбени ниво (ЕН), без резерве
- 2,5 m;
- минимална ширина пловног пута - 150,0÷180,0 m;
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- минимални радијус кривине пловног пута 1000,0 m;
- минимална висина пловидбеног отвора моста у
односу на високи успорени пловидбени ниво (БУПН)
- 10,0 m;
- минимална ширина пловидбеног отвора моста,
са хоризонталном доњом ивицом конструкције 150,0÷180,0;
- минимална ширина пловидбеног отвора код
лучних мостова, по тетиви лука, уз поштовање прописаног најмањег растојања између стубова моста
- 120,0 m;
- минимална висина зазора испод каблова и високонапоснких далековода до 110 КW, у односу на
ВУПН (ова висина се увећава по 1cm за сваки киловат изнад 110 КW) - 19,0 m;
- кабл који се полаже преко корита реке укопавасе у приобање 1,0÷2,0 m и то до дубине од 4,5÷5,0
m испод ЕН, а на већим дубинама у зони корита се
полаже синусоидно;
- за постављање гасовода, нафтовода и других инсталација по дну реке потребно је прибавити услове
од меродавних институција.
За деоницу обухваћену планом релевантна је водомерна станица Смедерево (km 1116+230) са следећим карактеристичним пловидбеним нивоима:
- ниски успорени пловидбени ниво (ЕН) - Смедерево: 69,75mnm, профил 1094+800: 69,70mnm
- високи успорени пловидбени ниво (ВУПН) Смедерево: 69,75mnm, профил 1094+800: /.
Планом су дефинисани услови за диспозицију
путничког пристаништа и марине са пратећим објектима да делу регулације Дунава, одговарајуће пловне
дубине у акваторији пристана и приступном пловном
путу, што ће бити обележено одговарајућом сигнализацијом, у складу са одредбама Закона о пловидби
на унутрашњим пловним путевима, као и наутички
услови сидрења и везивања пристана на обалу.
Везивање планирати помоћу битви и анкерних
блокова (уз услов да је дејство хоризонталне силе у
ужету Р=180 kN), или ослањање на трајним ослонцима - шиповима, који ће се поставити у корито реке,
а са могућношћу да пристан слободно осцилира у
зависности о д нивоа реке. Не може се се вршити фиксирање пловних обејаката за обалоутврде и насипе.
Планирани објекти не смеју угрозити функционалну и статичку стабилност постојеће заштитне
обалоутврде. Није дозвољено лоцирањe објеката на
обалоутврди, нити у појасу у брањеној зони ширине
4m, али се овај појас може користити за саобраћајнице и друге уређене површине, стим да се приступ за
потребе одржавања заштите обалоутврде, са брањене
стране не сме онемогућити. У зони од 20m од регулације, не може се градити без сагласности надлежног
ЈП ЕПС огранак ХЕ Ђердап.
Планирани садржаји путничког пристаништа и
марине морају бити обезбеђени тј. заштићени од
појаве леда на реци, оштећења насталих од пловних
објеката и других предмета.
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Услови прикључка на инфраструктуру, евакуације
употребљених вода и отпада, дати су у оквиру других
поглавља плана.
3.1.1. ПУТНИЧКО ПРИСТАНИШТЕ - ЛУЧКО
ПОДРУЧЈЕ (ПП)
Градска управа Града Пожаревца је донела „Одлуку о коришћењу делова обале и водног простора
на територији Градске општине Костолац“ („Слижбени гласник града Пожаревца“ бр. 3/2016) на коју је
добијена сагласност Министарства грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре бр. 342-01-00021/201606 од 02.02.2016. године.
Планирани садржаји и техничке појединости
путничког пристаништа су разрађене у „Техничкој
документацији за проглашење лучког путничког
пристаништа у Костолцу“, предузеће „Ехтинг доо“
из Београда (2016.), која се састоји из Претходне анализе основних фактора, Студије локације и Економско-финансијске анализе.
Планско решење путничког пристаништа и лучког подручја је у складу са плановима вишег реда и:
• Стратегијом развоја водног саобраћаја Републике Србије од 2015. до 2025. године („Службени
гласник РС“ бр. 3/15),
• Законом о пловидби и лукама на унутрашњим
водама („Службени гласник РС“ бр. 73/10, 121/12,
18/15, 96/15 - др. закон, 92/16, 104/16- др. закон,
113/17- др. закон и 41/18),
• Уредбом о условима које морају да испуљавају
луке, пристаништа и привремена претоварна места
(„Службени гласник РС“ бр. 33/15, 21/16).
Услови за пристанишну инфраструктуру:
- дубина акваторија пристаништа и приступног
пловног пута мора да буде таква да омогући безбедан
пријем пловила,
- хидрограђевински објекти који чине обалу
пристаништа, као и оператине и радне претоварне
површине морају да буду одговарајуће изграђене, у
технички и функционално исправном стању,
- да располаже понтоном са приступним мостом,
или одговарајућим прелазницама или степеницама
на обали за безбедно кретање на релацији пловило-обала.
Посебни услови за међународно путничко пристаниште:
- да располаже простором са припадајућим објектима за обављање граничне контроле (за граничну
полицију, царину и инспекцијскe службe), који су
прописно опремљени и означени,
- да обезбеди приступ паркинг простору за најмање три путничка аутобуса и пет путничких аутомобила истовремено, а који се налази у оквиру или
непосредно уз подручје пристаништа,
- места укрштања железничког и/или друмског
саобраћаја и токова пешачког саобраћаја морају да
буду обезбеђена,
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- приступ возилима хитн епомоћи, полиције и
спасилачко ватрогасне службе мора да буде означен
и проходан у сваком тренутку,
- непосредни приступ понтону и путничком броду
мора д абуде ограђен, контролисан и са физичким и
техничким обезбеђењем,
- приступни мост са обале према понтону и путничком броду мора да буде одговарајуће изграђен и
подешен, одговарајућих димензија и пропусне способности за кретање лица приликом евентуалних
вандредних ситуација и брзог напуштања објекта и
да задовољава услове за кретање особа са инвалидитетом,
- понтон мора да омугући прихват свих категорија
путничких бродова у међународном саобраћају, њихово правилно везивање и безбедну везу уз помоћ
прелазног моста са брода.
Локација путничког пристаништа у Костолцу
налази се на стационажи Дунава km 1094+723 до
km 1094+793. Понтон са својом поменутом опремом већ се налази на предвиђеном месту, а подручје,
наспрамно обали, дефинисано овим планом, треба
да буде проглашено лучким подручјем. Неповољна
близина канала Дунавац као приступног пловног
пута за индустријску луку, путничког пристаништа
и марине и укрштање токова саобраћаја, представља
ризик за теретне, путничке бродове и мала пловила.
Кроз пројектовање треба обезбедити адекватно решење које ће задовољити услове безбедне пловидбе.
Такође, извршити постављање адекватне сигнализације, тј. ознака за регулисање пловидбе. Пре почетка
израде техничке документације прибавити услове за
пројектовање Дирекције за водне путеве.
За регистрацију путничког пристаништа, минимална површина за проглашење лучког подручја
је 600 m2, а простор је издвојен у посебну парцелу,
аналитички дефинисану. Локација обезбеђује прихват путника са бродова и има непосредну везу са
паркиралиштем за аутобусе, туристичким информационим пунктом, продавницом сувенира и другим
потребним садржајима. Путничко простаниште и
лучко подручје су у могућности да прихвате најновију генерацију речних крузера дужине око 135 m,
капацитета 200 путника. Пристаниште пружа услуге снабдевања пловила питком водом, електричном
енергијом и услугу одношења кабастог смећа из
бродова, али не пружа услугу снабдевања пловила
горивом. Од осталих инсталација у пристаништу је
планирана само телефонска инсталација за службе
пристаништа. Стазе и радне површине које служе
за укрцавање и искрцавање путника, рад и кретање
особља и путника морају бити уређене и осветљене.
Обављање пасошке контроле путника и осталих административних активности планира се на пристану/
баржи. У просторијама на пристану (понтону) такође
је обезбеђен и простор за полицију у службенике
лучког оператера, тако да на обали нема потребе за
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изградњом објеката посебне намене. Планом је обезбеђено 32 паркиралишта за аутомобиле и 5 за аутобусе,
у оквиру саобраћајнице С1.
• део к.п. 1 К.о. Костолац - град,
• површина парцеле: око 3845 m2, аналитички дефинисана на графичком прилогу,
• макс. И=0,15
•	применити све горе наведене услове за пристанишну инфраструктуру и посебне услове за
међународно путничко пристаниште,
•	дозвољено ограђивање, због специфичних функционалних разлога, у складу са техничким
ПП - путничко пристаниште - лучко
условима за ову намену, а препоручује се жива ограда у коју може бити инкорпорирана
подручје
жичана мрежа.
• могућа фазна реализација објеката на парцели,
•	слободну површину уредити пејзажно, са шетним стазама, простором за седење и одмор
путника,
•	процентуално учешће зелених површина у оквиру територије пристаништа не сме бити
мање од 50%.
Услови за изградњу објеката
ИП – туристички информациони пункт и пратећи садржаји
•	Туристички информациони пункт и пратећи садржаји: продавница сувенира, снабдевање,
намена објеката
rent a car, угоститељски објекат, тоалети, уколико се укаже потреба и простор за лучког
оператера, пасошку контролу, пружање медицинске помоћи и сл.
• Приземан, слободностојећи.
•	Положај на парцели према датим грађевинским линијама, на коти 73,80 mn.v. одбране од
поплава.
• макс. БРГП 500 m2
• макс. висина објекта до коте венца 4m.
• Оријентација двострана, ка главној стази и ка обали Дунава.
архитектонско обликовање
•	Оригиналан и савремен израз у обликовању објектаи усклађеност са амбијентом.
Територија се непосредно сагледава са Дунава, те је потребно обратити пажњу на изглед,
укључујући и кров, као „пету“ фасаду.
•	Фасада (део) може да се користи као инфо-табла са подацима о локалитету (мапа за
оријентацију, историјат, промовисање природних и културних вредности простора).
•	Користити савремене материјале који су трајни и лаки за одржавање.
•	Објекат мора имати прикључак на водоводну и канализациону мрежу, електричну енергију,
електронску комуникациону мрежу и топловодну мрежу (грејање се може алтернативно
инфраструктурна опремљеност
решити и на други начин).
•	Планирана базна станица (БС) за мобилну телекомуникациону мрежу.
•	При изградњи објеката ниже спратности могуће је фундирање објеката на темељним
тракама повезаним у оба правца по систему роштиља или темељним плочама, уз обавезну
стабилизацију темељног тла израдом тампон слоја од шљунка потребне дебљине, а не
инжењерскогеолошки услови
мање од 0.5 метара.
•	За сваки новопланирани објекат неопходно је урадити детаљна геолошка истраживања а
све у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник
РС“ бр. 101/15).
•	Обавеза подношења захтева органу надлежном за послове заштите животне средине,
Заштита животне средине
за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, а у складу са одредбама
Закона.
посебни услови спровођења
•	Верификација идејног пројекта објекта на комисији за планове.
ОС – простор за одлагање смећа
•	Зидани приземни и наткривени објекат за смештај контејнера за одлагање смећа са бродова.
архитектонско обликовање
•	макс. БРГП 16 m2 (димензија 2х8m)
•	Могуће маскирање вегетацијом (шибље, пузавице,...).

Табела 3: Правила уређења и грађења за путничко пристаниште - лучко подручје
3.1.2. МАРИНА (М)

Други туристичко - хидротехнички објекат планиран на локацији је марина Костолац, лоцирана на десној
обали Дунава (у односу на ток), оквирно од 1095-1094 km.
Марина је у функцији наутичког туризма и у функцији наутичких потреба локалног становништва. На
основу Закона о туризму („Службени гласник РС“ бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - др. закон, 93/2012, 84/2015),
прихватни објекти наутичког туризма су наутичка сидришта, привезишта, туристичка пристаништа, марине и
наутичко-туристички центар. Услуге наутичког туризма су: прихват, снабдевање, чување, изнамљивање, одржавање и поправка пловних објеката уз организовање спортских активности на води и туристичких крстарења.
За изградњу марина прописане су одређене мере регулације Правилником о минималним техничким условима
за изградњу, уређење и опремање наутичких објеката као и стандарди за категоризацију марина („Службени гласник РС“ бр. 56/11). Просторне, садржинске и инфраструктурне захтеве прилагодити циљаној категоризацији од
три сидра (еквивалент хотелској категоризацији тј. звездицама), по овом правилнику, за приближно 100 чамаца.
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Акваторија марине је планирана укопавањем у копно (базенска или полубазенска), како би се омогућила
заштита од таласа, леда, поплава и наноса и да не би ометала пристајање бродова у пристаниште. Обезбеђена
је доступност, потребан маневарски и паркинг простор за аутомобиле и теретна возила са приколицама, са
приступом до воде, односно до структура за спуштање и подизање пловила из и у воду (дизалица и рампа).
Неопходни садржаји за функционисање марине могу да се користе двонаменски, тј. и за друге садржаје на
локацији (туристичко пристаниште, спортски аеродром, спортско-рекреативни терени), као допунски садржаји,
на пример паркинг, продавница прехамбене и друге робе, угоститељски објекти, туристички инфо центар,
сувенирница и др., те план даје рационалну просторну дистрибуцију истих. У оквиру саобраћајнице С1 обезбеђено је 58 паркинг места. Подизањем заштитних зелених појасева у функцији заштите марине од кошаве,
умањује се утицај ветра и стварање таласа. Дозвољено је ограђивање комплекса марине.
Даља разрада локације марине планирана је кроз израду Урбанистичког пројекта.

М - марина

намена објеката

архитектонско
обликовање

инфраструктурна
опремљеност

•	део к.п. 1 К.о. Костолац - град,
•	површина парцеле: око 15.510 m2, аналитички дефинисана на графичком прилогу,
•	макс. И=0,2
•	дозвољено ограђивање, због специфичних функционалних разлога, у складу са техничким условима за
ову намену, а препоручује се жива ограда у коју може бити инкорпорирана жичана мрежа.
•	могућа фазна реализација објеката на парцели.
•	слободну површину уредити пејзажно, процентуално учешће зелених површина у оквиру територије
пристаништа не сме бити мање од 20%.
•	посебан услов спровођења је обавезна израда Урбанистичког пројекта, којим треба дефинисати све
функционалне садржаје. Могућа је препарцелација.
•	позиција обалоутврде дата оријентационо и утврдиће се кроз израду урбанистичког пројекта, стим да
објетки пратећих садржаја морају бити у брањеном делу.Конструкцију обалних зидова марине ускладити
са функционалним потребама и решењем обалоутврде у контактним зонама.
•	капацитет марине око 100 пловила, или према потребама категоризације.
•	обезбедити дистрибуцију простора и намена: од укупне површине марине 50% чини акваторија (од
тога око 27% чине сидришта и око 23% водени пролази) и 50% површина на копну (од тога око 22% за
саобраћајне и паркинг површине и око 28% за основне и допунске садржаје марине). Ова дистрибуција
може бити измењена у зависности од категорије и стандарда услуга.
•	просечна површина акваторије по пловном објекту износи око 100m2.
•	акваторију планирати за одговарајући број пловних објеката са оријентационим учешћем од око 45%
пловних објеката дужине до 5m, око 35% дужине 5-8m, око 15% дужине 8-15m и око 5% пловних
објеката дужине преко 15m.
•	потребан број места за остављање пловних објеката у хангарима је око 10% укупног капацитета марине,
потребна површина хангара по једном пловном објекту је око 50m2.
•	ширина улазно-излазне капије акваторије износи мин. 40m.
• пречник круга за маневрисање је мин.40m.
• просечна ширина главног воденог пролаза око 17m, а интерних око 14m.
• ширина навоза – на сваких 100 пловила је мин. 10m.
• нагиб навоза износи 1:6, ширине око 15m.
• обезбедити 1ПМ за 50% везова у марини.
•	организацију простора и садржаја у комплексу марине и приступне комуникације прилагодити
финкционалним захтевима, очекиваним трајекторијама кретања и концентрацијама активности.
•	простор за радно манипулативне површине намењене за прихватање и ускладиштење пловних објеката
на копну обезбедити на коти одбране од поплава са одговарајућим везама на пливајуће гатове, простором
за привремено ускладиштење пловних објеката на копну ради одржавања, простором око транспортних
уређаја за извлачење и спуштање бродова, простором за манипулисање пловних објеката, приколица и
аутодизалица.
ОМ - пратећи објекти марине
•	Туристички информациони пункт и пратећи садржаји: продавница сувенира, rent a car/boat, снабдевање
намирницама, амбуланта, угоститељски објекат, тоалети, мања радионица - сервис, зимовник и сл.
•	Приземан, слободностојећи.
•	Положај на парцели према датим грађевинским линијама, на коти 73,80 mn.v. одбране од поплава.
•	макс. БРГП 600 m2
•	макс. висина објекта до коте венца 4m.
•	Оријентација двострана, ка главној стази и ка обали Дунава.
•	Оригиналан и савремен израз у обликовању објекта и усклађеност са амбијентом. Територија се непосредно
сагледава са Дунава, те је потребно обратити пажњу на изглед, укључујући и кров, као „пету“ фасаду.
•	Користити савремене материјале који су трајни и лаки за одржавање.
•	Објекат мора имати прикључак на водоводну и канализациону мрежу, електричну енергију, електонску
комуникациону мрежу и топловодну мрежу (грејање се може алтернативно решити и на други начин).
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•	При изградњи објеката ниже спратности могуће је фундирање објеката на темељним тракама повезаним
у оба правца по систему роштиља или темељним плочама, уз обавезну стабилизацију темељног тла
инжењерскогеолошки
израдом тампон слоја од шљунка потребне дебљине, а не мање од 0.5 метара.
услови
•	За сваки новопланирани објекат неопходно је урадити детаљна геолошка истраживања а све у складу са
Законом о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“ бр. 101/15).
заштита животне
•	Обавеза подношења захтева органу надлежном за послове заштите животне средине, за одлучивање о
средине
потреби процене утицаја на животну средину, а у складу са одредбама Закона.

Табела 4: Правила уређења и изградње за марину

*Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Дирекција за водне путеве бр. 11/46-2 од
19.04.2018., Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за водни саобраћај и безбедност пловидбе бр. 350-01-00930/2018-06 од 16.08.2018., ЈВП “Србијаводе“, Водопривредни центар „Сава-Дунав“
бр. 391/3 од 23.04.2018., , ЈП ЕПС Огранак ХЕ Ђердап бр. 01.06-1564222-2018 од 13.04.2018.
3.2. ЈАВНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
(графички прилог бр. 2 „Планирана намена површина“ Р 1: 1000)
3.2.1. ЈАВНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ (ЈЗ)
Слободни простор треба да својим садржајима допринесе повећању атрактивности локације и
омогући њено коришћење током читаве године. У
том смислу, применом концепта натуралног уређења
ће се промовисати очување природе речног корита
и обале, коришћење природног материјала и друго.
У обухвату Плана заступљене су следеће јавне
зелене површине: уређене зелене површине (ЈЗ1,
ЈЗ2), слободне зелене површине (ЈЗ3, ЈЗ4) и зелене
површине у приобалном појасу Дунава (ЈЗ5, ЈЗ6).
Од зелених површина у оквиру јавних намена, заступљене су интегрисане зелене површине у оквиру
путничког пристаништа и аеродрома. У регулацији
саобраћајница планирано је подизање дрвореда и
озелењавање паркинга. Интегрисане зелене површине у осталим наменама налазе се у оквиру парцеле
мотела „Дунавски Драгуљ“, производног комплекса
и индивидуалног становања.
Планирани простор за спортско-рекреативне
садржаје, простор за игру деце, за слободно време и
одмор, организовање излета, представа на отвореном
предвидети у оквиру ЈЗ1 и ЈЗ2. Приликом планирања
ознака јавне зелене
површине
ЈЗ1

ЈЗ2

ЈЗ3

ЈЗ4

спортских терена обогатити понуду садржаја већим
бројем различитих и атрактивних простора.
Уређење простора урадити у складу са претходно извршеном валоризацијом постојеће вегетације и
задржавање свих вредних примерака дендрофлоре.
Врсту техничке документације ускладити са обимом
интервенција у складу са Законом о планирању и
изградњи. Планирано решење уређена зелених површина, посебно дуж обале треба да буде прилагођено
(естетски и функционално) карактеру речне обале. У
складу са планираним решењем, предвидети очување
постојећег биљног фонда и опремање одговарајућим
мобилијаром и опремом (клупе, столови, жардињере, корпе за отпатке, канделабри, елементи визуелне
комуникације). Планирати више јавних чесми као
функционални елемент пејзажног уређења. На погодним локацијама у оквиру ЈЗ1 и ЈЗ2 планирана су
два јавна санитарна блока са тоалетним простором
за кориснике будућих садржаја. При избору врста
водити рачуна да одговарају локалним педолошким,
климатским условима и промени водног режима.
Препоручује се коришћење врста прикладних за
садњу на рекултивисаном пепелишту, које су отпорне
на загађеност ваздуха, јер је у непосредној близини
термоелектрана. Правила уређења и подизања јавних зелених површина дефинисана су у Табели 6.,
а Правила за изградњу пратећих објеката су дата у
оквиру Табеле 7.

број катастарске парцеле

садржаји

К.о. Костолац - град
Део к.п.: 2, 3/2
површина парцеле: око 94.060m2, аналитички
дефинисана на графичком прилогу.
К.о. Костолац - град
Део к.п.: 2, 3/2, 4
површина парцеле: око 99.802m2, аналитички
дефинисана на графичком прилогу.
К.о. Костолац - град
Део к.п.: 2, 3/2
површина парцеле: око 17.839m2, аналитички
дефинисана на графичком прилогу.
К.о. Костолац - град
Део к.п.: 2, 3/2
површина парцеле: око 2.025m2, аналитички
дефинисана на графичком прилогу.

групације високог зеленила, спортски терени, дечија
игралишта, шетне стазе, трим стазе, простор за миран
одмор, простор за излетнике, представе на отвореном, камп
простор за учеснике регате, тоалет.
групације високог зеленила, спортски терени, дечија
игралишта, шетне стазе, трим стазе, простор за миран
одмор, простор за излетнике, тоалет.
групација високог зеленила

групација високог зеленила
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ЈЗ5

К.о. Костолац - град
Део к.п.: 1
површина парцеле: 1.947 m2 око, аналитички
дефинисана на графичком прилогу.

ЈЗ6*

К.о. Костолац - град
Део к.п.: 1
површина парцеле: око 4.600m2, аналитички
дефинисана на графичком прилогу.

Табела 5: Парцеле за јавне зелене површине
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приобални појас уз Дунав, риболов-пецање.
приобални појас уз Дунав, групација високог зеленила,
станиште птица, видиковац, спортови на води, риболовпецање.
*у оквиру водопривредног земљишта ВП3 (простор није
брањен од високих вода)

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПОДИЗАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
Парцелe јавних зелених површина
ЈЗ1-ЈЗ6
ограђивање парцеле
коришћење

пејзажно-архитектонско
обликовање

дозвољени садржаји

биљни материјал

•	за планиране јавне зелене површине, потребно је издвојити шест независних парцела
на начин приказан у табели бр. 5 и на графичким прилозима, укупне оријентационе
површине око 22 ha или 42% укупне површине Плана.
•	даља парцелација и уситњавање није дозвољено.
•	није дозвољено ограђивање парка ни појединачних парцела.
•	сви садржаји на предметном простору треба да буду у функцији јавног коришћења.
•	решења морају бити примерена значају предметне локације утемељеном на вредновању
историјских, природних, културолошких и функционалних карактеристика;
•	изградњу/уређење дечијих игралишта, рекреативних терена/садржаја планирати изван
зоне утицаја саобраћајница у којој је ваздух константно загађен;
•	користити садржаје који су дефинисани као дозвољени у оквиру планираних типова
јавних зелених површина;
•	неопходно је обезбедити заштиту најважнијих визура добро осмишљеном садњом нових
садница и увођењем нових садржаја;
•	није дозвољено спровођење обимнијих земљаних радова којима се мења морфологија
терена, неконтролисано постављање надземних инсталација инфраструктурних система и
постављање средстава јавног оглашавања;
•	биљни материјал (дрвенасте врсте, шибље, цветне врсте, травњаци, покривачи тла,
пузавице,...);
•	вртно-архитектонски елементи (зидови, водене површине и елементи са водом, перголе,
надстрешнице, кућице, риголе-каналете, споменици, скулптуре,...);
•	отворени терени за рекреацију (дечја игралишта, отворени терени за активну и пасивну
рекреацију, теретане на отвореном, трим стазе,...);
•	објекти (јавни тоалет, услужн еделатности, информациони пункт и сл. према графичком
прилогу);
•	мобилијар и опрема (клупе, столови, жардињере, корпе за отпатке, канделабри, опрема
за дечја игралишта, пешчаник, опрема за терене за рекреацију, елементи визуелне
комуникације);
•	површине за комуникацију (пешачке стазе, платои, степенице, рампе, бициклистичке
стазе);
•	комунална инфраструктура (водоводна и канализациона мрежа, електроенергетска мрежа,
електронска комуникациона мрежа...);
•	урадити мануал валоризације постојеће вегетације;
•	сачувати квалитетну вегетацију, није дозвољено уклањање стабала у оквиру групација
високог зеленила на јавним зеленим површинама, осим санационе сече и сече у функцији
безбедности аеродрома;
•	подмладити постојећу вегетацију и извршити надокнаду садњом нових стабала у случају
да је вршена санациона сеча и сеча у функцији безбедности аеродрома;
•	за озелењавање користити лишћарске, зимзелене и четинарске дрвенасте и жбунасте
врсте, цветне врсте (трајнице, перене, руже,...), травњаке, покриваче тла, пузавице и др.,
при чему треба поштовати следећа правила:
•	користити аутохтоне врсте вегетације које припадају природној потенцијалној
вегетацији, прилагодљиве на локалне услове средине;
•	могуће је користити примерке егзота за које је потврђено да се добро адаптирају
условима средине;
•	учешће лишћарских врста треба да је доминантно у односу на осталу вегетацију;
•	користити расаднички произведене саднице високе дрвенасте вегетације;
•	избегавати инванзивне и алергене врсте;
•	дрворедна стабла у деловима појединих јавних зелених површина треба да су
школоване саднице лишћара, минималне висине 3,5 m, стабло чисто од грана до
висине од 2,5 m и прсног пречника најмање 15 cm;
•	композициона решења вегетације и озелењене амбијенаталне форме пројектовати тако
да, поред високих функционалних и естетских вредности, обезбеђују прегледност и
„прозрачност“ ради бољег сагледавања и безбедности у простору;
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површине за комуникацију

вртно-архитектонски елементи

терени за спорт и рекреацију

камп простор за учеснике регате

објекти

мобилијар и опрема

комунална инфраструктура
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•	формирати пешачке, бициклистичке и трим стазе независно једне од других;
•	ширина примарних стаза – променада максимално 5m, а секундарних максимално 2m;
•	потребно је обезбедити 1-2% пада површина за комуникацију и платоа, чиме се омогућава
дренажа површинских вода ка околном порозном земљишту или кишној канализацији,
за шта је неопходно обезбедити дренажне елементе (земљане риголе, риголе-каналете,
канали);
•	за засторе користити квалитетне и отпорне материјале, безбедне за коришћење у свим
временским условима;
•	пожељно је коришћење полупорозних и порозних застора;
•	дозвољено је увођење нових вртно-архитектонских елемената који су у складу са
основном концепцијом, стилом и решењем уређања парка;
•	није дозвољено ограђивање делова парка.
•	терени за спорт и рекреацију треба да буду отворени;
•	избор врсте терена (спорта) је предмет пројекта пејзажног уређења, димензије и подлогу
прилагодити стандардима;
•	димензије терена могућих садржаја: фудбал 100х75m, мали фудбал 40х20 m, кошарка
28х15m, одбојка на песку 18х9m, тенис око 24х8,5m, бадминтон око 13,5х5m, боћање
27,5х4m, скеј парк макс. 20х30m, теретана на отвореном, шах поље и сл.
•	није дозвољено покривање или затварање терена за рекреацију (балони, монтажне
конструкције,...);
•	дечија игралишта треба да су у складу са прописаним стандардима;
•	камп простор за учеснике регате формира се у оквиру површине ЈЗ1, на позицији
оријентационо означеној на графичким прилозима плана (тачна локација и величина биће
одређена кроз пројекат пејзажног уређења);
•	определити простор за најмање 20 камп парцела, минималне површине парцеле 30 m2,
намењених искључиво за кратак боравак са шаторима у природи;
•	простор за камп треба да буде равно земљиште са нагибом, које
омогућава брзо отицање воде, очишћено од камења, корења и другог материјала који
омета смештај;
•	плато кампа и приступне стазе застерети одговарајућим материјалом;
•	обезбедити простор за одлагање мањих пловила (типа кајак) и пратеће и додатне опреме;
•	у централном делу кампа могуће постављање дрвених клупа и столова;
•	потребе за тоалетом и тушевима се решавају у оквиру планираног објекта (Т);
•	обезбедити чесму са пијаћом водом у оквиру кампа;
•	обезбедити расвету у оквиру кампа;
•	обезбедити места за одлагање отпада – корпе за смеће;
•	у случају формирања огњишта испоштовати услов удаљености од најмање 3 m од камп
парцела, тло застрти ватроотпорним материјалом (опека, камен и сл.) и обезбедити
хидрантску мрежу.
•	планирана су два јавна тоалета, прикључена на инфраструктурну мрежу и видиковац на
Дунаву (табела 7);
•	осим стаза, терена и наведених објеката није дозвољена изградња других објеката у
оквиру намене јавне зелене површине;
•	врста и дизајн мобилијара треба да одговара стилу пејзажног уређења парка, а обим
примене не сме да угрожава природне, културне и амбијенталне вредности;
•	мобилијар, скулптуре, дечја игралишта и др. треба да имају посебан квалитет и дизајн (у
складу са тематским целинама у којима се налазе);
•	дечија игралишта зеленим површинама треба лоцирати тако да се налазе на највећој
могућој удаљености од саобраћајница;
•	застори на дечијим игралиштима треба да су од савремених материјала који могу
ублажити евентуалне падове, а справе за игру деце у складу са стандардима ЕУ;
•	обезбедити 1-2% пада терена дечијих игралишта;
•	неопходно је опремити стандардном инфраструктуром (осветљење, чесме са пијаћом
водом, елементи воде у простору, тоалети);
•	неопходно је обезбедити систем за заливање;
•	инфраструктурну мрежу постављати на основу снимка постојећег стања и валоризације
вегетације, а у складу са дефинисаним минималним дистанцама за поједине врсте
инфраструктуре;
•	минимално удаљење од осовине стабла: 1,5m водоводна мрежа, 2,5m канализациона
мрежа, 1m подземни водови 1 kV, 10 kV и 35 kV, 2m подземни водови 110 kV, 1m
електронска комуникациона мрежа;
•	за осветљавање применити одговарајућа техничка решења у скпаду са функцијом и
потребама локације;
•	изворе светлости јавне расвете треба усмерити ка тлу;
•	препоручује се формирања мањих акумулационих базена ради прикупљања условно
чистих вода (кишнице) са слободних површина платоа и пешачких комуникација, а у
циљу одржавања растиња и уштеде воде;
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•	уколико се током радова на реализацији планског решења наиђе на геолошкопалеонтолошка документа или минералошко-петролошке објекте, за које се претпоставља
да имају својство природног добра, извођач радова је дужан да у року од осам дана
обавести министарство надлежно за послове заштите животне средине, као и да предузме
све мере заштите од уништења, оштећења или крађе, до доласка овлашћеног лица;
•	израдити пројекте пејзажног уређења за ЈЗ1, ЈЗ2 и ЈЗ5;
•	за ЈЗ6 је обавезан Урбанистичко-архитектонски конкурс са темом видиковца и уклапања
у амбијент;
•	за израду техничке документације потребно је прибавити услове надлежних ЈКП;

Табела 6: Правила уређења за јавне зелене површине
ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА ПРАТЕЋИХ САДРЖАЈА
у оквиру јавних зелених површина
Т– тоалет
•	локација ЈЗ1, ЈЗ2, према дефинисаним грађевинским линијама.
•	Јавни тоалет – женски и мушки тоалет, са по мин. 2 кабине и предпростором.
намена објеката
•	тоалет садржи и тушеве, за потребе корисника кампа и рекреативних терена.
•	Приземан, слободностојећи.
•	макс. БРГП 200 m2
•	макс. висина објекта до коте венца 3m.
•	Оријентација ка приступној саобраћајници.
архитектонско обликовање
•	Оригиналан и савремен израз.
•	Објекат треба да буде што боље уклопљен у амбијент, са јасном ознаком.
•	Користити савремене материјале који су трајни и лаки за одржавање.
•	Могуће маскирање вегетацијом (шибље, пузавице,...).
•	објекат мора имати прикључак на водоводну и канализациону мрежу, електричну
инфраструктурна опремљеност
енергију и топловодну мрежу (грејање се може алтернативно решити и на други
начин).
•	При изградњи објеката ниже спратности могуће је фундирање објеката на
темељним тракама повезаним у оба правца по систему роштиља или темељним
плочама, уз обавезну стабилизацију темељног тла израдом тампон слоја од
инжењерскогеолошки услови
шљунка потребне дебљине, а не мање од 0.5 метара.
•	За сваки новопланирани објекат неопходно је урадити детаљна геолошка
истраживања а све у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима
(„Службени гласник РС“ бр. 101/15).
посебни услови спровођења
•	Објекат планирати у оквиру пројекта пејзажног уређења јавне зелене површине.
В - видиковац
•	ЈЗ6, на позицији ушћа
намена објеката
•	Видиковац, у облику шетне стазе изнад површине воде.
•	Уклопити видиковац нивелационо са приступним стазама, с тим да сам видиковац
може да има делове у нагибу, како би пратио терен. Линија видиковца треба да
прати природну обалу.
•	Положајем на самом темену, обезбедити визуре ка реци и наспрамној обали.
•	Минимална ширина стазе видиковца 4m, на појединим деловима (места са којих
се пружају најбоље визуре) може да има проширења – стајалишта.
архитектонско обликовање
•	Минимална висина ограде (рукохвата) 110cm.
•	Конструкција (на стубовима, ограда и сл.) треба да буде што транспарентнија, да
не угрожава природни амбијент.
•	Користити савремене материјале који су трајни и лаки за одржавање.
•	За подлогу користити материјале који се не клизају, максимални нагиб стазе 8%.
•	Применити стандарде приступачности.
•	Максимално очувати постојећу дрвенасту вегетацију и уклопити са положајем
услови за слободне и зелене површине
стазе видиковца.
•	Неопходно је урадити детаљна геолошка истраживања а све у складу са Законом
инжењерскогеолошки услови
о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“ бр. 101/15),
посебно због услова темељења у води.
•	Архитектонско-урбанистички конкурс и верификација пројекта на Комисији за
планове.
посебни услови спровођења
•	Пре израде материјала расписа конкурса прибавити услове надлежних ЈКП и других
институција.
ОС – простор за одлагање смећа
локација ЈЗ6
•	Зидани приземни и наткривени објекат за смештај контејнера за одлагање смећа
са бродова.
архитектонско обликовање
•	макс. БРГП 16 m2 (димензија 2х8m)
•	Могуће маскирање вегетацијом (шибље, пузавице,...).

Табела 7: Правила изградње објеката пратећих садржаја у оквиру јавних зелених површина
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3.2.2. ЗЕЛЕНИЛО У РЕГУЛАЦИЈИ САОБРАЋАЈНИЦА
– паркинг простор озеленети дрворедним садницама;
– ивице садне јаме треба да буду издигнуте изнад
површине паркинга како се замашћене воде не би
сливале у садну јаму, тј. земљиште;
– код управног и косог паркирања дрвеће треба
садити у задњој трећини простора за паркирање, и то
на свака два до три места (зависно од врсте) засадити
једно дрворедно стабло;
– за озелењавање користити лишћарске врсте дрвећа са крупним листовима;
– дрворедна стабла треба да су школоване саднице
лишћара, минималне висине 3,5 m, стабло чисто од грана до висине од 2,5 m и прсног пречника најмање 15 cm.
– формирање трасе дрвореда у регулацији саобраћајнице: ширина тротоара мин.2,5м (тротоар ширине ≤1,5
м за кретање пешака и постављање вертикалне саобраћајне сигнализације и стубова осветљења, а дрворедна стабла у садне јаме пречника 1 м); растојање грађевинске линије од осовине дрворедног стабла ≥ 2,5m
– висина слободног профила код бициклистичких
и пешачких стаза је 2,5m (крошња дрвећа не сме да
залази у тај прoстор).
Завод за заштиту природе Србије, бр.020-2057/3
од 29.09.2017.
3.3. С ПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ САДРЖАЈ СПОРТСКИ АЕРОДРОМ (СА)
У централном делу плана налази се спортски
аеродром „Костолац“, са важећом дозволом за коришћење (за домаћи VFR саобраћај, референтни код
АD: 1А, спортско и аматерско летење, дозвољен за
коришћење само дању), чији је оператер Аероклуб
„Љубиша Величковић“ из Костолца.

СА - спортски аеродром

намена објеката

архитектонско обликовање

инфраструктурна
опремљеност
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У дефинисању услова за локацију аеродрома и
заштиту од постављања објеката који могу да представљају препреке за одвијање безбедног ваздушног
саобраћаја, руководило се релевантном регулативом
из ове области, у складу са међународним стандардима, прописаном у оквиру:
• Закон о ваздушном саобраћају („Службени гласник РС“, бр. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15 и 66/15-др.
закон)
• Закон о управљању аеродромимa („Службени
гласник РС“, бр. 104/16).
• Правилник о условима за обављање ваздушног
саобраћаја („Службени гласник РС“, бр. 9/18).
Постојећа полетно-слетна стаза (ПСС) је травната, дужине око 700m и ширине око 55m, простире се
правцем 120/300 степени, а северозападни праг писте
се налази на самој обали Дунава.
Планом се даје могућност изградње недостајућих
садржаја за безбедно одвијање авио саобраћаја и за
задовољавање осталих законом и релевантним прописима одређених услова за спортски аеродром, посебно за испуњење саобраћајних, комуналних и противпожарних услова (категорија 2), као и задовољење
прописа који се односе на ниво буке и загађеност
ваздуха. Планирана је аеродромска инфраструктура и
пратећи објекти - хангар, радионица, управна зграда,
простор за освежење, амбуланта и ватрогасни пункт.
Планиран је саобаћајни приступ, а у оквиру парцеле
обезбедити одговарајући број места за паркинг возила и простор за летилице које користе аеродром.
Комлекс аеродрома оградити, како би се спречило
неконтролисан улазак на писту. Избећи постављање
нових или уклонити постојеће висинске препреке
које могу да угрозе коришћење и безбедност аеродрома, у правцу простирања ПСС и у ширини од око
55 m, а што се односи на врсту и положај планиране
јавне расвете и дрвореда дуж ободних саобраћајница
и постојећег дрвореда са јужне стране писте.

•	део к.п. 2, 3/2, 4 К.о. Костолац - град,
•	површина парцеле: око 135.307 m2, аналитички дефинисана на графичком прилогу,
•	макс И= 0,02.
•	дозвољено ограђивање, у складу са техничким условима за ову намену,
•	сви функционални садржаји аеродрома у складу са важећим прописима и дозволама,
•	могућа фазна реализација објеката на парцели.
пратећи објекти аеродрома
•	хангар са радионицом,
•	управна зграда, клуб, амбуланта и ватрогасни пункт
•	у граници комплекса могуће је подизање и надстрешница, наткривених простора за смештај
авиона.
•	Приземни, слободностојећи.
•	Положај на парцели према датим грађевинским линијама.
•	макс. укупна БРГП 2700 m2
•	макс. висина објекта до коте венца 4m за административну зграду и 12m за хангар.
•	Оригиналан и савремен израз у обликовању објекта, усклађеност са амбијентом.
•	Користити савремене материјале који су трајни и лаки за одржавање.
•	Објекат мора имати прикључак на водоводну и канализациону мрежу, електричну енергију,
електронску комуникациону мрежу и топловодну мрежу (грејање се може алтернативно решити
и на други начин).
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•	При изградњи објеката ниже спратности могуће је фундирање објеката на темељним
тракама повезаним у оба правца по систему роштиља или темељним плочама, уз обавезну
стабилизацију темељног тла израдом тампон слоја од шљунка потребне дебљине, а не мање од
0.5 метара.
•	За сваки новопланирани објекат неопходно је урадити детаљна геолошка истраживања а све
у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“ бр.
101/15).
•
Обавеза подношења захтева органу надлежном за послове заштите животне средине, за
одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, а у складу са одредбама Закона.
•
Уколико се планира снабдевање авиона погонским горивом, техничко решење мора да садржи
заштиту, како би се у случају акцидента спречило загађење, у складу са законским и подзаконским
актима.

Табела 8: Правила изградње објеката пратећих садржаја спортског аеродром
* Директорат цивилног вадухопловства Републике Србије бр. 4/3-09-0061/2018-0001 од 28.03.2018.,
Аеро клуб „ Љубиша Величковић“ Костолац, заведено под бројем бр. 554, од 26.04.2018.
3.4. САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ
јавне саобраћајне површине
Улица Кнеза Лазара
ознака грађевинске парцеле
- С7
улица Васе Пелагића
ознака грађевинске парцеле
- С8
саобраћајница С1
саобраћајница С2
саобраћајница С3
саобраћајница С4
саобраћајница С5 - рампа за
чамце
саобраћајница С6 мостовска конструкција

број катастарске парцеле
К.о. Костолац - град
Део к.п.: 1, 2, 3/2, 5, 2390/1
К.о. Костолац - град
Део к.п.: 4,46,70
К.о. Костолац - град
Део к.п.: 1,2,3/2,
К.о. Костолац - град
Део к.п.: 2,3/2,4
К.о. Костолац - град
Део к.п.: 1,2,4,70
К.о. Костолац - град
Део к.п.: 2385,2424
К.о. Костолац - град
Део к.п.: 2
К.о. Костолац - град
Део к.п.: 2, 70, 106, 2426, 2385

Табела 9: Парцеле за јавне саобраћајне површине
3.4.1. МРЕЖА САОБРАЋАЈНИЦА
Концепт уличне мреже заснива се на Плану генералне регулације Костолца („Службени гласника Града Пожаревца“, бр. 6/15“), као део секундарне уличне
мреже, са приступом простору из правца Костолца
преко улице Кнеза Лазара.
Ситуациони и нивелациони план саобраћајница
у оквиру границе Плана, приказан у одговарајућем
графичком прилогу, дефинисан је према постојећој
саобраћајној мрежи и потребама планираних садржаја и проточности. Нивелационо решење саобраћајних површина урађено је на основу уклапања планираних и постојећих делова саобраћајница ободне
саобраћајне мреже и на основу постојећих нивелационих односа.
Овим Планом планирана је реконструкција попречних профила постојећих саобраћајница и изградња нових на следећи начин:

•	Улица Кнеза Лазара (С7) - ширина регулације
7,5m (елементи попречног профила: коловоз 6m,
тротоар 1,5m);
•	Улица Васе Пелагића (С8) - ширина регулације
променљива за први део колско пешачка саобраћајница 4,5m (између саобраћајница С7 и С2)
и други део нормална саобраћајница 8,5m (између
саобраћајница С2 и С3) (елементи: први део коловоз 3,5 m тротоар 1m и други део коловоз 5,5m
тротоар једнострани 1,5 m и насупрот тротоару
бициклистичка стаза 1,5m).
•	саобраћајница С1 - ширина регулације 12,5m,
17,5m и 36,5m (елементи: коловоз 6,0m, тротоар ка Дунаву 3,5m на почетку саобраћајнице између коловоза и тротоара предвиђен паркинг за
аутобусе 12,0m, пролазна саобраћајница 7,0m и
паркинг 5,0m и на десној страни саобраћајнице
бициклистичка стаза 1,5m са тротоаром 1,5m. На
једном делу између бициклистичке стазе и коловоза паркинг 5,0m), са окретницом за аутобусе.
Саобраћајница С1 се налази у брањеном делу
простора, а својим мањим делом, на позиције
окретнице представља линију обалоутврде, дефинисане оријентациона на коти 73,80 mnm.
•	саобраћајница С2 - ширина регулације 6,5m (до
8,5 m) (елементи: коловоз 3,5m, са једне стране
тротоар 1,5m и са друге стране бициклистичка
стаза 1,5m), са пратећим паркинг простором код
кога је ширина коловоза проширена на 5,5m.
•	саобраћајница С3 - ширина регулације 8,5m (елементи: коловоз 5,5m, са једне стране саобраћајнице бициклистичка стаза 1,5m и тротоар 1,5m);
•	саобраћајница С4 - колска стаза за потребе одржавања канала (са ограниченим режимом коришћења, тј. приступа - рампом), ширина регулације тј. коловоза 4,5m;
•	саобраћајница С5 - рампа за чамце, ширине 3,5m,
пад око 7,5%, у оквиру ВП4;
•	саобраћајница С6 - мостовска конструкција, ширина регулације постојећег моста 5,1m.
Током разраде планског саобраћајног решења
кроз техничку документацију, уколико се изнађе
прихватљивије решење у инвестиционо-техничком
смислу, дозвољена је прерасподела садржаја попречних профила, као и инсталација, унутар Планом
дефинисане регулације саобраћајница.
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Прелази, тј. мостовске конструкције су позициониране у складу са саобраћајном матрицом и према
условима коришћења канала.
Непосредно уз саобраћајницу С1 планира се изградња управног паркинг простора за потребе путничког пристаништа 28 ПМ за путничке аутомобиле
и 5 ПМ за аутобусе, а код планиране марине паркинг
58 ПМ за путничке аутомобиле. Друга локација паркинга је уз саобраћајницу С2, капацитета 10 ПМ, за
потребе посетилаца рекреативних површина. Укупан
капацитет паркинга је 96 ПМ за путничке аутомобиле и 5 ПМ за туристичке аутобусе.
Одводњавање саобраћајних површина решавати
у систему затворене кишне канализације. Применити асфалтно бетонски коловозни застор саобраћајница. Застор комуналних и пешачких стаза, и колско-пешачких приступа, предвидети од примерених
матерјала који не морају бити асфалтни. Коловозну конструкцију саобраћајница димензионисати за
средње тешко саобраћајно оптерећење.
3.4.2. БИЦИКЛИСТИЧКИ САОБРАЋАЈ
Планирана бициклистичка стаза ширине 1,5m у
оквиру саобраћајница С1, С2, С3 и дела С8 у потпуности ободно опслужује простор и у функцији је
промовисања мобилности, рекреације, као и јачања
свести о очувању животне средине, кроз развој еколошки прихватњивих видова саобраћаја. Постојећа
регулација Улице Кнеза Лазара (С7) нема могућност
проширења ради формирања бициклистичке стазе, а
представља изузетно атрактиван правац дуж Дунавца. По реализацији целокупне саобраћајне мреже и
изградње саобраћајница С1 и С2, могуће је успоставити режим једносмерног саобраћаја и у постојећој
регулацији саобраћајнице С7 другачије расподелити
елементе попречног профила коловоза и тротоара,
тако да се формира бициклистичка стаза минималне
ширине 1,5m. На бициклистичким стазама предвидети асфалтни застор.
3.4.3. ПЕШАЧКИ САОБРАЋАЈ
Дуж свих саобраћаница дати су једнострани тротоари ширине 1-1,5m, стим да је паралелно са током
Дунава, уз саобраћајницу С1 дата и променада за
шетњу ширине 3,5m. Шетне стазе и правце унутар
јавних зелених површина дати у оквиру пројекта пејзажног уређења и ускладити са другим спортско-рекреативним садржајима и просторима за одмор посетилаца. Шеталиште изведено на линији одбране од
поплава код мотела „Дунавски драгуљ“ уклопити у
друге стазе и наставак обалоутврде, на којој се може
формирати стаза.
3.4.4. ПАРКИРАЊЕ
Минималан број места за смештај путничких возила одредити према следећим нормативима:
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− становање: 1.1 ПМ/1 стану, на припадајућој
парцели;
− хотел: 1ПМ/10 кревета (у зависности од категорије), на припадујућој парцели;
− трговина: 1 ПМ/100m2 корисне површине;
− угоститељство: 1 ПМ / два стола са по четири
столице;
− рекреативне површине: 1 ПМ/240m2 корисне
површине;
− производња и складиштење: 1 ПМ/200m2 корисне површине;
− за марину: 15% везова тј. мин. 15 ПМ;
− за путничко пристаниште минимум 20 ПМ и 4
за туристичке аутобусе (према пројектном задатку).
Остварен број паркинг места планиран овим Планом задовољава потребе посетиоца овог простора, тј.
различитих садржаја у оквиру границе плана.
Димензије паркинг места планирати 2,5m x 5,0m.
Предвидети садњу дрвореда уз спољњу ивицу паркинга после сваког другог или трећег паркинга у зависности од врсте садница.
Од укупног броја паркинг места 5% обезбедити за
особе са инвалидитетом, у свему према Правилнику
о техничким стандардима планирања, пројектовања
и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом,
деци и старим особама („Службени гласник РС“,
бр.22/2015).
3.4.5. ЈАВНИ ГРАДСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА
У оквиру предметног простора дата је могућност
за продужетак трасе постојећих аутобуских линија
које саобраћају, дуж регулације Дунава (саобраћајница С1), са планираним стајалиштем и окретницом.
Такође, оставља се могућност реорганизације мреже
линија до центра насеља Костолац и до Пожаревца, у складу са развојем саобраћајног система, кроз
повећање превозних капацитета на постојећим линијама и успостављање нових, а у циљу боље доступности простора грађанима, афирмације туризма
и провођења слободног времена у природи.
3.4.6. УСЛОВИ ЗА ПРИСТУПАЧНОСТ ПРОСТОРА
У току разраде и спровођења плана при решавању
саобраћајних површина, прилаза објектима и других
елемената уређења и изградње простора и објеката
применити одредбе Правилника о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката којима се осигурава несметано кретање и приступ
особама са инвалидитетом, деци и старим особама
(„Службени гласник РС“, бр. 22/15).
ЈП Путеви Србије, бр. 953-7406/18-1 од 17.04.2018.
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3.5. ИНФРАСТРУКТУРНА МРЕЖА, ОБЈЕКТИ
И ПОВРШИНЕ
(графички прилог бр. 5 „Синхрон план“ Р 1 1000)
Површине за
инфраструктурне објекте и
комплексе
ТС „Драгуљ“
(трафо станица)
ЦС-н
(црпна станица)
ТПС
(топлопредајна сатница)

број катастарске парцеле
К.о. Костолац-град
Део к.п.: 2, 3/2
К.о. Костолац-град
Део к.п.: 2, 3/2
К.о. Костолац-град
Део к.п.: 4

Табела 10: Табела парцела за инфраструктурне и
комуналне површине
3.5.1. ВОДОПРИВРЕДА И ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ
(ВП)
(графички прилог бр. 2 „Планирана намена површина“ Р 1: 1000)
Водно земљиште

број катастарске парцеле

ВП1
Дуж Дунавца и
улице Кнеза Лазара, ушће
са Дунавом, испред мотела
„Драгуљ“

К.о. Костолац-град
Део к.п.: 2386, 2390/1, 1

ВП2
Уз Дунав, испред ЈЗ5 и ПП

К.о. Костолац-град
Део к.п.: 1

ВП3
К.о. Костолац-град
Уз Дунав, ушће канала топле
Део к.п.: 1
воде = ЈЗ6
ВП4
Канал топле воде, са
припадајућим обалама

К.о. Костолац-град
Део к.п.: 2385, 2

Табела 11: Табела парцела водног земљишта
У планирању се руководило одредницама Закона о водама („Службени гласник РС“, бр. 46/91,
53/93, 67/93, 48/94, 54/96, 101/2016), и у складу са
Вопривредном основом Републике Србије („Службени гласник РС“ бр. 11/2002) и Стратегијом управљања водама на територији Републике Србије до
2034. године („Службени гласник РС“ бр. 3/2017), у
смислу дефинисања и заштите водног земљишта у
јавној својини и водопривредних објеката, заштита
од великих вода, заштита режима вода и коришћење
вода. Водно земљиште текуће воде, у складу са одредницама наведеног закона, је корито за велику воду
(простор који плави велика вода повратног периода
једном у 100 година) и приобално земљиште тј. појас
земљишта непосредно уз корито за велику воду, који
служи одржавању заштитних објеката и корита и
обављању других активности које се односе на управљање водама у подручју заштићеном од поплава.
Простор обухваћен границом плана припада
сливу и водном подручју реке Дунав. На предметној
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локацији најближе водотоке чине костолачки канал,
канал топле воде и река Дунав. Костолачки канал
који се налази на југо-западној граници плана, представља спој некадашњег рукавца Дунава са Дунавоми изграђен је за потребе снабдевања водом из
Дунава „ТЕ Костолац А“. На km 1098+000 стационаже по пловном путу реке Дунав, на десној обали,
налази се улаз у канал, који је дугачак око 1200m и
широк око 80m. Дно канала је на коти око 65 mnm.
Регулацију канала Дунавац, који је планиран да се
шири за потребе робног пристаништа у функцији
индустријске зоне планирати тако да оставе утисак
природне обале.
Канал топле воде на северно-источној граници
плана (који у сегментима има изведену обалоутврду),
служи за испуштање топле воде из „ТЕ Костолац А“
у реку Дунав.
Подручје обухваћено планом је у домену директног утицаја великих вода реке Дунав и не представља
штићено подручје сходно Оперативном плану одбране од поплава. Заштита од спољних вода реке Дунава
(и Млаве, ван границе предметног плана), изводи се
узводно и низводно од подручја обухваћеног планом
и налази се у зони сектора ДЂ.2.6. и ДЂ.2.8., а редовно одржавање и одбрана од поплава у надлежности
је ЈП ЕПС Београд, Огранак ХЕ Ђердап, Сектор за
одржавање приобаља Пожаревац. Заштитни ситем
је димензионисан на стогодишњи поплавни талас
(према подацима Републичког хидрометеоролошког завода кота реке Дунав у Великом Градишту при
стогодишњим великим водама је Н1%=71,77 mnm, а
у Смедереву износи Н1%=73,80 mnm), односно кота
узводног заштитног система (лева обала костолачког
канала и дунавски насип узводно од ушћа Велике
Мораве) је изведена на коти 74,50 mnm. Објекти намене становања, комерцијале, привреде и сл. морају
бити ван граничних (поплавних) линија корита за
стогодишњу велику воду реке Дунав и костолачког
канала и са удаљењем од мининимум 10m приобалног земљишта. Обавезни сервисни простор уз водотокове може да се користи и као сервисна саобраћајница, минималне ширине 5m.
Планирано је уређење регулације Дунава изградњом кеја и обалоутврде, од путничког пристаништа до и око марине. Линија тј. регулација планиране трасе обалоутврде је обавезујућа за даљу
разраду у оквиру пројектне документације, осим на
деоници код марине, где је оријентациона, где ће се
прецизније дефинисати кроз израду урбанистичког
пројекта и постављена је тако да пратећи објекти
марине буду у брањеном простору. За одређивање
висинске регулације руководило се тз. стогодишњим
режимом вода Дунава, тј. котом 73,80 mnm, али је
могуће обалоутврду димензионисати и према изливању хиљадугодишњих вода Q0,1% вероватноће појаве.
У ту сврху потребно је израдити пројектну документацију за обалоутврду, почев од Идејног решење са
хидролошком студијом (којим се може предложити
фиксна или мобилна опрема за одбрану), посебно
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водећи рачуна о постојећем делу, уклапању са њим
и потребама везаним за планиране намене. Обалоутврда поред хидротехничког, мора да задовољи и
естетске и функционалне захтеве, а начин уређења
обалоутврде треба да обезбеди истовремено заштиту
визура ка реци, могућност континуалних управних
пешачких праваца и директан контакт посетиоца са
рекама и одређене локације за степенишне силазе. На
делу регулације канала топле воде, планирана је рампа благог нагиба за потребе извлачења мањих и лакших пловила. У оквиру водопривредног земљишта
ВП3, дата је могућност изградње у небрањеном делу
видиковца, са ког је могућ приступ и сагледавање
јединственог локалитета ушћа и обала.
ЈВП “Србијаводе“, Водопривредни центар „Сава-Дунав“ бр. 391/3 од 23.04.2018., Министарство
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Дирекција за водне путеве бр. 11/46-2 од 19.04.2018.,
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за водни саобраћај и безбедност
пловидбе бр. 350-01-00930/2018-06 од 16.08.2018.,
ЈП ЕПС Огранак ХЕ Ђердап бр. 01.06-1564222-2018
од 13.04.2018.
3.5.2. ВОДОВОДНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ
Постојеће стање
На подручју насеља Костолац већ је заснован јединствен и организован систем за снабдевање водом.
Водоводни систем чине из вориште „Ловац“ са црпном станицом и водоводна мрeжа. Од постојећег резервоара вода се цевоводима дистрибуира до потрошача. Водоводна мрежа је углавном стара , изграђена
40- тих година прошлог века.
У делу који је обухваћен планом постоје цевоводи:
•П
 ВЦ 110 mm у трупу саобраћајнице Кнеза Лазара (С7), поред Дунавца, са подземним хидрантом на крају цевовода.
• ПЕ80 цевовод у делу саобраћајнице Васе Пелагића (С8), на југоисточној граници плана.
Планирано стање
Водоснабдевање санитарно исправном водом за
пиће, техничком водом за одржавање и прање уређених површина и противпожарну заштиту, решити
прикључивањем на јавни водовод насеља Костолац и
зградњом и проширењем постојеће водоводне мреже.
Постојећа водоводна мрежа са цевоводима ПВЦ
110 и ПЕ80 у делу обухваћеном планом се задржава.
Ова два постојећа цевовода повезују се новим дуж
трасе саобраћајнице С2. Постојећи цевовод ПВЦ 110
се продужава до кружне окретнице дуж регулаације
Дунава трасом саобраћајнице С1. Изградњу нове и
реконструкцију постојеће водоводне мреже вршити
етапно према потреби и развоју планираних садржаја.
Евентуалне додатне количине воде пре свега за
санитарне потребе, могу се обезбедити путем одговарајућих бунара, уз претходно обављење хидрогеолошке
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истражне радове, а уколико је потребно може се палнирати и резервоарски простор.
Нову уличну мрежу минималног пречника ø100
mm поставити у јавним површинама а сходно намени
површина и регулационо - нивелационим решењима
саобраћајница. Положај је дефинисан у графичком
прилогу „Синхрон план“.
Димензије водоводне мреже треба да задовоље
потребе у води како за планиране кориснике тако и
за противпожарне потребе. Водоводну мрежу опремити противпожарним хидрантима на прописаном
одстојању, затварачима, испустима и свим осталим
елеметима неопходним за њено правилно функционисање и одржавање.
Хоризонтални размак секундара при паралелном
вођењу трасе инсталација мора бити најмање 1m,
са обе стране од ивице цеви, а вертикални на месту
укрштања најмање 0,5m. За главне (потисне) цевоводе и колекторе прописан је појас заштите у ширини од 2,5m, са обе стране од ивице цеви. Укрштање
се врши искључиво под правим углом. Минимално
дозвољено одстојања водоводне мреже од осовине
стабла је 1,5m. У близини инсталација обавезан је
ручни ископ.
Санитарни режими у зонама заштите дефинисани
су Законом о водама („Службени Гласник РС“ бр.
30/10), Правилником о начину одржавања зона и
појасева санитарне заштите објеката за снабдевање
водом за пиће („Службени Гласник СРС“ бр. 37/78),
Правилником о хигијенској исправности воде за
пиће („Службени лист СФРЈ“ бр. 33/87) и Законом
о санитарном надзору („Службени гласник РС“ бр.
125/2004).
*ЈКП Водовод и канализација Пожаревац бр. 013079/1 од 11.05.2018.
3.5.3. КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ
Постојеће стање
Предметно подручје припада сливу реке Дунав, у
непосредној близини рукавца Дунавац. На подручју
Плана постоји изграђена канализациона мрежа употребљених вода. Окосницу система чини главни
градски колектор димензија 900-1000/600 mm који
пролази средином насеља, док су фекални канали
изграђени у готово свим улицама. У делу који је
обухваћен Планом постоји канализација Æ200 mm,
али не постоји изграђена канализациона мрежа атмосферских вода.
Планирано стање
На основу топографских и хидрографских карактеристика подручја и стања изграђене мреже,
канализација је решена по сепарационом принципу
одвођења атмосферских и употребљених вода.
Постојећа канализационана мрежа у делу обухваћеном планом се задржава. Планиран је сепарациони систем одвођења атмосферских и употребљених
вода. Минималан пречник планиране атмосферске
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канализације је Ø300mm, а канализације употребљенихг вода Ø250mm. На канализационој мрежи на
свим скретањима, променама падова и пречника
предвидети ревизиона окна. Начин изградње кишне
и фекалне канализације прилагодити хидрогеолошким и топографским карактеристикама терена.
Од кружне окретнице, дуж регулације Дунава
трасом саобраћајнице С1, формира се канализациони колектор употребљених отпадних вода до
постојеће канализације на коју се прикључује преко
црпне станице (ЦС-н). Црпна станица се састоји се
од надземног дела потребног за смештај опреме и
подземног дела, црпилишта који су мин. 3m удаљени од суседних грађевинских парцела. На комплексу
је потребно обезбедити простор за смештај возила.
Слободне неизграђене површине озеленети травом
и ниским жбунастим растињем, а комплекс оградити
транспарентном оградом висине до 2m. Техничком
документацијом ће се извршити димензионисање
објекта и одређивање капацитета, а на основу усвојеног Идејног пројекта, ове планске документације
и техничких услова надлежног ЈКП.
Нову уличну фекалну канализациону мрежу
минималног пречника ø250 mm поставити у саобраћајницама око осовине пута. Квалитет вода које
се прикључују на градску канализациону мрежу,
мора задовољити условљености дате Правилником
о техничким и санитарним условима за упуштање
отпадних вода у градску канализацију („Службени
лист града Пожаревца“, бр. 2/86). Минимално одстојања канализационе мреже од осовине стабла
дрвета је 2,5m.
Атмосферске воде са локација, које могу бити
оптерећене мастима и уљима, пре упуштања у каналску мрежу, потребно је пречистити на таложнику за механичке нечистоће и на сепараторима уља и
масти до нивоа којим се не може угрозити квалитет
површинских и подземних вода прописаних за II класу вода. Атмосферске воде са условно незагађених,
кровних и некомуникационих површина прикупити
системом ригола и евакуисати без претходног третмана у околне зелене површине или у канале и реку
Дунав. Загађене зауљене атмосферске воде са манипулативних површина, као и воде од прања и одржавања тих површина, пре упуштања у реципијент,
морају се прикупити посебни системом канализације и пропустити кроз одговарајуће таложнике и
сепараторе масти и уља, ради одстрањивања штетне
материје у складу са Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у води и роковима
за њихово достизање („Службени гласни Републике
Србије“, бр. 67/2011, 48/2012 и 1/2016). Нову уличну
кишну канализациону мрежу минималног пречника
ø300 mm поставити у саобраћајницама, око осовине пута и усметити је најкраћим путем до неког од
реципијента.
Приликом усвајања решења објеката за евакуацију
отпадних вода, испоштовани су следећи прописи:
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• Закон о водама („Службени гласник Републике
Србије“, број 30/2010, 93/2012 и 101/2016),
• Правилник о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката, садржини мишљења у поступку издавања водних услова и садржини извештаја у
поступку издавања водне дозволе („Службени гласник Републике Србије“, број 72/2017),
• Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник Републике Србије“, број
67/2011, 48/2012 и 1/2016),
• Правилник о еколошком и хемијском статусу
површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Службени гласник Републике Србије“, број 74/2011),
• Правилник о одређивању и одржавању зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања („Службени гласник Републике Србије“, број 92/2008).
Да би се постигле неопходне условности за комплексно решење водоснабдевања и каналисања, неопходна је израда генералних пројеката на основу
адекватних подлога како би се пронашла економски
и технички оправдана решења и дефинисали капацитети и реципијенти. Димензије канализационе мреже
дифинисати кроз израду техничке документације.
Пројекте канализационе мреже и објеката радити
према техничким прописима надлежне комуналне
организације и на исте прибавити сагласност.
3.5.4. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА
И ОБЈЕКТИ
При планирању, пројектовању и изградњи руководити се нормативима и условима датим у:
• Закону о енергетици („Сл. гласник РС“ бр.
145/2014)
• Правилнику о техничким нормативима за изградњу електоенергетских водова називног напона
од 1 kV до 400 kV („Сл. лист СФРЈ“ бр. 65/1988, „Сл.
лист СРЈ“ бр. 18/1992)
• Правилнику о техничким нормативима за електоенергетска постројења називног напона изнад 1000
V („Сл. лист СРЈ“ бр. 61/1995)
• Правилнику о техничким нормативима за
уземљења електоенергетских постројења називног
напона изнад 1000 V („Сл. лист СФРЈ“ бр. 4/1974)
• Закону о заштити од нејонизујућих зрачења
(„Сл. гласник РС“ бр. 36/2009) и припадајућим Правилницима.
• Свим важећим техничким условима за заштиту
подземних металних цевовода и телекомуникационих постројења, од утицаја електроенергетских постројења.
У оквиру границе Плана нису изграђени, нити се
планирају, електроенергетски (ее) објекти напонског
нивоа 110 kV или вишег.
Подручје плана напаја се из постојеће трафостанице 35/10 kV „Костолац 1“, тренутно инсталисане
снаге 2х8 МVA, из 10 kV извода „Ламела Д“.
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Део потрошача се на овом конзуму се напаја из
КБТС 10/0,4 kV „Канал“, инсталисане снаге 1х400
kVА, која се налази ван границе плана.
У оквиру границе Плана изграђени су следећи
електроенергетски (ее) објекти:
• лимена трафостаница 10/0,4 kV „Драгуљ“, инсталисане снаге 1х400 kVА, која се подземним 10
kV водом IPO13-3x50 mm2 напаја из КБТС 10/0,4 kV
„Канал“, инсталисане снаге 1х400 kVА,
• надземни нисконапонски водови 0,4 kV,
• подземни електроенергетски водови 0,4 kV,
• инсталација јавне расвете (ЈО).
На основу урбанистичких показатеља, специфичног оптерећења за поједине кориснике, као и Техничке препоруке број 14а (издата од стране „Електропривреда Србије“– дирекција за дистрибуцију
електричне енергије) планирана једновремена снага
за посматрано подручје износи око 850 КW.
Због планираног продужетка саобраћајнице (улица Кнеза Лазара и саобраћајница С1), потребно је
укинути постојећу ТС 10/0,4 kV „Драгуљ“, а на планом одређенoј парцели изградити нову МБТС 10/0,4
kV капацитета 1х1000 kVА.
Уколико се при извођењу радова угрожавају водови 10 kV и 1 kV потребно их је заштитити, односно
где то није могуће изместити. Ее водове заштитити
навлачењем заштитних цеви преко каблова на угроженој деоници или изместити на приближно исто
место уз задржавање постојећих веза. Приликом измештања ових водова водити рачуна о потребним
међусобним растојањима и угловима при паралелном вођењу и укрштању са другим ee водовима и
осталим подземним инсталацијама које се могу наћи
у новој траси водова. Потребно је да се у траси вода
не налази никакав објекат који би угрожавао ee вод и
онемогућавао приступ воду приликом квара. Уколико
се траса подземног вода нађе испод коловоза, водове заштитити постављањем у кабловску канализацију пречника Æ100 mm. Предвидети 100% резерве
у броју отвора кабловске канализације за подземне
водове 10 kV, односно 50% резерве за подземне водове 1 kV.
Планиране ТС 10/0,4 kV прикључити, по принципу „улаз-излаз“, на планирани и постојеће водове
10 kV, сходно положају планиране ТС и расплету
водова 10 kV.
Од ТС 10/0,4 kV планира се полагање ее мреже 1
kV до потрошача електричне енергије.
Посебан услов, везан за локацију спортског аеродрома је да удаљеност вода од полетно-слетне
стазе не сме бити мања од 1000m, стим што се правац СПС не сме пресецати на удаљености мањој од
3000 m, а удаљености се могу смањити зависно од
теренских услова и намене аеродрома. У случају да
се електроводови воде надземно, неопходно је да се
у зони укрштања са водотоком, у најнеповољнијим
условима експлоатације, обезбедити минимум 7m
до најниже коте ланчанице кабла. У случају да се
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планира посебна уљна трафостаница, мора да има
водонепропусну јаму за прихват уља у случају акцидентних ситуација.
Уколико се при извођењу радова угрожавају инсталације, и други елементи, ЈО извршити њихову
реконструкцију, односно прилагођавање планираном
решењу.
Планира се опремање инсталацијама осветљења
свих саобраћајних и зелених површина као и паркинг
простора. На растојању 0,5-0,7 m од ивице коловоза
или тротоарског простора, планира се постављање
стубова ЈО. На стубовима ЈО планирају се савремене
светиљке које имају добре фотометријске карактеристике и које омогућавају квалитетну и економичну
расвету.
За осветљење пешачких стаза и њиховог непосредног окружења (простори за одмор, дечију игру,
спортски терени), препоручује се монтажа светиљки
на висини 3-5 m, односно 8 m уколико је потребно
осветлити шири простор. Приликом стварања светлосне композиције применити принцип кохезије који
треба да повеже све елементе композиције.
За напајање осветљења поставити, на зеленој
површини или тротоарском простору, одговарајући
број мерно разводних ормана ЈО. Планиране разводне ормане прикључити, на погодном месту, на постојеће ТС 10/0,4 kV. На погодном месту изградити
подземни вод 1 kV од разводих ормана до стубова
ЈО. За напајање светиљки планира се изградња, по
принципу „од стуба до стуба“, подземног кабловског
вода 1 kV.
Саобраћајне површине осветлити у класи ЈО која
одговара њиховој саобраћајној функцији, односно
намени. На местима раскрсница, стајалишта и окретнице и итд. поставити осветљење јачег интезитета.
Сви елементи система ЈО планирају се тако да поред
техничких задовољавају амбијенталне и естетске захтеве простора у коме се налазе.
Димензије разводних ормана ЈО износе оријентационо: 0,32 x 0,75 x 1,0 m³ (ширина x дужина x
висина). Такође, оријентациона димензија темеља
стуба ЈО износи: 0,6 x 0,6 x 1,2 m³ (ширина x дужина
x дубина). Дуж свих саобраћајница, са најмање једне
стране, планирају се трасе за полагање горе поменутих ее водова 10 kV и 1 kV, као и стубова ЈО, са
одговарајућим прелазима саобраћајнице. Планиране
ее водове постављати подземно испод тротоарског
простора и зелених површина, у рову дубине 0,8 m и
ширине у зависности од броја ее водова у рову, дуж
планираних и постојећих ее траса.
Није дозвољено постављање висинских препрека
које могу да угрозе коришћење и безбедност аеродрома, у правцу простирања ПСС и у ширини од око
55 m, а што се односи на врсту, висину и положај
планиране јавне расвете, која мора бити прилагођена
овом услову.
Ее водове 10 kV који се планирају ван границе
Плана полагати у складу са фактичким стањем у
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регулацији постојећих саобраћајница или других
јавних површина, паралелно траси постојећих ее
водова.
*Услови АД „Електромрежа Србије“ Београд, бр.
130-00-UTD-003-346/2018-002 од 15.05.2018., Услови ОДС „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, бр.
103697/2 од 29.06.2018.
3.5.5. ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИОНА
МРЕЖА И ОБЈЕКТИ
Постојеће стање
Подручје обухваћено планом припада Телекомуникационом центру Костолац.
На подручју плана постоји изграђена електронска
комуникациона инфраструктура која се састоји од
подземне кабловске дистрибутивне и разводне мреже. У ширем подручју плана постоје мултисервисни
приступни чворови, мини IPAN уређаји, до којих је
положен оптички кабл у заштитној цеви која се налази у рову.
Приступна тк мрежа изведена је кабловима постављеним у тк канализацију и слободно у земљу, у
тротоарском простору, пратећи коридор постојећих
саобраћајних површина и у зеленим површинама, а
претплатници су преко унутрашњих и спољашњих
извода повезани са дистрибутивном тк мрежом.
На подручју овог плана нема изграђених базних
станица мобилних оператера.
Планирано стање
Уколико се при извођењу радова угрожава постојећа тк мрежа потребно ју је заштитити, односно
где то није могуће изместити. Постојеће тк инсталације заштитити навлачењем заштитних цеви преко
каблова на угроженој деоници, односно изместити
у планирану тк канализацију. Измештање извршити
тако да се обезбеди неометан прилаз и редовно одржавање тк мреже, односно да се обиђу површине
планиране за будуће објекте. Обилажење објеката
извести потребним бројем распона под углом и тк
окнима између њих.
Нова ТТ канализација гради се применом мини
ровова са полагањем ПВЦ или ПЕ цеви у ров са израдом ревизионих окана.
За потребе бежичне приступне мреже, на предметном подручју, планира се изградња базне станице - БС (посебно или заједнички за више оператора),
специјално прилагођене амбијенталним и естетским
захтевима простора у коме се налази. БС изградити,
према правилима градње, на планираном објекту
путничког пристаништа, и обезбедити:
• просторију у објекту за смештај опреме за
унутрашњу монтажу БС минималне површине од 20
m², или простор на крову објекта за смештај опреме за спољашњу монтажу БС минималне површине
од 2x3 m², са прикључком за напајање електричном
енергијом;
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• простор на четири угла објекта, на крову уз саму
ивицу објекта, за смештај антенских носача који треба да носе радио опрему и панел антене;
• да испред антена не буде препрека које би ометале рад БС.
У колико постоји потреба, могуће је поставити и
додатне БС непосредно поред саобраћајне површине,
на маскирном стубу и обезбедити приступ тк канализацији и ее мрежи. Маскирни стуб је сличних естетских карактеристика као и стуб ЈО, оријентационе
висине 3 m са оријентационом димензијом темеља:
0,6 x 0,6 x 1 m³ (ширина x дужина x дубина).
Услед специфичности предметног подручја, оставља се тк оператору да у сарадњи са корисником
парцеле/инвеститором одреди величину простора,
приступ објекту, капацитет, тaчну локацију, као и место прикључења тк концентрације и БС кроз израду
техничке документације, сходно динамици изградње.
У циљу прикључења поменутих ТКО и БС на тк
мрежу, планира се изградња тк канализације, од постојеће тк канализације преко предметног подручја.
Планирану тк канализацију реализовати у облику
дистрибутивне тк канализације у коју ће се увлачити
оптички тк каблови.
Дуж свих саобраћајница, са најмање једне стране, планирају се трасе за полагање горе поменуте тк
канализације, са одговарајућим прелазима саобраћајница. Планирану тк канализацију постављати испод
тротоарског простора и зелених површина, у рову дубине 0,8 m, односно 1,2 m испод коловоза (мерећи од
горње коте цеви до доње коте коловоза) и ширине 0,4
m. Димензије тк окна износе оријентационо: 0,8 x 1,0
x 1,0 m³ (ширина x дужина x висина), и повезују се са
две PVC (PEHD) цеви пречника Æ110 mm, односно
две PE цеви пречника Æ50 mm дуж пешачких стаза.
Од најближег наставка на постојећем оптичком тк
каблу, кроз планирану и постојећу тк канализацију,
планирају се оптички тк каблови до ТКО и БС.
*Услови „Телеком Србија“ а.д., број 157662/22018 од 25.04.2018.
3.5.6. ТОПЛОВОДНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ
Постојеће стање
Предметни простор припада топлификационом
систему топлане Термоелектране „Костолац А“ која
преко магистралног вреловода Костолац-Пожаревац
транспортује врелу воду температуре 130/75оС, притиска НП16, од измењивачко-пумпне станице ИПС
смештене у електрани до примарне градске мреже
Пожаревца. На овај вреловод прикључене су и зоне
у Костолцу, које су у надлежности „Градске општине
Костолац“.
У оквиру границе Плана изведени су :
• Деонице примарног вреловода уз обалу канала
Дунавац до хотела „Драгуљ“
• Деонице примарног вреловода дуж улице С7 и
једног дела улице С2.
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• Топлопредајна станица ТПС на делу јавне површине Ј33.
Нису познате димензије постојеће топловодне
мреже. Заштитна зона постојећих топловода износи
по 2m обострано, мерено од спољњих ивица топловодних цеви, у оквиру које је забрањена свака градња
објеката супраструктуре.
Планирано стање
Постојећи потрошачи који су прикључени на систем даљинског грејања задржавају своје прикључке.
Предвиђа се извођење продужетка постојоћег
примарног топловода од хотела „Драгуљ“ дуж регулације Дунава трасом јавне саобраћајнице С1 до
планираног објекта марине. Са тог новоизграђеног
топловода је предвиђено прикључење објеката у зонама: Марина (М), Јавног зеленила (ЈЗ1), Путничког
пристаништа (ПП) и Спортског аеродрома (СА).
Објекти Привредне делатности (П) се прикључују
на постојећи топловод у улици С2.
Објекти јавних тоалета у зони јавног зеленила (ЈЗ2)
се прикључују на постојећи топловод у улици С7.
На бази урбанистичких показатеља датих овим
планом извршена је процена топлотног конзума за
планиране потрошаче. Он износи:
• Марина: 90 kW
• Путничко пристаниште: 75 kW
• Јавне зелене површине: 60 kW
• Спортски аеродром: 405 kW
• Становање: 1500 kW
• Комерцијалне делатности: 150 kW
• Привредне делатности: 1000 kW
Укупно је за све планиране потрошаче потребан
топлотни конзум од cca Q=3.28 МW топлотне енергије.
Прикључење постојећих и планираних објеката на
предметној локацији предвидети како са постојећих
тако и са планираних топловода. Планирану топловодну мрежу за новопланиране потрошаче изводити
у предизолованим цевима. Иста је распоређена оптимално и постављена тако да представља најцелисходније решење у односу на просторне могућности
СТАНОВАЊЕ (С)
основна намена
површина
компатибилност
намене

појединих саобраћајница и положаја осталих инфраструктурних водова. Минимално дозвољено одстојања топловодне мреже од осовине стабла дрвета
је 2m.Топлотне подстанице сместити у приземне делове планираних објеката. Њихов број и тачну диспозицију дати израдом и овером даље техничке документације. Оне морају имати обезбеђене приступно
колско-пешачке стазе и прикључке на водовод, ел.
енергију и гравитациону канализацију. Димензије
топлотних подстаница, начин вентилирања и звучну
изолацију пројектовати према стандардима. Приликом пројектовања и изградње термотехничких водова
и постројења у свему се придржавати прописа из
„Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом“ („Службени лист града Пожаревца“
број 4/09) и осталих важећих техничких норматива
и прописа машинске струке.
*ЈП Топлификација, Пожаревац бр. 2062/2 од
16.04.2018., РС Град Пожаревац, Градска општина
Костолац бр. 01-352-562/18 од 10.05.2018.
3.5.7. ГАСОВОДНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ
На предметном простору нe постоји изведена гасоводна мрежа и постројења.
* Услови Србија гас, бр.07-07/14004 од 14.06.2018.

4. ПОВРШИНЕ ОСТАЛИХ НАМЕНА

(графички прилог бр. 2 „Планирана намена површина“ Р 1:1000)
4.1. СТАНОВАЊЕ (С)
Планира се унапређење постојећег становања,
формираног у блоку дуж улице Кнеза Лазара. Циљ је
подизање стандарда, без уситњавања постојеће парцелације и погушћавања у броју становника. Осим
стамбених објеката и кућа за одмор, могућа је и интерполација комерцијалне намене, посебно садржаја
за смештај туриста, у виду мањих смештајних капацитета, ниже категоризације - пансиона, хостела и сл.

•

становање и куће за одмор

•

 а становањем су компатибилни комерцијални садржаји из области туризма, трговине, и услужних
С
делатности, и објекти из области социјалне заштите и образовања (дечији вртићи, школе страних
језика и сл.), који не угрожавају животну средину и не стварају буку.
Општа правила и параметри за све намене у зони су исти.
Број смештајних јединица у случају компатабилне намене туризма није ограничен, већ се утврђује
према стандардима за ову делатност.
У оквиру сваке грађевинске парцеле дозвољена је изградња помоћних објеката (гараже, надстешнице,
вртни павиљони, стаклене баште, базени, фонтане, спортски терени и сл.), чија намена не угрожава
главни објекат и суседне парцеле и који улазе у обрачун урбанистичких параметара (И, БРГП, %
зелених површина).
Максималан број објеката (основне, компатабилне намене и помоћних објеката) на парцели је три.
За све објекте важе услови положаја на парцели и растојања од грађевинске линије, бочних и задње
границе парцеле.
Минимално међусобно растојање стамбених или пословних објеката од помоћних објеката је 1/2
висине стамбеног, односно пословног објекта (минимум 4.0 m).

•
•
•

број објеката на
парцели
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•

услови за формирање
грађевинске парцеле

изградња нових
објеката и положај
објекта на парцели

растојање од бочне
границе парцеле

растојање од задње
границе парцеле

индекс изграђености
парцеле
максимална висина
венца објекта
кота приземља

 вака катастарска парцела која испуњава планом прописане услове минималне површине и
С
минималне ширине фронта и има приступ саобраћајној површини може постати грађевинска парцела.
• Минимална површина за формирање грађевинске парцеле за изградњу слободностојећег објекта је
300m2.
• Минимална површина за формирање грађевинске парцеле за изградњу једнострано и двострано
узиданог објекта је 200m2.
• Минимална ширина фронта за формирање грађевинске парцеле за изградњу слободностојећег објекта
је 12m.
• Минимална ширина фронта за формирање грађевинске парцеле за изградњу једнострано и двострано
узиданог објекта је 8m.
• Грађевинске парцеле се могу формирати препарцелацијом катастарских парцела и делова
катастарских парцела, пројектом препарцелације и парцелације.
• Приступ јавној саобраћајној површини може бити посредно, преко приступног пута колско-пешачке
стазе минималне ширине 3.5 m за једносмерни приступ.
• Објекте постављати у оквиру зоне грађења. Зона грађења је дефинисана грађевинском линијом и
растојањем објекта од задње и бочних граница парцеле.
• Грађевинска линија у стамбеној зони је дефинисана на одстојању од 2m регулационе линије дуж улице
Кнеза Лазара и Васе Пелагића, тј. на 9,5 од регулационе линије саобраћајнице С2.
• Грађевинска линија је дуж улице Кнеза Лазара и Васе Пелагића је обавезујућа за изградњу нових
објеката.
• Објекат (главни или помоћни) je, према положају на парцели, слободностојећи или једнострано узидан
на једну бочну границу парцеле (уз сагласност власника суседне парцеле, када и сусед има право да
постави објекат на бочној граници парцеле, у истој дубини).
• За потребе вентилације и осветљавања помоћних просторија у стану (гардеробе, санитарни чворови
и сл.) или заједничког степеништа у објекту дозвољава се формирање светларника. Приликом
пројектовања новог објекта поштовати положај и димензије светларника постојећег суседног објекта.
Слободностојећи објекти:
• Минимално растојање објекта са отворима помоћних просторија на бочним фасадама, од бочних
граница парцеле је 1/3 висине објекта, не мање од 2m.
• Минимално растојање објекта са отворима стамбених просторија на бочним фасадама, од бочних
граница парцеле је 1/2 висине објекта, не мање од 4m.
Једнострано узидани објекти:
• Једнострано узидани објекат има једну бочну страну објекта постављену на бочну границу парцеле.
• Није дозвољено постављање отвора на бочној граници парцеле.
• минимално растојање слободностојећег помоћног објекта од бочних граница парцеле је 1 m, а
једнострано узиданог од 0 m и 1 m.
За угаоне објекте примењују се растојања од бочних граница парцеле.
Растојање објеката од задње границе парцеле је минимално:
• 2/3 висине објекта, не мање од 5m, уколико је дубина парцеле једнака или већа од 25m.
• 1/2 висине објекта, не мање од 4m, уколико је дубина парцеле мања од 25m.
• максимална дубина једнострано узиданог објекта је 15 m.
• минимално растојање помоћног објекта од задње границе парцеле је 1 m.
У случају различите дубине парцеле примењује се правило у односу на најмању дубину.
За парцеле које имају дефинисану задњу грађевиснку линију (ка ЈЗ3 и С2) меродавна је она.
•

Максимални индекс изграђености је И=0,8.

•

 аксимална висина венца објекта је 8.5m (максимална висина слемена објекта је 12m) у односу на
М
нулту коту, што дефинише оријенациону планирану спратност П+1+Пк/Пс.
Максимална висина једнострано узиданих објеката, постављених на бочној граници парцеле је 6.5m до
коте слемена, што дефинише оријенациону планирану спратност П+Пк или П+1 (са равним кровом).
Максимална висина помоћних објеката је 4m (до коте венца) и максимално 6m (до коте слемена).
Кота приземља стамбеног дела објекта или нестамбене намене у оквиру објекта (комерцијала или
пословање), је максимално 1.2 m од коте терена, стим да се денивелација решава у оквиру парцеле.
Постојеће објекте, који се налазе у оквиру датих грађевинских линија могуће је доградити у складу са
правилима плана.
Могуће је надзиђивање, доградња и реконструкција постојећих објеката до максимално дозвољених
параметара, уз услов решавања нормираног броја паркинг места и уз претходан увид у геомеханичку
и статичку документацију и пројекат изведеног стања у циљу провере носивости и слегања, као и
провере механичко-конструктивних елемената склопа објекта.
Постојећи стамбени објекти који имају индекс изграђености већи од дозвољеног, налазе се испред
грађевинске линије или не испуњавају нека од правила везаних за неопходна растојања од граница
парцела и од суседних објеката, могу се реконструисати у оквиру постојећег габарита, без његове
измене или било каквог проширења.
Дозвољава се пренамена постојећег стамбеног простора и помоћних простора у објекту у
комерцијални и пословни простор, као и побољшавање услова становања (изградња купатила, замена
инсталација, увођење централног грејања и сл.).
Дозвољава се пренамена постојећих таванских простора и помоћних простора у објекту адаптирањем
у корисни стамбени простор.

•
•
•
•
•

могуће интервенције
на постојећим
објектима

•

•
•
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•

Проценат слободних и зелених површина на парцели је мин. 60%.
Минимални проценат зелених површина у директном контакту са тлом (без подземних објеката и/или
делова подземних објеката) износи 40%.
услови за слободне и
• За озелењавање користити различите врсте зимзеленог и лишћарског дрвећа, шибља, ниског жбуња,
зелене површине
пузавица, живих ограда, перена и цвећа, као и остале вртне садржаје, попут баштенског мобилијара,
осветљења, декоративних стаза и др.
• Пожељно је да садни материјал за озелењавање ових парцела буде санитарно исправан и изабран од
школованих садница из расадника, као и да не буде на листи познатих алергената.
• Паркирање решити на парцели изградњом гараже или на отвореном паркинг месту у оквиру парцеле
решење паркирања
према нормативима дефинисаним у поглављу 3.4.4.
• Последња етажа се може извести као поткровље, мансарда или повучена етажа. Дозвољена је
изградња вишеводног крова.
• Висина назитка поткровне етаже износи максимално 1.6m рачунајући од коте пода поткровне етаже до
тачке прелома кровне косине. Нагиб кровних равни прилагодити врсти кровног покривача, стим да је
максимални нагиб 45°.
• Мансардни кров мора бити искључиво у габариту објекта (без препуста) пројектован као мансардни
кров уписан у полукруг, с тим да максимална висина прелома косине мансардног крова износи 2.2m
архитектонско
од коте пода поткровља.
обликовање
• Прозорски отвори у покровљу се могу решавати као кровне баџе или кровни прозори, с тим да облик
и ширина баџе морају бити усклађени са осталим елементима фасаде.
• Повученом етажом се сматра фасадно платно последње етаже повучено под углом од 57° у односу
на хоризонтални раван, односно повучено за минимално 1.5m од фасаде нижих спратова. Кров изнад
повучене етаже пројектовати као плитак коси кров (до 15°) са одговарајућим кровним покривачем.
• Није дозвољено препуштање еркера, балкона, тераса ван зоне грађења дефинисане грађевинском
линијом и удаљењима од бочних и задње границе парцеле.
• Укупна висина ограде, са уличне стране (рачунајући од коте тротоара) може бити максимално 1.4m.
Зидана ограда или сокла транспарентне ограде може бити максималне висине 0.9m.
услови за ограђивање
• Иза предвиђених ограда које могу бити од различитих материјала, могуће је формирати живе ограде.
парцеле
За ту сврху потребно је изабрати врсте које могу бити лишћарске и зимзелене, али је неопходно
избегавати оне врсте које могу имати отровне вегетативне делове и трње.
Планом је омогућена фазна реализација изградње на парцели. Све етапе-фазе реализације морају бити
дефинисане у пројектној документацији. Омогућити функционисање сваке фазе независно од реализације
фазност реализације
следеће и да се обавезе из једне фазе не преносе у другу. У свакој фази реализације морају се обезбедити
прописани услови за паркирање, озелењавање и уређење слободних површина парцеле.
инжењерско-геолошки За планиране садржаје урадити детаљна истраживања у складу са Законом о
услови
рударству и геолошким истраживањима („Сл. гласник РС“ бр. 101/15).

Табела 12: Правила изградње објеката у зони становања

4.2. КОМЕРЦИЈАЛНО-УСЛУЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ТУРИЗАМ (К)
4.2.1. Зона К1 - „Дунавски драгуљ“
Зоном К1 обухваћен је комплекс постојећег хотела „Дунавски драгуљ“ (ДП „Стандард“ доо, Костолац), који
је представља репер на овом простору са својим изуизетним положајем на самом ушћу канала Дунавца у Дунав.
•	део к.п. 1 К.о. Костолац - град,
•	површина грађевинске парцеле: око 4348 m2, аналитички дефинисана на графичком прилогу,
К1
•	макс И=0,3
•	дозвољено ограђивање, живом оградом у коју може бити инкорпорирана жичана мрежа. Висина
ограде (рачунајући од коте тротоара), може бити максимално 1.4 m.
•	туристички објекат - хотел
основна намена
•	категоризација према стандардима за ову врсту објеката
•	У оквиру грађевинске парцеле дозвољена је изградња помоћних објеката (летња башта,
број објеката на
надстешнице, вртни павиљони, базени, фонтане, спортски терени и сл.), чија намена не угрожава
парцели
главни објекат и суседне парцеле и који улазе у обрачун урбанистичких параметара (И, БРГП, %
зелених површина).
могуће интервенције на •	Објекат хотела се задржава у постојећем габариту и постојеће спратности П+Пк
постојећем објекту
•	Могуће је инвестиционо-техничко одржавање објекта
•	Проценат слободних и зелених површина на парцели је мин. 70%.
• Минимални проценат зелених површина у директном контакту са тлом износи 40%.
•	За озелењавање користити различите врсте зимзеленог и лишћарског дрвећа, шибља, ниског жбуња,
услови за слободне и
пузавица, живих ограда, перена и цвећа, као и остале вртне садржаје, попут баштенског мобилијара,
зелене површине
осветљења, декоративних стаза и др.
•	Пожељно је да садни материјал за озелењавање ових парцела буде санитарно исправан и изабран од
школованих садница из расадника, као и да не буде на листи познатих алергената.
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Паркирање решити на парцели изградњом отвореног паркинг простора, према нормативима
дефинисаним у поглављу 3.4.4.
•	При изградњи објеката ниже спратности могуће је фундирање објеката на темељним тракама
повезаним у оба правца по систему роштиља или темељним плочама, уз обавезну стабилизацију
темељног тла израдом тампон слоја од шљунка потребне дебљине, а не мање од 0.5 метара.
•	За планиране садржаје урадити детаљна истраживања у складу са Законом о рударству и геолошким
истраживањима („Сл. гласник РС“ бр. 101/15).

Табела 13: Правила изградње објеката у зони К1
4.2.2. Зона К2

Зоном К2 обухваћена је угаона парцела на раскрсници улица Кнеза Лазара и планираних саобраћајница С1 и
С2. Објекат је планиран са наменом услужних делатности, пре свега у функцији снабдевања или угоститељства.
•	цела к.п.5, део к.п. 1, К.о. Костолац - град,
•	површина грађевинске парцеле: око 500 m2, аналитички дефинисана на графичком прилогу,
К2
•	макс И=0,6
•	није дозвољено ограђивање
основна намена
• услужне делатности, снабдевање, угоститељство
•	У оквиру грађевинске парцеле дозвољена је изградња једног јединственог објекта, према датим
број објеката на
грађевиснким линијама, на удаљењу од 2 m од регулационе линије и бочне границе парцеле, према
парцели
становању.
•	Приземни, слободностојећи.
•	максимална висина коте венца 4m, у складу са наменом.
•	Положај на парцели према датим грађевинским линијама.
услови за изградњу
•	макс. укупна БРГП око 320 m2
објекат и архитектонско
•	Оригиналан и савремен израз у обликовању објекта, усклађеност са амбијентом.
обликовање
•	Користити савремене материјале који су трајни и лаки за одржавање.
•	Посебно нагласити позицију угла.
•	Све фасаде третирати као видне, тј. главне.
инфраструкту-рна
•	Објекат мора имати прикључак на водоводну и канализациону мрежу, електричну енергију,
опремљеност
електронску комуникациону мрежу и топловодну мрежу.
услови за слободне
Проценат слободних и зелених површина на парцели је мин. 10%.
површине
•	При изградњи објеката ниже спратности могуће је фундирање објеката на темељним тракама
повезаним у оба правца по систему роштиља или темељним плочама, уз обавезну стабилизацију
инжењерско-геолошки
темељног тла израдом тампон слоја од шљунка потребне дебљине, а не мање од 0.5 метара.
услови
•	За планиране садржаје урадити детаљна истраживања у складу са Законом о рударству и геолошким
истраживањима („Сл. гласник РС“ бр. 101/15).

Табела 14: Правила изградње објеката у зони К2
4.3. ПОСЛОВНО-ПРОИЗВОДНИ ПОГОН (П)

Постојећи пословно-производни комплекс се задржава и планира у функцији прерађивачке и занатско-мануфактурне производње, у складу са условима очувања животне средине, тј. у складу са другим планираним
наменама у окружењу и утицајем на њих. Комплекс се временом може трансформисати у компатабилне комерцијално-услужне делатности.

П

основна намена
број објеката на парцели
могуће интервенције на
постојећим објектима

•	целе к.п. 3/4, 3/5 К.о. Костолац - град,
•	површина зоне: око 35.500 m2, аналитички дефинисана на графичком прилогу,
•	дозвољена је препарцелација, стим да свака новоформирана парцела мора имати минималну
површину од 5000 m2, минималну ширину фронта од 80 m и приступ на јавну саобраћајницу,
•	макс И=0,2
•	дозвољено ограђивање, висина ограде (рачунајући од коте тротоара), може бити максимално 2 m.
• производња -занатско-мануфактурна и прерађивачка производња, рециклажа;
• компатабилна намена: комерцијално-услужне делатности.
•	У оквиру грађевинске парцеле дозвољена је изградња помоћних монтажно-демонтажних
објеката, чија намена не угрожава главни објекат и суседне парцеле и који не улазе у
обрачун урбанистичких параметара.
• Висина према технолошким захтевима.
•	Објекти се задржавају у постојећем габариту и постојеће спратности П-П+Пк, укључујући и
објекте хала. Укупна БРГП око 5050 m2
• Могуће је инвестиционо-техничко одржавање објекта.
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делатности - туризам
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• Проценат слободних и зелених површина на парцели је мин. 60%.
• Минимални проценат зелених површина у директном контакту са тлом износи 40%.
•	Заштитни појас зеленила минималне ширине 4 m формирати по унутрашњем ободу
комплекса.
Паркирање решити на парцели, изградњом отвореног паркинг простора, према нормативима
дефинисаним у поглављу 3.4.4.
•	За планиране садржаје урадити детаљна истраживања у складу са Законом о рударству и
геолошким истраживањима („Сл. гласник РС“ бр. 101/15).
•	Обавеза подношења захтева органу надлежном за послове заштите животне средине, за
одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, а у складу са одредбама Закона.
•	Посебно обратити пажњу на могуће негативне утицаје процеса производње, транспорта и
депоновања сировина и производа, у близини стамбене зоне и других намена у окружењу.
•	Уколико се планира било која производња и прерада сировина или рециклажа материјала,
складиштење, производња енергије и сл. техничко решење мора да садржи све мере
заштите, како би се у случају акцидента спречило загађење, у складу са законским и
подзаконским актима.
• минимална грађевинска парцела 35.500 m2
• макс И=0,2
• макс БРГП 7100 m2
•	Грађевинска линија у случају пренамене се дефинише као зона грађења унутар комплекса, на
удаљењу од 4m од границе парцеле.
• Проценат слободних и зелених површина на парцели је мин. 70%.
• Минимални проценат зелених површина у директном контакту са тлом износи 40%.
•	Максимална висина венца објекта је 8.5m (максимална висина слемена објекта је 12m) у
односу на нулту коту, што дефинише оријенациону планирану спратност П+1+Пк/Пс.
•	У оквиру грађевинске парцеле тј. зоне грађења, дозвољена је изградња помоћних објеката
(летња башта, надстешнице, вртни павиљони, базени, фонтане, спортски терени и сл.), чија
намена не угрожава главни објекат и суседне парцеле и који улазе у обрачун урбанистичких
параметара (И, БРГП, % зелених површина).
•	За озелењавање користити различите врсте зимзеленог и лишћарског дрвећа, шибља,
ниског жбуња, пузавица, живих ограда, перена и цвећа, као и остале вртне садржаје, попут
баштенског мобилијара, осветљења, декоративних стаза и др.
• Претходно извршити испитивање загађености тла и применити мере за санацију.
•	Обавезна израда урбанистичког пројекта и верификација идејног решења објекта на
Комисији за планове.

Табела 15: Правила изградње објеката у зони П

5. БИЛАНСИ УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА
ПОСТОЈЕЋЕ (оријентационо)
ПОВРШИНА ПЛАНА
БРГП укупно
Број становника
Број запослених

УКУПНО ПЛАНИРАНО
(пост.+ново, оријентационо)
52,77 ha

9100 m2

20.185 m2

200
10

200
35

Табела 16: Упоредни приказ укупних постојећих и планираних капацитета – оријентационо

Намена
путничко пристаниште
марина
јавне зелене површине
спортски аеродром
становање
комерцијалне делатности
привредне делатности
УКУПНО

Површина комплекса m2 БРГП укупно m2
3.850
500
15.500
600
220.276
400
135.307
2.700
4.296
10.000
4.848
935
35.500
5.050
501.694
20.185

Табела 17: Приказ планираних капацитета – оријентационо

Број становника
200
200

Број запослених
5
5
5
10
10
35
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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

Намена

Макс. индекс Макс. висина
изграђен.
објекта/спрат.

становање

0,8

комерцијалне К1
делатности
К2
привредне
делатности

0,2
0,6

висина венца
8,5m
П+1+Пк/Пс
П+Пк
4 m/П

0,2

П-П+Пк
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ПГР КОСТОЛЦА
мин. %
зелених /
незастрт.
површина

Макс. индекс
изграђен.

60%/40%

1,2

80%/40%
10%

2,5

60%/40%

0,6-0,8

Макс. висина
објекта/спрат.

мин. % зелених
незастрт. површина

висина венца 12m
П+2+Пк

20%

П+5

60%

према технолошким
захтевима

30-40%

Табела 18: Урбанистички параметри: упоредни приказ, према ПДРу и по ПГРа Костолца

В) СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
Овај План представља основ за издавање информације о локацији, локацијских услова, као и за
израду пројекта препарцелације и урбанистичког
пројекта, и основ за формирање грађевинских парцела јавних намена у складу са Законом о планирању и
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09,
64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука
УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14,
145/14 и 83/18).
Све врсте планираних интервенција на територији Плана извести у складу са урбанистичким правилима уређења и грађења утврђеним овим Планом,
уз обавезну сарадњу са надлежним институцијама
по питању заштите културног наслеђа и природних
вредности, зелених површина, заштите животне средине и водопривреде.
Могућа је фазна реализација планиране изградње
при чему свака фаза треба да буде функционална целина. Развој и трансформацијапланираних намена се
може вршити назависно, уколико се стекну услови
везани за инфраструктурно и комунално опремање.
Не дозвољава даља парцелација Планом дефинисаних грађевинских парцела јавне намене приказаних на графичком прилогу бр.4: “План грађевинских
парцела са смерницама за спровођење”, Р 1:1000.
Кроз израду техничке документације за јавне инфраструктурне, саобраћајне и водне површине, у оквиру дефинисаних регулација дозвољена је промена
нивелета, попречног профила и мреже инфраструктуре (распоред и пречници). Постављање планиране
инфраструктурне мреже може се вршити фазно: у
првој фази у оквиру постојеће регулације улица (где
год је то могуће, али само у делу површина које су
у оквиру планиране регулације), а у другој фази у
оквиру планиране регулације.
У даљој фази пројектовања, за сваки планирани
објекат неопходно је урадити детаљна геолошка истраживања а све у складу са Законом о рударству
и геолошким истраживањима („Службени гласник
РС“ бр. 101/15).
Обавезна је:
- Израда мануала валоризације постојеће вегетације који претходи пројекту пејзажног уређења јавних зелених (парковских) површина.

- Израда пројеката пејзажног уређења парковских
површина ЈЗ1, ЈЗ2 и ЈЗ5.
- Израда урбанистичког пројекта за локацију марине са идејним решењем и верификација на Комисији за планове.
- Расписивање урбанистичко-архитектонског конкурса за објекат видиковца на локацији ЈЗ6=ВП3.
- Верификација идејног пројекта за објекте путничког пристаништа на Комисији за планове.
- Израда пројектне документације за решење обалоутврда реке Дунава, Дунавца и канала топле воде,
са хидролошком студијом, кроз које ће се дефинисати
тачна позиција за одбрану од великих вода.
- Израда урбанистичког пројекта и верификација
идејног решења објекта на Комисији за планове у
случају пренамене пословно-производног комплекса
П у комерцијално-услужну делатност - туризам.
Саставни део овог плана су и:
II ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ
1. Постојећа намена површина
2. Планирана намена површина
3. Регулационо - нивелациони план са
попречним профилима
4. План грађевинских парцела са
смерницама за спровођење
5. Синхрон план

Р 1:2500
Р 1:1000
Р 1:1000
Р 1:1000
р 1:1000

III Д ОКУМЕНТАЦИЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ
1. Регистрација предузећа
2. Лиценца одговорног урбанисте
3. Одлука о изради Плана детаљне регулације
4. Извод из ПГР
5. Извештај о Јавном увиду
6. Извештај о извршеној стручној контроли Нацрта плана
7. Услови и мишљења ЈКП и других учесника у
изради Плана
8. Извештај о Раном јавном увиду
9. Елаборат Раног јавног увида
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ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:
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1д. Катастарскo-топографски план са границом
Плана
Р 1:1000
2д. Листови катастарскo-топографског плана
Р 1:500

На основу члана 35. став 6. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09
– исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС,
50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14 и 83/18), члана 32. став 1. тачка 5) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – други
закон, 101/16 – други закон и 47/18) и члана 39. став
1. тачка 7) Статута Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18 и 12/18 – исправка), Скупштина Града Пожаревца, на 24. седници одржаној 6. марта 2019. године, донела је

ОДЛУКУ

о доношењу измена и допуна Просторног плана
Града Пожаревца

Члан 1.

Овом одлуком доносе се измене и допуне Просторног плана Града Пожаревца (у даљем тексту: измене и допуне Просторног плана).

Члан 2.

Измене и допуне Просторног плана је израдило је
Предузеће за планирање, пројектовање, геодетске услуге и консалтинг „АРПЛАН“ д. о. о. из Аранђеловца.
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Члан 3.

На графичком прилогу бр. 3а „Обухват и граница измена и допуна Просторног плана“ приказана је
граница заштитног коридора трасе разводног гасовода РГ 08-05 крак према Кучеву која се укида и граница Плана нове трасе гасоводне инфраструктуре.

Члан 4.

Број катастарске парцеле и катастарска општина

Коначна граница обухвата подручје на територији
града Пожаревца укупне површине 113 ха, у оквиру
кога се налази:
- заштитни коридор трасе разводног гасовода РГ
08-05 50 бара крак према Кучеву, која се Изменама
и допунама Просторног плана укида, ширине по 30
м са обе стране осе гасовода,
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- појас ширине 30 м од проширене ограде ГРЧ
„Пожаревац“, са постојећим и планираним објектима
у саставу гасовода на локацији ГРЧ, и
- појас ширине 30 м са обе стране осе коридора
дистрибутивног гасовода ГМ 08-05/4 16 бара, који
води од ГРЧ „Пожаревац“ до границе града Пожаревца и општине Мало Црниће, односно на местима
где је траса планирана у близини границе са општином Мало Црниће, до линије уклапања са општином
Мало Црниће.
Изменом и допуном Просторног плана обухваћене су катастарске парцеле у појасу ширине 60 m, по
30 м лево и десно од осе планиране трасе дистрибутивног гасовода ГМ 08-05/4 16 бара, или до линије
уклапања са општином Мало Црниће:

КО Пожаревац: кп. бр. 9538, 9539, 20360, 20602, 20603, 20604, 20605, 20645, 20646, 20649, 20650, 20651, 20652, 20659, 20660,
20661, 20662, 20663, 20664, 20665, 20666, 20687, 20830, 20852, 20853, 20863, 20864, 20865, 21288, 21289, 21290, 21291, 21292,
20616/1, 20667/1, 20667/2, 20677/5, 20680/1, 20680/10, 20680/2, 20680/38, 20680/39, 20680/40, 20680/5, 20680/56, 20680/57,
20680/58, 20680/59, 20680/8, 21287/1, 21287/2, 21287/3, 7763/4, 7790/1, 7802/1, 7803/1, 7804/1, 7823/2;
КО Лучица: кп. бр. 1523, 1534, 1541, 1542, 1543, 1544, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1558, 1559,
1561, 1562, 1563, 1564, 1596, 1597, 1599, 1600, 1601, 1602, 1605, 1606, 1607, 1608, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1619, 1620, 1621,
1622, 1625, 1627, 1628, 1631, 1632, 1633, 1634, 1637, 1638, 1639, 1640, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1670, 1965, 1966, 1967, 1968,
1969, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1985, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 2002, 2003, 2004, 2005, 2013,
2014, 2021, 2022, 2023, 2024, 2031, 2038, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2076, 2078, 2079, 2080, 2082, 2083, 2096, 2105, 2108,
2109, 2371, 2372, 2373, 2374, 2384, 2405, 2406, 2408, 2409, 2411, 2412, 2415, 2416, 2419, 2420, 2421, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427,
2428, 2429, 2430, 2432, 2497, 2501, 2518, 2519, 2520, 2539, 2541, 2559, 2560, 2583, 2585, 2668, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685,
2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2716, 2717, 2718, 2719, 2720, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732,
2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2843, 2844, 2845, 2846, 2847, 2848, 2849, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854, 2855, 2856, 2857, 2907, 2908,
2909, 2930, 2931, 2932, 2933, 2934, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939, 2940, 2941, 2942, 2943, 2944, 2945, 2946, 2947, 2948, 2949, 2950,
2951, 2952, 2953, 2982, 2983, 2984, 2985, 2986, 2987, 2988, 2989, 2990, 2991, 2992, 2993, 2994, 2996, 2997, 2998, 2999, 3000, 3004,
3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3030, 3031, 3032, 3033, 3034,
3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3047, 3048, 3049, 3050, 3051, 3052, 3053, 3054, 3055, 3056,
3057, 3058, 3059, 3060, 3061, 3062, 3063, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070, 4262, 4264, 4265, 4266, 4267, 4273, 4274, 4275,
4276, 4280, 4285, 4288, 4289, 4290, 4291, 4299, 4382, 4383, 7731, 7732, 7733, 7736, 7743, 7744, 7746, 7747, 7748, 7749, 7750, 7751,
7752, 7756, 7757, 7758, 7760, 7761, 7762, 7763, 7764, 7779, 7781, 7782, 7784, 7785, 7786, 7787, 7788, 7789, 7790, 7793, 7794, 7795,
7796, 7797, 7798, 7799, 7800, 7801, 7802, 7803, 7804, 7805, 7806, 7807, 7808, 7809, 7810, 7811, 7812, 7813, 7814, 7815, 7816, 7817,
7818, 7819, 7820, 7821, 7822, 7823, 7824, 7825, 7826, 7827, 7828, 7829, 7830, 7831, 7832, 7833, 7834, 7835, 7836, 7837, 7838, 7839,
7840, 7841, 1532/1, 1598/1, 1598/2, 1603/1, 1603/2, 1604/1, 1604/2, 1964/1, 1964/2, 1970/2, 2081/1, 2081/2, 2410/1, 2410/2, 2540/1,
2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4, 2995/1, 6427/1, 7759/1, 7759/2, 7780/1, 7780/2, 7842/1, 7842/2.

Како се изменама и допунама Просторног плана укида траса разводног гасовода РГ 08-05 50 бара
према Кучеву, од ГРЧ „Пожаревац“ до границе сa
општином Мало Црниће, није дат попис катастарских парцела обухваћених заштитним коридором
предметне трасе, већ је ова траса описана аналитичко-геодетским елементима, преко координата преломних тачака, односно темена гасовода, које су дате у
текстуалном делу измена и допуна Просторног плана.

Члан 5.

Основни циљ спровођења планских решења која
су предмет измена и допуна Просторног плана је
реализација гасоводне инфраструктуре којом ће се
извршити повезивање изграђеног гасоводног система
на територији Града Пожаревца са остатком Браничевског округа.
Изменама и допунама Просторног плана:
- утврђују се планска решења којима се резервише простор за инфраструктурни коридор гасовода и
објекте у саставу гасовода;

- усклађује се положај гасоводних објеката са осталим изграђеним и планираним инфраструктурним
системима у обухвату плана;
- утврђују се правила изградње и правила уређења
за гасовод и објекте у саставу гасовода усклађена са
важећим прописима у области природног гаса;
- врши се усаглашавање Просторног плана у делу
који се односи на објекте гасовода са одредбама важећег Закона о планирању и изградњи;
- обезбеђује се плански основ за његово директно
спровођење издавањем локацијских услова и прибављањем одговарајућих дозвола за изградњу гасоводних објеката у складу са законом.

Члан 6.

Изменама и допунама Просторног плана обезбеђује
се плански основ за његово директно спровођење, издавањем локацијских услова за изградњу гасоводне
инфраструктуре за напајање остатка Браничевског округа у складу са важећим законским и подзаконским
актима делу гасоводне инфраструктуре и објеката.
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Члан 7.

Саставни део ове одлуке је:
КЊИГА 1: Измена и допуна Просторног плана
Града Пожаревца

ОПШТИ ДЕО
1. Извод о регистрацији привредног субјекта
2. Решење о одређивању одговорног планера
3. Лиценца одговорног планера
4. Одлука о изради Измене и допуне Просторног
плана Града Пожаревца

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО
I. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ
1.1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
1.2. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ
1.3. УСКЛАЂИВАЊЕ СА ВАЖЕЋИМ ПРОПИСИМА
1.4. ПРЕДМЕТ ИЗМЕНА И ДОПУНА
1.5. ОБУХВАТ И ГРАНИЦЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА
1.6. КРАЋИ ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА
1.7. ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА И УСЛОВА НАДЛЕЖНИХ ИНСТИТУЦИЈА
1.8. ОЦЕНА РАСПОЛОЖИВИХ ПОДЛОГА ЗА
ИЗРАДУ ПЛАНА
II. ПРИНЦИПИ, ЦИЉЕВИ И КОНЦЕПЦИЈА ИЗГРАДЊЕ ГАСОВОДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
У ОБУХВАТУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА
2.1. ПРИНЦИПИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
2.2. ЦИЉЕВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
2.3. КОНЦЕПЦИЈА РЕАЛИЗАЦИЈЕ
III. ПЛАНСКИ ДЕО - ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПЛАНСКИХ РЕШЕЊА У ДЕЛУ ГАСОВОДА
3.1. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНСКИХ РЕШЕЊА У ОКВИР ОСНОВНОГ ПЛАНА
3.2. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У ТЕКСТУАЛНОМ
ДЕЛУ ОСНОВНОГ ПЛАНА
3.3. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У ГРАФИЧКИМ И
ТАБЕЛАРНИМ ПРИЛОЗИМА ОСНОВНОГ
ПЛАНА
IV. ПРИМЕНА И СПРОВОЂЕЊЕ ИЗМЕНА И
ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА
4.1 СПРОВОЂЕЊЕ
4.2 ОДНОС ПРЕМА ПОСТОЈЕЋОЈ ПЛАНСКОЈ
ДОКУМЕНТАЦИЈИ

ГРАФИЧКИ ДЕО
НАМЕНА ПРОСТОРА, РЕГУЛАЦИЈА И ОСНОВЕ ЗА РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО ПРАВНИХ

6. март 2019.

ПОСЛОВА: карте 1a до 2a: Разводни гасовод високог
притиска РГ 08-05 Осипаоница – ГРЧ Пожаревац, и
РГ 08-05/1 ГРЧ Пожаревац – Острово, Р 1:2 500
3а Обухват и границе измена и допуна Просторног плана, Р 1:10.000
4а-7а Ситуациони приказ гасоводних објеката у
обухвату Изменa и допунa Просторног плана са појасевима заштите, Р 1:2.500
8а Ситуација ГРЧ „Пожаревац“ - постојеће стање,
Р 1:250
9а Ново планско решење на локацији ГРЧ „Пожаревац“, Р 1:250
10а Саобраћајна инфраструктура у обухвату измена и допуна Просторног плана, Р 1:10.000
11а Микролокација и попречни профил укрштања
гасовода са државним путем IIБ реда бр. 377, Р
1:250/100
12а Микролокација и попречни профили паралелног вођења и укрштања гасовода са државним путем
IIА реда бр. 160, Р 1:250/100
13а Микролокација и попречни профил укрштања
гасовода са железничком пругом М. Крсна – Бор –
Распутница 2 – (Вражогрнац), Р 1:250/100
14а Зоне санитарне заштите изворишта „Меминац“ и „Кључ“ у складу са Одлуком о утврђивању
зона санитарне заштите изворишта „Меминац“ и
„Кључ“ у Пожаревцу („Службени гласник општине
Пожаревац“, број 5/98) Р 1:10.000
15а Зоне санитарне заштите изворишта „Кључ“
у складу са Решењем Министарства здравља Републике Србије из 2016. године, Р 1:10.000
Скица 3а. План гасоводне мреже
Скица 4а. Прегледна схема мреже гасовода
КЊИГА 2: Документациона основа
1. Одлуке Скупштине Града Пожаревца
2. Генерални пројекат гасификације Браничевског округа, ЈП „Србијагас“ Нови Сад, мај 2015.
године
3. Материјал за Рани јавни увид
4. Мишљења и закључци у току израде Измене
и допуне Просторног плана Града Пожаревца
5. Прибављени подаци и услови надлежних институција
6. Прибављене подлоге и карте
7. Извештаји о обављеној стручној контроли
8. Сагласности надлежних органа и институција

Члан 8.

На основу Одлуке Одељења за урбанизам и грађевинске послове града Пожаревца бр. 04-350-45/2016
од 9. марта 2016. године, која је саставни део Одлуке
о изради Измене и допуне Просторног плана Града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
број 12/16), не приступа се изради Стратешке процене утицаја Измене и допуне Просторног плана на
животну средину.

6. март 2019.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Члан 9.

Један примерак измена и допуна Просторног
плана чува се трајно у архиви Градске управе Града
Пожаревца, а четири примерка налазе се у Одељењу
за урбанизам и грађевинске послове Градске управе
Града Пожаревца.

Члан 10.

Измене и допуне Просторног плана Града Пожаревца евидентираће се у Централном регистру планских докумената, који води министарство надлежно
за послове просторног планирања и урбанизма.

Члан 11.

Након доношења, текстуални део измена и допуна
Просторног плана објављује се у „Службеном гласнику Града Пожаревца“. Измене и допуне Просторног плана се у целости објављује и у електронском
облику и доступан је јавности путем интернета.

Члан 12.

Овом одлуком ставља се ван снаге део Просторног плана Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/12 и 13/13) у делу гасоводне
инфраструктуре у обухвату Плана из ове одлуке.
Изменама и допунама Просторног плана мењају
се планска решења основног плана у погледу:
- положаја трасе, односно катастарских парцела
преко којих се предвиђа полагање гасовода,
- смањења предвиђеног појаса заштите (заштитни коридор), односно простора који се резервише за
инфраструктурни коридор гасовода – појас заштите
код разводног гасовода обухвата појас дуж цевовода ширине по 30 м са обе стране осе цевовода, док
код дистрибутивног гасовода ширина појаса заштите
обухвата по 3 м са обе стране осе цевовода, које се
односе на: Књигу II - Правила изградње и правила
уређења простора, Поглавље V - Правила изградње
и правила уређења за гасоводну мрежу и објекте и
Списак табеларних и графичких прилога.
Изменама и допунама Просторног плана обухваћени су само делови текста, графички и табеларни
прилози који се мењају или допуњују. Ово подразумева да у свему осталом важи основни план.

Члан 13.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 6. марта 2019. године
Број 011-06-33/2019-11
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић
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4
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОСТОРНОГ
ПЛАНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
I. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ
1.1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Планским решењима Просторног плана града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 10/12, 13/13) предвиђено је да се напајање природним гасом седам општина Браничевског округа
(Мало Црниће, Велико Градиште, Кучево, Голубац,
Петровац на Млави, Жабари и Жагубица) изврши
изградњом дела крака разводног гасовода високог
притиска РГ 08-05 Осипаоница – Пожаревац – Кучево, од гасног разделног чвора (ГРЧ) „Пожаревац“ до
границе града Пожаревца и општине Мало Црниће.
Оптимизовани технички концепт гасификације,
дефинисан Генералним пројектом гасификације Браничевског округа (ЈП „Србијагас“ Нови Сад, 2015),
у складу са развојним плановима ЈП „Србијагас“,
предвиђа измене у концепту система снабдевања
природним гасом општина Браничевског округа.
Овакав технички концепт гасификације Браничевског округа захтева измене постојећег планског решења у делу који се односи на гасовод.
Повод за израду Измена и допуна Просторног
плана града Пожаревца (у даљем тексту Измена и
допуна Просторног плана) је стварање оптималних
услова за гасификацију општина Браничевског округа, у складу са новим, измењеним концептом гасификације.
Измени и допуни Просторног плана приступило се на основу Одлуке о изради Измене и допуне
Просторног плана града Пожаревца, која је донета
на седници Скупштине града Пожаревца, одржаној
06.10.2016. године и објављена у „Службеном гласнику града Пожаревца“, број 12/16).
На основу Одлуке Одељења за урбанизам и грађевинске послове града Пожаревца бр. 04-350-45/2016
од 09.03.2016. године, која је саставни део Одлуке
о изради Измене и допуне Просторног плана града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 12/16), не приступа се изради Стратешке процене утицаја Измене и допуне Просторног плана на
животну средину.

1.2. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ
ПРАВНИ ОСНОВ

- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 – Oдлука
УС, 24/11, 121/12, 42/13 - Oдлука УС, 50/13 - Oдлука
УС, 98/13 - Oдлука УС, 132/14 и 145/14);
- Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, бр. 64/15);
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- Одлука о изради Измене и допуне Просторног
плана града Пожаревца („Службени гласник града
Пожаревца“, бр. 12/16).

ПЛАНСКИ ОСНОВ

- Просторни план Републике Србије од 2010. до
2020. године („Службени гласник РС“, бр. 88/10);
- Регионални просторни план Подунавског и Браничевског управног округа („Службени гласник РС“,
бр. 8/15);

1.3. УСКЛАЂИВАЊЕ СА ВАЖЕЋИМ ПРОПИСИМА

Просторни план града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 10/12, 13/13) израђен
је у складу са Законом о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка,
64/10 – Oдлука УС, 24/11).
Планирање, коришћење, уређење и заштита инфраструктурног коридора гасовода у обухвату Измена и допуна Просторног плана засновано је на принципима уређења и коришћења простора утврђеним
Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 – Oдлука
УС, 24/11, 121/12, 42/13 - Oдлука УС, 50/13 - Oдлука
УС, 98/13 - Oдлука УС, 132/14 и 145/14), Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, бр. 64/15) и свим другим важећим
прописима који регулишу ову област и имају утицај
на израду и спровођење планског документа.
Као смерница у изради Измене и допуне Просторног плана коришћено је прибављено Мишљење
Министарствa грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре од 24.10.2017. године. Сходно предметном
Мишљењу, с обзиром да се циљане измене и допуне
Просторног плана града Пожаревца односе само на
објекте гасовода, не захтева се промена структуре
планског документа у целости. Усаглашавање Просторног плана у свим његовим деловима са одредбама
важећег Закона о планирању и изградњи извршиће
се приликом редовних измена и допуна планског документа. До тада ће се користити шематски прикази
насеља, а уређајне основе за село се могу израдити
по потреби у складу са чл. 20а. истог Закона.
Након доношења основног плана, измењена је законска регулатива у области транспорта и дистрибуције природног гаса, тако да је Изменама и допунама
Просторног плана извршено усаглашавање са овим
изменама.

1.4. ПРЕДМЕТ ИЗМЕНА И ДОПУНА

Изменама и допунама Просторног плана, уместо
изградње дела крака разводног гасовода високог притиска (50 бара) РГ 08-05 Осипаоница – Пожаревац –
Кучево, пречника 323,9 мм (12”), од гасног разделног
чвора (ГРЧ) „Пожаревац“ до границе града Пожаревца и општине Мало Црниће, планира се:

6. март 2019.

- изградња надземних инсталација на локацији
постојећег ГРЧ „Пожаревац“: главне мерно-регулационе станице (ГМРС) „Љубичево“ (капацитета
60.000 м3/ч), котларнице, одоризацијског постројења
и отпремне чистачке станице (ОЧС) ДН 450 за потребе чишћења дистрибутивног гасовода ГМ 08-05/4;
- полагање подземне деонице дистрибутивног гасовода средњег притиска ознаке ГМ 08-05/4, од ГРЧ
„Пожаревац“ до границе града Пожаревца и општине
Мало Црниће, радног притиска до 16 бара, пречника
457,0 мм, у дужини око 11 км.
Од границе града Пожаревца и општине Мало
Црниће траса ГМ 08-05/4 наставља на територији
општине Мало Црниће, у правцу предвиђене локације ГРЧ „Црниће“.
Због велике дужине деонице дистрибутивног гасовода предвиђено је унутрашње чишћење гасовода.
Изменама и допунама Просторног плана мењају
се планска решења основног плана у погледу:
- положаја трасе, односно катастарских парцела
преко којих се предвиђа полагање гасовода,
- смањења предвиђеног појаса заштите (заштитни коридор), односно простора који се резервише за
инфраструктурни коридор гасовода - појас заштите
код разводног гасовода обухвата појас дуж цевовода ширине по 30 м са обе стране осе цевовода, док
код дистрибутивног гасовода ширина појаса заштите
обухвата по 3 м са обе стране осе цевовода.
Наведене измене и допуне планског решења основног плана захтевају измене и допуне у Просторном
плану града Пожаревца („Службени гласник града
Пожаревца“, бр. 10/12, 13/13) у делу:
Књига II - Правила изградње и правила уређења
простора, Поглавље V - Правила изградње и правила уређења за гасоводну мрежу и објекте и Списак
табеларних и графичких прилога.
Изменама и допунама Просторног плана обухваћени су само делови текста, графички и табеларни
прилози који се мењају или допуњују. Ово подразумева да у свему осталом важи основни план.

1.5. ОБУХВАТ И ГРАНИЦЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Koначна граница и целокупни обухват Измене и
допуне Просторног плана дати су графичким прилогом бр. 3а Обухват и границе Измена и допуна
Просторног плана.
Коначна граница обухвата подручје на територији
града Пожаревца укупне површине 113 ха, у оквиру
кога се налази:
- заштитни коридор трасе разводног гасовода РГ
08-05 крак према Кучеву, која се Изменама и допунама Просторног плана укида, ширине по 30 м са обе
стране осе гасовода,
- појас ширине 30 м од проширене ограде ГРЧ
„Пожаревац“, са постојећим и планираним објектима
у саставу гасовода на локацији ГРЧ, и
- појас ширине 30 м са обе стране осе коридора дистрибутивног гасовода ГМ 08-05/4, који води
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од ГРЧ „Пожаревац“ до границе града Пожаревца
и општине Мало Црниће, односно на местима где
је траса планирана у близини границе са општином
Мало Црниће, до линије уклапања са општином
Мало Црниће.
На локацији ГРЧ „Пожаревац“, коначна граница
поклапа се са границом заштитне зоне која се успоставља око ограде ГРЧ.
Како се Изменама и допунама Просторног плана
укида траса разводног гасовода РГ 08-05 према Кучеву, од ГРЧ „Пожаревац“ до границе сa општином
Мало Црниће, није дат попис катастарских парцела
обухваћених заштитним коридором предметне трасе, већ је ова траса описана аналитичко-геодетским
елементима, преко координата преломних тачака,
односно темена гасовода:
Теме
ГРЧ
Т00
Т01
Т02
Т03
Т04
Т05
Т06
Т07
Т08
Т09
Т10
Т11
Т12
Т13
Т14
Т15
Т16
Т17

X
7511016.27
7511039.31
7511369.89
7512468.92
7512509.77
7512565.16
7512602.54
7512607.18
7513470.37
7514341.12
7516549.38
7516752.25
7517019.88
7517462.67
7517624.45
7518261.37
7519024.85
7519796.33
7520246.69

Y
4939610.19
4939579.75
4939694.89
4939203.81
4939130.72
4939004.61
4938997.84
4938908.71
4938541.86
4938497.06
4938528.46
4938149.50
4937949.18
4937979.72
4937735.36
4937422.30
4937129.03
4935753.14
4935758.51

број катастарске парцеле и катастарска
општина

Изменом и допуном Просторног плана обухваћене су катастарске парцеле у појасу ширине 60 м, по
30 м лево и десно од осе планиране трасе дистрибутивног гасовода ГМ 08-05/4, или до линије уклапања
са општином Мало Црниће:

КО Пожаревац: кп. бр. 9538, 9539, 20360, 20602,
20603, 20604, 20605, 20645, 20646, 20649, 20650,
20651, 20652, 20659, 20660, 20661, 20662, 20663,
20664, 20665, 20666, 20687, 20830, 20852, 20853,
20863, 20864, 20865, 21288, 21289, 21290, 21291,
21292, 20616/1, 20667/1, 20667/2, 20677/5, 20680/1,
20680/10, 20680/2, 20680/38, 20680/39, 20680/40,
20680/5, 20680/56, 20680/57, 20680/58, 20680/59,
20680/8, 21287/1, 21287/2, 21287/3, 7763/4, 7790/1,
7802/1, 7803/1, 7804/1, 7823/2;

број катастарске парцеле и катастарска општина

6. март 2019.
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КО Лучица: кп. бр. 1523, 1534, 1541, 1542, 1543,
1544, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552,
1553, 1554, 1555, 1558, 1559, 1561, 1562, 1563,
1564, 1596, 1597, 1599, 1600, 1601, 1602, 1605,
1606, 1607, 1608, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616,
1619, 1620, 1621, 1622, 1625, 1627, 1628, 1631,
1632, 1633, 1634, 1637, 1638, 1639, 1640, 1662,
1663, 1664, 1665, 1666, 1670, 1965, 1966, 1967,
1968, 1969, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976,
1977, 1978, 1985, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991,
1992, 1993, 2002, 2003, 2004, 2005, 2013, 2014,
2021, 2022, 2023, 2024, 2031, 2038, 2048, 2049,
2050, 2051, 2052, 2053, 2076, 2078, 2079, 2080,
2082, 2083, 2096, 2105, 2108, 2109, 2371, 2372,
2373, 2374, 2384, 2405, 2406, 2408, 2409, 2411,
2412, 2415, 2416, 2419, 2420, 2421, 2423, 2424,
2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2432, 2497,
2501, 2518, 2519, 2520, 2539, 2541, 2559, 2560,
2583, 2585, 2668, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684,
2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2716, 2717,
2718, 2719, 2720, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725,
2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2814,
2815, 2816, 2817, 2818, 2843, 2844, 2845, 2846,
2847, 2848, 2849, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854,
2855, 2856, 2857, 2907, 2908, 2909, 2930, 2931,
2932, 2933, 2934, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939,
2940, 2941, 2942, 2943, 2944, 2945, 2946, 2947,
2948, 2949, 2950, 2951, 2952, 2953, 2982, 2983,
2984, 2985, 2986, 2987, 2988, 2989, 2990, 2991,
2992, 2993, 2994, 2996, 2997, 2998, 2999, 3000,
3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011,
3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019,
3020, 3021, 3030, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035,
3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043,
3044, 3045, 3046, 3047, 3048, 3049, 3050, 3051,
3052, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3058, 3059,
3060, 3061, 3062, 3063, 3064, 3065, 3066, 3067,
3068, 3069, 3070, 4262, 4264, 4265, 4266, 4267,
4273, 4274, 4275, 4276, 4280, 4285, 4288, 4289,
4290, 4291, 4299, 4382, 4383, 7731, 7732, 7733,
7736, 7743, 7744, 7746, 7747, 7748, 7749, 7750,
7751, 7752, 7756, 7757, 7758, 7760, 7761, 7762,
7763, 7764, 7779, 7781, 7782, 7784, 7785, 7786,
7787, 7788, 7789, 7790, 7793, 7794, 7795, 7796,
7797, 7798, 7799, 7800, 7801, 7802, 7803, 7804,
7805, 7806, 7807, 7808, 7809, 7810, 7811, 7812,
7813, 7814, 7815, 7816, 7817, 7818, 7819, 7820,
7821, 7822, 7823, 7824, 7825, 7826, 7827, 7828,
7829, 7830, 7831, 7832, 7833, 7834, 7835, 7836,
7837, 7838, 7839, 7840, 7841, 1532/1, 1598/1, 1598/2,
1603/1, 1603/2, 1604/1, 1604/2, 1964/1, 1964/2,
1970/2, 2081/1, 2081/2, 2410/1, 2410/2, 2540/1,
2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4, 2995/1, 6427/1,
7759/1, 7759/2, 7780/1, 7780/2, 7842/1, 7842/2.

У случају неслагања пописа обухваћених катастарских парцела са стварним стањем, меродавни су
графички прилози бр. 4а до 7а Ситуациони приказ
гасоводних објеката у обухвату Измене и допуне
Просторног плана са појасевима заштите.

1.6. КРАЋИ ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКИХ
ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА

Просторни план Републике Србије од 2010. до
2020. године („Службени гласник РС“, бр. 88/10)
Просторним планом Републике Србије (у даљем
тексту: ППРС) утврђене су дугорочне основе организације,
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уређења, коришћења и заштите простора Републике Србије у циљу усаглашавања економског и социјалног развоја
са природним, еколошким и културним потенцијалима и
ограничењима на њеној територији. Као стратешки развојни документ, ППРС припремљен је за временски период
до 2020. године.
У сектору гасне привреде у будућој структури
потрошње енергената предвиђа се приметни пораст
учешћа природног гаса (са 20% на 24%) реализацијом програма гасификације (у оквиру кога се предвиђа увођење гаса у око 400.000 нових домаћинстава у Републици Србији до 2015. године), изградњом
гасовода „Јужни ток“, подземних складишта гаса,
когенерационих постројења у већим градовима и
индустријским центрима и станица компримованог
гаса за моторна возила у градовима и дуж магистралних гасовода.
Стратешки приоритети у периоду до 2014. године
у енергетици Републике Србије су у:
- сектору електропривреде: изградња новог блока
ТЕ-ТО Нови Сад; градња ТЕ Колубара Б и ТЕНТ Б3,
и ТЕ Костолац Б3, као и започињање градње нових
термо и хидро енергетских објеката;
- сектору нафтне привреде: Програм технолошког
развоја рафинерија; пројекти заштите животне средине, могућа изградња новог постројења за прераду
сирове нафте на Дунаву;
- сектору гасне привреде: завршетак изградње
ПСГ Банатски Двор; започињање градње новог
складишта природног гаса (Итебеј или Острoво) и
других потенцијалних складишта (Мокрин, Тилва,
Међа и др); градња гасовода „Јужни ток“; гасификација градова Републике Србије (сталан приоритет
у планском периоду) и повезивање са гасоводним
системима суседних држава.
Основу гасоводног система Републике Србије
чини магистрални гасовод Хоргош – Сента – Госпођинци – Батајница – Велика Плана – Параћин –
Појате – Ниш са системом доводних и разводних гасовода и градских дистрибутивних мрежа средњег и
ниског притиска. Актуелни транспортни гасоводни
систем Републике Србије омогућава транспорт око
15 милиона м3 на дан, у шта је укључено и 2 милиона
м3 за Босну и Херцеговину. Радни притисак транспортног система је од 15 до 50 бара, а дужина 2.140
км димензија цеви од ДН 150 до ДН 750. Дистрибутивни гасоводни систем је за индустријске потрошаче притиска од 4 до 16 бара и укупне дужине 650 км,
док за широку потрошњу радни притисак је до 4 бара
и дужине око 3000 км. Данас је на гасоводни систем
прикључено око 800 индустријских потрошача и преко 240.000 индивидуалних потрошача.
Концепција просторног развоја у сектору гасне
привреде – Влада је усвојила 2007. године Национални акциони план за гасификацију на територији
Републике Србије који је у складу са циљевима Стратегије. Реализација овог плана већ се остварује кроз
Национални инвестициони план у оквиру којег је
одобрено више пројеката финансирања изградње ма-
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гистралних и разводних гасовода на територији Републике Србије, као и за изградњу прве фазе подземног
складишта Банатски Двор. У наредном периоду предвиђа се градња нових гасовода у Војводини (420 км)
и у централној Србији (више стотина км). Потписани
меморандум о изградњи транспортног гасовода „Јужни ток“ преко територије Републике Србије у дужини
од око 400 км, капацитета минимум 30 милиона м3/
дан природног гаса треба да се реализује до 2015.
године чиме ће се остварити и други правац снабдевања. Правац који ће магистрални гасовод „Јужни ток“ имати у Републици Србији биће дефинисан
студијом изводљивости која ће бити завршена током
2010. године, док ће изградња почети најкасније 2011.
године. Завршетак изградње подземног складишта
гаса у Банатском двору капацитета 850 милиона м3 и
почетак градње другог (Итебеј или Острoво). Такође
могућа је изградња подземних складишта гаса на
више гасних поља која су у поодмаклој експлоатацији
(Мокрин, Тилва, Међа и др). Предвиђа се изградња
станица компримованог гаса за моторна возила у градовима и дуж магистралних гасовода.
У периоду до 2014. године у складу са плановима
предузећа енергетске инфраструктуре, предвиђају се
следећи приоритетни пројекти у сектору гасне привреде - изградња нових гасовода, подземних складишта
и станица компримованог гаса. У оквиру сектора гасне привреде наведен је разводни гасовод Браничевске
области у реализацији ЈП „Србијагас“ и разводни гасовод Острово – ТЕ Костолац у реализацији НИС ад.
Регионални просторни план Подунавског и Браничевског управног округа („Службени гласник РС“,
бр. 8/15)
По питању развоја гасне привреде у наредном периоду предвиђа се градња нових разводних гасовода
(разводни гасоводи Браничевске области; Разводни
гасовод Острово - Железара Смедерево; Разводни гасовод Острово - ТЕ Костолац, сви првог приоритета)
и потенцијални гасовод „Јужни ток“.
Положај коридора магистралног гасовода у инфраструктурном коридору у највећој мери прати коридор аутопута Београд–Ниш заобилазећи насељена
места, села и градове на растојању 100–200 м, као и
коридор железничке пруге и ДП IIА реда број 158
на размаку 100–500 м. Везе магистралног гасовода
с конзумним подручјем оствариваће се разводним
гасоводом којим се комплетира гасоводна мрежа и
повећава број гасификованих градова и насеља (за
Смедерево и Велику Плану је изграђен).
На простору Браничевског округа нема изграђених гасовода и гасоводних објеката.
На простору Браничевског округа планирана је
изградња:
- деонице разводног гасовода Осипаоница - Пожаревац (од реке Велика Морава), од челичних цеви
за радни притисак до 50 бара;
- деонице разводног гасовода Пожаревац - Острово, од челичних цеви за радни притисак до 50 бара;
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- деонице разводног гасовода главни разделни чвор
(у даљем тексту: ГРЧ) Пожаревац - Мало Црниће - Кучево, од челичних цеви за радни притисак до 50 бара;
- деонице разводног гасовода Мало Црниће - Петровац на Млави, од челичних цеви за радни притисак
до 50 бара;
- деонице разводног гасовода Мало Црниће - Велико Градиште и Голубац, од челичних цеви за радни
притисак до 50 бара;
- деонице градског гасовода Пожаревац - Жабари,
од челичних цеви за радни притисак до 16 бара, са
планираним ГМРС: Пожаревац, Мало Црниће, Кучево, Велико Градиште и Петровац на Млави.
Трасе планираних разводних гасовода Осипаоница - Пожаревац, Пожаревац - Острово и ГРЧ Пожаревац - Мало Црниће су испројектоване, али нису
реализоване.
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

У складу са Правилником о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16 бара („Службени гласник
РС“, бр. 37/13) дати су услови за локацију гасовода, нафтовода и продуктовода, као и постројења и
уређаја који су њихов саставни део (пумпне станице,
чистачке станице, блок станице, мерно-регулационе
станице и др.).
Један од приоритетних планских решења у области развоја енергетске инфраструктуре је и изградња мреже гасовода.

1.7. ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА И УСЛОВА
НАДЛЕЖНИХ ИНСТИТУЦИЈА

У оквиру формирања документационе основе за
потребе израде Измена и допуна Просторног плана
прибaвљени су услови и подаци следећих надлежних
институција:

Назив

Услови

ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ПОЖАРЕВАЦ, Ул. Југ Богданова бр.
22-24
ТЕЛЕКОМ СРБИЈА, Извршна јединица Пожаревац, Ул. Јована
Шербановића бр. 3

01-5243/1 од 20. 11.
2017.
дел. бр. 436466/2-2017.
од 16.11.2017.
бр. 130-00-UTD-003753/2017-002 од 7. 12.
2017.
бр. 2/2017-347 од 16.
11. 2017.
03 бр. 020-2728/3 од 19.
12. 2017.
бр. 4087-4 од 18. 12.
2017.
09/25/2 бр. 21715722/17-1 од 1. 12.
2017.
NМ_046000/IZ-do/16800
од 23. 11. 2017.
Бр. 325-05-00563/201707 од 28. 12. 2017.
бр. 02-570/17 од 20. 11.
2017.
бр. 342/2-2017 од 13.
12. 2017.
Бр. 187900 од 21. 11.
2017.

ЈП ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ, Београд, Ул. Књаза Милоша бр. 9–11
ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ ад, Београд, Ул. Немањина
бр. 6
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ,
Н. Београд, Ул. Др Ивана Рибара бр. 91
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за
инфраструктуру, Београд, Ул. Немањина бр. 15
МУП, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у
Пожаревцу, Одсек за превентивну заштиту, Пожаревац, Ул. Партизанска
бр. 3
НИС, Функција за спољне везе и односе са државним органима, Ул.
Народног фронта бр. 12

9.

Републичка дирекција за воде, Београд, Ул. Булевар уметности бр. 2а

10.

Републички сеизмолошки завод, Београд, Ташмајдански парк бб

11.

Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево, Смедерево,
Ул. Деспота Ђурђа бр. 37

12.

ЈП СРБИЈАШУМЕ, Н. Београд, бул. Михаила Пупина бр. 113

13.

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ, ОПЕРАТОР ДИСТРИБУТИВНОГ
СИСТЕМА „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“ ДОО, Пожаревац, Ул. Јована
Шербановића бр. 17

14.
15.
16.

Страна 41 – Број 4

БР. 83000-299783/2 од
28. 12. 2017.

бр. 953-24065/17-1 од
22. 11. 2017.
бр. 2809 од 4. 12.
ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС ПОЖАРЕВАЦ, Пожаревац, Ул. Воје Дулића бр. 28
2017.
бр. 16-350- 123/2018 од
Градска управа града Пожаревца, Служба за инвестиције
21. 3. 2018.
ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ, Београд, Бул. Краља Александра бр. 282

1.8. ОЦЕНА РАСПОЛОЖИВИХ ПОДЛОГА ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

Сагласност
није захтевана
није захтевана
није захтевана
захтевана
захтевана
није захтевана
није захтевана
није захтевана
захтевана
није захтевана
захтевана
није захтевана
није захтевана
захтевана
није захтевана
није захтевана

За израду Измена и допуна Просторног плана коришћени су:
− Копија катастарског плана (Raster) у дигиталном облику добијен од Републичког геодетског завода, Служба
за катастар непокретности Пожаревац, који су верни радном оригиналу катастарског плана са стањем на дан
17. 4. 2017. године;
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− Оригинални подаци геодетског снимања катастарских парцела које се не налазе на копији плана, а
добијени од СКН Пожаревац;
− Ортофото план (епоха снимања: 2012. година;
резолуција: 10 цм/пиксел);
− Оверен катастарско-топографски план укрштања са државним путевима, железницом и далеководима у размери 1 : 500 и локација ГРЧ „Пожаревац“ у размери 1: 1.000.
Коришћене подлоге су одговарајуће за потребе израде графичког и аналитичког дела Изменa и допунa
Просторног плана, и омогућују дефинисање и приказ
свих потребних планских елемената предвиђених за
ову врсту планског документа.

II. ПРИНЦИПИ, ЦИЉЕВИ И КОНЦЕПЦИЈА
ИЗГРАДЊЕ ГАСОВОДНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ У ОБУХВАТУ ИЗМЕНА
И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА
2.1. ПРИНЦИПИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Планирање, коришћење, уређење и заштита гасоводне инфраструктуре заснивају се на следећим
принципима:
- принцип одрживог просторног развоја енергетске инфраструктуре, који промовише коришћење
еколошки прихватљивих извора енергије, посебно
ресурса природног гаса;
- принцип смањивања штетног утицаја на животну средину, који подразумева спречавање и ублажавање штетних утицаја функционисања система и
објеката гасовода на животну средину;
- принцип заштите природних ресурса, природног и културног наслеђа, који подразумева адекватну
заштиту и очување постојећих екосистема и атрактивности подручја ширег коридора;
- поштовање важеће законске регулативе у свим
фазама - приликом планирања, изградње и експлоатације инфраструктурних система.

2.2. ЦИЉЕВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Основни циљ спровођења планских решења која
су предмет Измена и допуна Просторног плана је
реализација гасоводне инфраструктуре којом ће се
извршити повезивање изграђеног гасоводног система
на територији града Пожаревца са остатком Браничевског округа.
Изменама и допунама Просторног плана:
- утврђују се планска решења којима се резервише простор за инфраструктурни коридор гасовода и
објекте у саставу гасовода;
- усклађује се положај гасоводних објеката са осталим изграђеним и планираним инфраструктурним
системима у обухвату плана;
- утврђују се правила изградње и правила уређења
за гасовод и објекте у саставу гасовода усклађена са
важећим прописима у области природног гаса;
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- врши се усаглашавање Просторног плана у делу
који се односи на објекте гасовода са одредбама важећег Закона о планирању и изградњи;
- обезбеђује се плански основ за његово директно
спровођење издавањем локацијских услова и прибављањем одговарајућих дозвола за изградњу гасоводних објеката у складу са законом.

2.3. КОНЦЕПЦИЈА РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Један од приоритетних циљева у развоју енергетике
Републике Србије је доградња енергетске инфраструктуре за довољно, сигурно, квалитетно и економично
снабдевање енергијом свих потрошача. У сектору гасне привреде ово подразумева обезбеђење гасоводне
инфраструктуре у свим деловима земље, односно
комплетирање гасоводне мреже и стварање услова за
гасификацију што већег броја градова и насеља.
Реализацијом планских решења Просторног плана града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 10/12, 13/13) изграђени су сви планирани
гасоводни објекти на територији града Пожаревца,
изузев дела крака разводног гасовода високог притиска РГ 08-05 Осипаоница–Пожаревац–Кучево, од
гасног разделног чвора (ГРЧ) „Пожаревац“ до границе града Пожаревца и општине Мало Црниће, намењеног за гасификацију Браничевског округа.
Након доношења основног плана успостављени
су нови циљеви ЈП „Србијагас“, односно усвојен је
нови концепт снабдевања природним гасом општина
Браничевског округа. У складу са новим концептом
спроводи се гасификација у седам општина Браничевског округа: Мало Црниће, Велико Градиште,
Кучево, Голубац, Петровац на Млави, Жабари и
Жагубица.
Имплементацијом планских решења измена и
допуна основног плана, у складу са актуелним потребама и плановима ЈП „Србијагас“, извршиће се
прикључење на постојећи гасоводни систем и остварити територијална повезаност са конзумним подручјем остатка Браничевског округа, чиме ће се обезбедити услови за равномеран територијални развој
Браничевског округа.
Имајући у виду напред наведено, може се закључити да планиране активности на реализацији
инфраструктурних система представљају функционално и технички усаглашен део ширег стратегијског
опредељења постизања већег степена функционалне
интегрисаности планског подручја са окружењем.

III. ПЛАНСКИ ДЕО - ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПЛАНСКИХ РЕШЕЊА У ДЕЛУ ГАСОВОДА
3.1. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ИЗМЕНА
И ДОПУНА ПЛАНСКИХ РЕШЕЊА
У ОКВИР ОСНОВНОГ ПЛАНА

Измене и допуне у текстуалном делу и графичким прилозима Просторног плана града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 10/12,
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13/13) извршене су у делу који се односи на објекте
гасовода:
КЊИГА II - ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ И ПРАВИЛА
УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА:
- Поглавље V - ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ И ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ЗА ГАСОВОДНУ МРЕЖУ
И ОБЈЕКТЕ
- СПИСАК ТАБЕЛАРНИХ И ГРАФИЧКИХ ПРИЛОГА.
Ради лакшег праћења и сагледавања обима измена
и допуна, у наставку следи структура садржаја предметних делова Књиге II основног плана:
V ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ И ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
ЗА ГАСОВОДНУ МРЕЖУ И ОБЈЕКТЕ
1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
2. ПОЛОЖАЈ И ОБУХВАТ МРЕЖЕ И ОБЈЕКАТА
ГАСОВОДА
2.1. Гасовод високог притиска
2.2. Гасовод средњег притиска
3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
3.1. Правила уређења
3.2. Правила грађења
ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ
СПИСАК ТАБЕЛАРНИХ И ГРАФИЧКИХ ПРИЛОГА
Изменама и допунама Просторног плана обухваћене су само измене и допуне изворног текста,
графичких и табеларних прилога, што подразумева
да у свему осталом важи основни план.
Измене и допуне текста, табеларних и графичких
прилога означене су од (1) до (12):
V ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ И ПРАВИЛА
УРЕЂЕЊА
ЗА ГАСОВОДНУ МРЕЖУ И ОБЈЕКТЕ
1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

(1) до
(10)
(1)

2. ПОЛОЖАЈ И ОБУХВАТ МРЕЖЕ И ОБЈЕКАТА
ГАСОВОДА

(2) до (7)

3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

(8)

ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ
СПИСАК ТАБЕЛАРНИХ И ГРАФИЧКИХ
ПРИЛОГА

(9) и (10)
(11) и
(12)

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У ТЕКСТУАЛНОМ ДЕЛУ
ОСНОВНОГ ПЛАНА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
КЊИГА II
Поглавље V - ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ И ПРАВИЛА
УРЕЂЕЊА ЗА ГАСОВОДНУ МРЕЖУ И ОБЈЕКТЕ
(1) Одељак „1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ“, постојећи
текст се у целости замењује новим који гласи:
1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
1.1. Планско решење у делу гасовода из Просторног плана града Пожаревца („Службени гласник
града Пожаревца“, бр. 10/12, 13/13)
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Напајање природним гасом територије града Пожаревца предвиђено је преко планираног разводног
гасовода високог притиска РГ 08-05, који ће у Осипаоници бити прикључен на постојећи разводни гасовод РГ 08-01.
Разводни гасоводи високог притиска Осипаоница–Пожаревац–Острово подељен је на два крака:
- крак номенклатуре РГ 08-05 ГРЧ „Осипаоница“–
ГРЧ „Пожаревац“–правац према Кучеву, пречника
323,9 мм (12”) и
- крак номенклатуре РГ 08-05/1 ГРЧ „Пожаревац“–ГРЧ „Острово“, пречника 168,3 мм (6”).
На територији града Пожаревца предвиђена је
изградња следећих гасоводних објеката:
- део крака РГ 08-05 Осипаоница–Пожаревац–Кучево, пречника 323,9 мм (12”) од границе града Пожаревца и општине Смедерево до гасног разделног
чвора (ГРЧ) „Пожаревац“;
- део крака РГ 08-05 Осипаоница–Пожаревац–Кучево, пречника 323,9 мм (12”) од гасног разделног
чвора (ГРЧ) „Пожаревац“ до границе града Пожаревца и општине Мало Црниће;
- крак РГ 08-05/1 Пожаревац–Острово, пречника
168,3 мм (6”) од ГРЧ „Пожаревац“ до ГРЧ „Острово“;
- гасни разделни чвор (ГРЧ) „Пожаревац“ и ГРЧ
„Острово“;
- главна мерно регулациона станица (ГМРС) „Пожаревац“;
- дистрибутивни гасовод средњег притиска
(pмax=16 бара), од челичних цеви са прикључним
шахтовима, којим се повезује ГМРС „Пожаревац“
са мерно-регулационим станицама предвиђеним на
територији града Пожаревца и
- мерно-регулационе станице (МРС) на територији града Пожаревца.
Дистрибутивни гасоводи средњег притиска су
делови гасног система, радног притиска до 16 бара,
којима се врши дистрибуција гаса од ГМРС до МРС
широке потрошње, и уколико је потребно, појединих
индустријских и комуналних потрошача.
Траса дистрибутивног гасовода средњег притиска
на територији града Пожаревца је основне номенклатуре ГМ 08-05, и из ГМРС Пожаревац грана се
у три правца:
1) северни гасовод ознаке ГМ 08-05/1, предвиђен
је за снабдевање потрошача у насељима у западном и
северном делу подручја града Пожаревца, и обухвата
следеће деонице:
- ГМ 08-05/1 деоница ГМРС–ПШ1;
- ГМ 08-05/1 деоница ПШ1– МРС „Петка“;
- ГМ 08-05/1 деоница ПШ1–МРС „Брежане“.
2) источни гасовод ознаке ГМ 08-05/2, предвиђен је
за снабдевање потрошача у северном и источном делу
градског подручја и насељима у источном делу подручја града Пожаревца, и обухвата следеће деонице:
- ГМ 08-05/2 деоница ГМРС–ПШ2;
- ГМ 08-05/2 деоница ПШ2–ПШ3 (МРС „Индустријска зона“);
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- ГМ 08-05/2 деоница ПШ3–ПШ5 (МРС „Ћириковац“);
- ГМ 08-05/2 деоница ПШ5–МРС „Ћириковац“;
- ГМ 08-05/2 деоница ПШ5–ПШ6;
- ГМ 08-05/2 деоница ПШ6-МРС „Тулба“;
- ГМ 08-05/2 деоница ПШ6–ПШ7;
- ГМ 08-05/2 деоница ПШ7–МРС „Братинац“;
- ГМ 08-05/2 деоница ПШ7–ПШ8;
- ГМ 08-05/2 деоница ПШ8–МРС „Маљуревац“;
- ГМ 08-05/2 деоница ПШ8–МРС „Кличевац“.
3) јужни гасовод ознаке ГМ 08-05/3, предвиђен
је за снабдевање потрошача у индустријској зони,
као и у јужном делу градског насеља Пожаревац и у
насељима јужног дела Планског подручја, и обухвата
следеће деонице:
- ГМ 08-05/3 деоница ПШ2–ПШ9;
- ГМ 08-05/3 деоница ПШ9–МРС „Бусија“;
- ГМ 08-05/3 деоница ПШ9–ПШ10;
- ГМ 08-05/3 деоница ПШ10–МРС „Љубичево“;
- ГМ 08-05/3 деоница ПШ10–МРС „Лучица“.
1.2. Постојеће стање
Спровођењем планских решења изграђени су
сви планирани гасоводни објекти изузев дела крака
разводног гасовода високог притиска (50 бара) РГ
08-05 Осипаоница – Пожаревац – Кучево, пречника
323,9 мм (12”), од ГРЧ „Пожаревац“ до границе града
Пожаревца и општине Мало Црниће, намењеног за
гасификацију Браничевског округа.
У огради ГРЧ „Пожаревац“ остављено је место за
будућу отпремну чистачку станицу (ОЧС) за наставак дела крака РГ 08-05 према Кучеву.
1.3. Измена и допуна планског решења
Оптимизовани технички концепт гасификације,
дефинисан Генералним пројектом гасификације Браничевског округа (ЈП „Србијагас“ Нови Сад, 2015),
у складу са развојним плановима ЈП „Србијагас“,
предвиђа измене у концепту система снабдевања
природним гасом седам општина Браничевског округа: Мало Црниће, Велико Градиште, Кучево, Голубац,
Петровац на Млави, Жабари и Жагубица.
У складу са измењеним концептом гасификације,
уместо изградње дела крака РГ 08-05 од ГРЧ „Пожаревац“ до границе града Пожаревца и општине
Мало Црниће, планира се полагање деонице дистрибутивног гасовода средњег притиска ознаке ГМ
08-05/4 радног притиска до 16 бара, пречника 457,0
мм (18”), ГМРС „Љубичево“ и ОЧС ДН 450 за потребе чишћења дистрибутивног гасовода ГМ 08-05/4 .
Деоница дистрибутивног гасовода ГМ 08-05/4
врши дистрибуцију гаса од ГМРС „Љубичево“ до
МРС предвиђених на територији општина: Мало Црниће, Велико Градиште, Кучево, Голубац, Петровац
на Млави, Жабари и Жагубица.
Укупна дужина трасе гасовода на територији града Пожаревца у складу са изменом и допуном планског решења износи:
- око 17 км, за разводне гасоводе РГ 08-05 и РГ
08-05/1,
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- око 55,5 км, за дистрибутивни гасовод ГМ 0805/1, 2 и 3,
- око 11 км, за дистрибутивни гасовод ГМ 08-05 /4.
(2) Одељак „2. ПОЛОЖАЈ И ОБУХВАТ МРЕЖЕ
И ОБЈЕКАТА ГАСОВОДА“ , пододељак „2.1. Гасовод високог притиска“, тачка „1) Деоница разводног
гасовода РГ 08-05 Осипаоница – ГРЧ „Пожаревац“
– правац према Кучеву, од границе града Пожаревца
и града Смедерево до ГРЧ „Пожаревац““, мења се
наслов и замењује речима:
1) Деоница разводног гасовода РГ 08-05 ГРЧ
„Осипаоница“ – ГРЧ „Пожаревац“, од границе града
Пожаревца и града Смедерево до ГРЧ «Пожаревац»
(3) Одељак „2. ПОЛОЖАЈ И ОБУХВАТ МРЕЖЕ
И ОБЈЕКАТА ГАСОВОДА“ , пододељак „2.1. Гасовод високог притиска“, тачка „2) Деоница разводног
гасовода РГ 08-05 Осипаоница – ГРЧ „Пожаревац“
– правац према Кучеву, од ГРЧ „Пожаревац” до границе града Пожаревца и општине Мало Црниће“ се
брише;
(4) Одељак „2. ПОЛОЖАЈ И ОБУХВАТ МРЕЖЕ
И ОБЈЕКАТА ГАСОВОДА“ , пододељак „2.1. Гасовод
високог притиска“, тачка „4) Гасни разделни чвор ГРЧ
„Пожаревац” и ГРЧ „Острово““, мења се текст који
се односи на ГРЧ „Пожаревац“ и замењује текстом:
У складу са планским решењима Просторног
плана града Пожаревца („Службени гласник града
Пожаревца“, бр. 10/12, 13/13) изграђен је ГРЧ „Пожаревац“, у зони саобраћајне петље државног пута
IБ реда бр. 34 и државног пута IБ реда бр. 33, на делу
катастарске парцеле бр. 20360 КО Пожаревац.
У оквиру ГРЧ „Пожаревац“ изграђени су следећи
објекти:
- прихватна чистачка станица (ПЧС) ДН300 (за
РГ 08-05);
- блок станица ДН300 (за РГ 08-05);
- отпремно-прихватна чистачка станица (ОПЧС)
ДН150 (за РГ 08-05/1);
- блок станица ДН150 (за РГ 08-05/1).
У огради ГРЧ „Пожаревац“ остављено је место
за будућу ОЧС за наставак дела крака РГ 08-05 према Кучеву (графички прилог бр. 8а Ситуација ГРЧ
„Пожаревац“ - постојеће стање).
Комплетна инсталација ограђена је оградом
димензија око 43 x 26 м, висине 2,5 м.
У складу са измењеним концептом гасификације,
планира се проширење ограде ГРЧ „Пожаревац“ за
око 11 ари, тако да укупна површина након проширења износи око 28 ари.
Приступ огради омогућен је приступним путем
за сервисна и ватрогасна возила, ширине 4 м, са локалног асфалтног пута.
Новим планским решењем у проширеној огради
ГРЧ „Пожаревац“ предвиђа се:
- прикључење на постојећи РГ 08-05;
- објекат ГМРС „Љубичево“;
- улазни и излазни гасовод са припадајућим противпожарним (ПП) славинама;
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- објекат котларнице;
- одоризацијско постројење;
- ОЧС ДН 450 за чишћење деонице дистрибутивног гасовода ГМ 08-05/4, на гасоводном правцу ГРЧ
„Пожаревац“ – ГРЧ „Црниће“.
С обзиром на капацитет ГМРС предвидети одоризацијско постројење.
Обезбедити посебно ограђен простор за одоризатор, са засебним улазом, независним од ГМРС.
Граница регулације – заштитна зона око ГРЧ „Пожаревац“, димензија 104 x 103 м, успоставља се на
катастарској парцели 20360 КО Пожаревац, око изграђених и планираних објеката у саставу гасовода
у огради ГРЧ „Пожаревац“: ГМРС, блок станице,
чистачке станице.
(граф. прилог бр. 9а Ново планско решење на локацији ГРЧ „Пожаревац“).
(5) Одељак „2. ПОЛОЖАЈ И ОБУХВАТ МРЕЖЕ
И ОБЈЕКАТА ГАСОВОДА“ , пододељак „2.1. Гасовод високог притиска“, тачка „5) Главна мерно регулациона станица (ГМРС) „Пожаревац““, мења се
наслов и замењује речима:
5) Главна мерно регулациона станица ГМРС „Пожаревац“ и ГМРС „Љубичево“
(6) Одељак „2. ПОЛОЖАЈ И ОБУХВАТ МРЕЖЕ
И ОБЈЕКАТА ГАСОВОДА“ , пододељак „2.1. Гасовод
високог притиска“, тачка „5) Главна мерно регулациона станица (ГМРС) „Пожаревац““, после текста
о ГМРС „Пожаревац“ додаје се текст који гласи:
ГМРС „Љубичево“ повезује гасовод високог
притиска РГ 08-05 са дистрибутивним гасоводом
средњег притиска ГМ 08-05/4.
Објекат ГМРС „Љубичево“ се планира у проширеној ГРЧ „Пожаревац“, на катастарској парцели
20360 КО Пожаревац.
Напајање природним гасом ГМРС „Љубичево“
предвиђа се прикључењем на постојећи разводни гасовод РГ 08-05 у проширеној ГРЧ „Пожаревац“, на
бочном воду ПЧС ДН300, одсецањем заварне капе на
подземном делу гасовода пречника 323,9 мм.
Након повезивања са инсталацијом ПЧС предвиђа
се уградња улазне противпожарне (ПП) славине.
ГМРС „Љубичево“ је капацитета Qмax =60.000
м3/ч, радни притисак на улазу 20–50 бара и радни
притисак на излазу 12–16 бара.
Машинска опрема ГМРС и котларнице биће
смештени у два засебна објекта.
Излазни гасовод се од ГМРС води до излазне
противпожарне (ПП) славине, а потом уклапа са инсталацијом ОЧС ДН450 за потребе чишћења дистрибутивног гасовода ГМ 08-05/4.
Граница регулације - заштитна зона око ГМРС
„Љубичево“ одређена је заштитном зоном око ГРЧ
„Пожаревац“.
(7) Одељак „2. ПОЛОЖАЈ И ОБУХВАТ МРЕЖЕ
И ОБЈЕКАТА ГАСОВОДА“, пододељак „2.2. Гасовод
средњег притиска“, после тачке „3) Јужни правац –
гасовод ГМ 08-05/3“, додаје се нова тачка 3а) која
гласи:

Страна 45 – Број 4

3а) Деоница дистрибутивног гасовода ГМ 08-05/4,
од ГРЧ „Пожаревац“ до границе града Пожаревца и
општине Мало Црниће
Деоница дистрибутивног гасовода ГМ 08-05/4,
максималног радног притиска 16 бара и пречника
457,0 мм се води подземно, од ГРЧ „Пожаревац“ до
границе града Пожаревца и општине Мало Црниће.
На територији општине Мало Црниће предметна
деоница наставља према предвиђеној локацији ГРЧ
„Црниће“.
Почетак деонице ГМ 08-05/4 је место уклапања
са инсталацијом ОЧС ДН 450 у кругу ГРЧ „Пожаревац“. Од места уклапања траса води у правцу југоистока и истока, преко катастарских парцела у КО Пожаревац и КО Лучица, све до места уласка у општину
Мало Црниће, у близини границе КО Лучица, град
Пожаревац, КО Велико Црниће и КО Крављи До,
општина Мало Црниће. Дужина деонице ГМ 08-05
/4 на територији града Пожаревца износи око 11 км.
Траса ГМ 08-05/4 се планира (где је то могуће)
дуж локалних саобраћајница и атарских путева, делом обухвата појас државних путева и железничког
земљишта. Остатак трасе је на пољопривредном
земљишту.
На овој деоници траса гасовода:
- укршта се са државним путем IIБ реда број 377
- укрштај П01,
- укршта се са трасом једноколосечне, на овом делу
електрифициране железничке пруге бр. 36: М. Крсна
– Бор – Распутница 2 – (Вражогрнац), на деоници између железничких станица Мала Крсна и Пожаревац
на стационажи око км 84+283 – укрштај Ж01,
- води паралелно, у дужини око 40 м, са државним
путем IIА реда бр. 160,
- укршта се са државним путем IIА реда бр. 160
– укрштај П02.
(графички прилог бр. 10а Саобраћајна инфраструктура у обухвату Измена и допуна Просторног
плана).
У зони државног пута IIА реда бр. 160 траса ГМ
08-05/4 укршта се са трасом постојећег далековода
400 kV број 401/1 ТС Београд 8 – РП Дрмно, који
води изнад предметног пута.
Граница регулације – заштитни коридор трасе гасовода ГМ 08-05/4 у ширини од по 3 м са обе стране
осе гасовода формира се на следећим катастарским
парцелама:
број катастарске парцеле и
катастарска општина – појас
ширине 6 м, по 3 м лево и
десно од осе
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КО Пожаревац: кп. бр. 20360, 20830, 7763/4,
9539, 20687, 20680/1, 20680/8, 20680/2, 20680/10,
20680/5, 20865, 20667/1, 20864, 21287/3, 21292,
21290, 21289, 21288, 20645, 20853, 21287/1,
9538, 20667/2, 20680/59, 20680/57, 20680/56,
20677/5, 20680/40, 20680/39, 20680/38, 20664,
20663, 20662, 20661, 21287/2, 20603;

број катастарске парцеле и катастарска општина –
појас ширине 6 м, по 3 м лево и десно од осе
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КО Лучица: кп. бр. 7842/2, 7842/1, 7841, 7840,
7839, 4275, 7799, 7798, 7732, 4273, 7752, 7756,
7757, 7758, 7759/1, 7759/2, 7760, 7761, 7762,
7779, 7782, 2847, 2846, 2845, 2844, 2843, 2860/3,
1542, 1544, 1548, 1640, 1639, 1638, 1633, 1632,
1627, 1625, 1621, 1620, 1614, 1613, 1607, 1605,
1964/1, 1662, 1666, 1663, 1664, 1964/2, 1965,
1966, 1967, 1968, 1969, 1970/2, 1971, 1972, 2080,
2079, 2668, 2371, 2372, 2374, 2384, 2406, 2408,
2409, 2410/1, 2410/2, 2411, 2412, 2415, 2416,
2419, 2432, 2430, 2429, 2428, 2497, 2519, 2520,
2539, 2540/1, 2541, 2559, 2560, 2583, 2585, 3070,
3036, 3035, 3034, 3033, 3032, 4274, 7838, 7837,
7836, 7835, 7834, 7833, 7832, 7831, 7830, 7829,
7828, 7827, 7826, 7825, 7824, 7823, 7822, 7821,
7820, 7819, 7818, 7817, 7816, 7815, 7814, 7813,
7812, 7811, 7810, 7809, 7808, 7807, 7806, 7805,
7804, 7803, 7802, 7801, 7800, 4288, 2680, 2681,
2682, 2683, 2684, 2685, 2687, 2688, 2689, 2690,
4285, 2717, 2718, 2719, 2720, 2721, 2722, 2723,
2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 4280, 2818, 2817,
2816, 2815, 2814, 2943, 2942, 2941, 2940, 2939,
2938, 2937, 2936, 2935, 2934, 2933, 2932, 2931,
2930, 4267, 7733, 7736, 7743, 7744, 7746, 7747,
7748, 7749, 7750, 7751, 7780/2, 7781, 7784, 7785,
7797, 1523, 1534, 1541, 1543, 1547, 1608, 1606,
1973, 1974, 1975, 1976, 2373.

У случају неслагања пописа обухваћених катастарских парцела са стварним стањем, меродавни су
графички прилози бр. 4а до 7а: Ситуациони приказ
гасоводних објеката у обухвату Измене и допуне
Просторног плана са појасевима заштите.
(8) Одељак „3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА“, постојећи текст се у целости
замењује новим који гласи:
3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА
ГРАЂЕЊА
1.1. Правила уређења
1.1.1. Гасовод високог притиска 16 бара < МOP
≤ 55 бара
- За разводне гасоводе и објекте у саставу ових
гасовода (ГМРС, блок вентили и чистачке станице) у
свему се придржавати одредби Правилника о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса
гасоводима притиска већег од 16 бара („Службени
гласник РС“, бр. 37/13 и 87/15);
- У случају измене Правилника, којом се мењају
одредбе наведене у правилима уређења, применити
одредбе важећег Правилника (као правног акта вишег реда).
Локација гасовода и објеката који су саставни делови гасовода
При избору трасе, пројектовању и изградњи гасовода, мора се осигурати безбедан и поуздан рад
гасовода, као и заштита људи и имовине, тј. спречити могућност штетних утицаја околине на гасовод и
гасовода на околину.
- Заштитни појас насељених зграда је простор у
коме гасовод утиче на сигурност тог објекта. Заштитни појас насељених зграда је појас ширине од 30 м,
рачунајући од спољних ивица зграда до осе цеви.
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Изузетно, гасовод се може полагати у заштитном
појасу насељених зграда, под условом да се не угрожава стабилност објекта, при чему се за одређивање
дебљине зида цеви гасовода користи пројектни фактор највише 0,4 без обзира на класу локације.
У зависности од растојања објекта до гасовода
примењују се и друге додатне мере заштите као
што су: повећана дубина укопавања гасовода, постављање гасовода у заштитну цев, постављање
заштитних плоча изнад гасовода, повећана контрола функционалности катодне заштите, контрола оштећења изолације без откопавања као и друге
сличне мере. Гасовод се у појасу насељених зграда
испитује радиографски у обиму 100%;
- Ако се подземни гасовод полаже близу или паралелно са других објектима, потребно је обезбедити минимално растојање спољне ивице гасовода од
наведених објеката према табели:
Табела 1а. Минимална растојања спољне ивице
подземних гасовода преко 16 бара од објеката у близини или објеката паралелних са гасоводом
ДН ≤ 150

150 < ДН ≤
500

Некатегорисани путеви (рачунајући
од спољне ивице земљишног појаса)

1

2

Општински путеви (рачунајући од
спољне ивице земљишног појаса)

5

5

Државни путеви II реда (рачунајући
од спољне ивице земљишног појаса)

5

5

10

10

20

20

15

15

0,5

1

5

10

10

10

Државни путеви I реда, осим
аутопутева (рачунајући од спољне
ивице земљишног појаса)
Државни путеви I реда – аутопутеви
(рачунајући од спољне ивице
земљишног појаса)
Железнички колосеци (рачунајући од
спољне ивице пружног појаса)
Подземни линијски
инфраструктурни објекти (рачунајући
од спољне ивице објекта)
Нерегулисан водоток (рачунајући
од ивице корита мерено у
хоризонталној пројекцији)
Регулисан водоток или канал
(рачунајући од брањене ножице
насипа мерено у хоризонталној
пројекцији)

Растојањa из Табеле 1а. се могу изузетно смањити
уз примену додатних мерa као што су: смањење
пројектног фактора, повећање дубине укопавања или
примена механичке заштите при ископавању.
Минимално потребно растојање при укрштању
гасовода са подземним линијским инфраструктурним објектима је 0,5 м.
- Минимална растојања подземних гасовода од
надземне електро мреже и стубова далековода (минимално растојање се рачуна од темеља стуба далековода и уземљивача) су дата у табели:
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Табела 2а. Минимално растојање подземних гасовода преко 16 бара од надземне електро мреже и
стубова далековода
називни напон

• Класа локације I – појас гасовода у којем се на
јединици дужине налази до 6 стамбених зграда нижих од 4 спрата;
• Класа локације II – појас гасовода у којем се
на јединици дужине налази више од 6, а мање од 28
стамбених зграда нижих од 4 спрата;
• Класа локације III – појас гасовода у којем се
на јединици дужине налази 28 или више стамбених
зграда нижих од 4 спрата, или на коме се налазе
пословне, индустријске, услужне, школске, здравствене и сличне зграде и јавне површине (игралишта,
шеталишта, рекреациони терени, отворене позорнице, спортски терени, сајмишта, паркови и др.), на
којима се трајно или повремено задржава више од 20
(двадесет) људи, а налазе се на удаљености мањој од
100 м од осе коридора;
• Класа локације IV – појас гасовода у којем на
јединици дужине преовлађују четвороспратне или
вишеспратне зграде.
- Минимална растојања објеката који су саставни
делови гасовода од других објеката дата су у Табели
3а.::

паралелно
при
вођење
укрштању
(м)
(м)

≤ 20 kV

10

5

20 kV < U ≤ 35 kV

15

5

35 kV < U ≤ 110 kV

20

10

110 kV < U ≤ 220 kV

25

10

220 kV < U ≤ 440 kV

30

15
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При пројектовању гасовода, мора се узети у обзир
густина насељености подручја на коме ће гасоводи
бити изграђени. Према густини насељености, појасеви гасовода се сврставају у четири класе локације:

Табела 3а. Минимално растојање објеката који су саставни делови гасовода од других објеката
објекти који су саставни делови гасовода (удаљености у м)
Грађевински и други објекти

МРС, МС и РС
Зидане или монтажне
≤30.000
>30.000 м³/h
м³/h

Блок станице са
испуштањем гаса

Чистачке станице

За све капацитете

Стамбене и пословне зграде*

15

25

30

30

Производне фабричке зграде и радионице*
Постројења, објеката за складиштење запаљивих и
горивих течности и запаљивих гасова и станица за
снабдевање горивом превозних средстава у друмском
саобраћају, мањих пловила, мањих привредних и
спортских ваздухоплова *

15

25

30

30

15

25

30

30

За све објекте:
Електрични водови (надземни)

1 kV ≥ U

Висина стуба + 3 м**

1 kV < U ≤ 110 kV

Висина стуба + 3 м***

110 kV < U ≤ 220 kV
400 kV < U

Висина стуба + 3,75 м***
Висина стуба + 5 м***

Трафо станице*

30

30

30

30

Железничке пруге и објекти

30

30

30

30

Индустријски колосеци

15

15

15

15

Државни путеви I реда - аутопутеви
Државни путеви I реда, осим аутопутева

30
20

30
20

30
30

30
20

Државни путеви II реда

10

10

10

10

Општински путеви

6

10

15

10

Водотокови
Шеталишта и паркиралишта*

изван водног земљишта
10

15

30

30

Остали грађевински објекти*
10
15
15
15
* - ова растојања се не односе на објекте који су у функцији гасоводног система
** - али не мање од 10 м
*** - али не мање од 15 м. Ово растојање се може смањити на 8 м за водове код којих је изолација вода механички и електрично
појачана.”
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За зидане или монтажне објекте растојање се
мери од зида објекта.
За надземне објекте на отвореном простору растојање се мери од потенцијалног места истицања гаса.
Растојање објеката од железничких пруга мери се
од спољне ивице пружног појаса, а растојање од јавних
путева мери се од спољне ивице земљишног појаса.
Заштита гасовода (након изградње)
- Заштитни појас гасовода је појас ширине од
200 м са обе стране од гасовода, рачунајући од осе
гасовода, у ком други објекти утичу на сигурност
гасовода.
- Експлоатациони појас гасовода је простор у
ком се не смеју постављати трајни или привремени
објекти за време експлоатације гасовода или предузимати друга дејства која би могла да утичу на стање,
погон или интервенције на гасоводу, сем објеката у
функцији гасовода.
Ширина експлоатационог појаса гасовода је дата
у табели (по једна половина дате вредности простире
са обе стране осе гасовода):
Табела 4а. Ширина експлоатационог појаса гасовода
ШИРИНА ЕКСПЛОАТАЦИОНОГ ПОЈАСА
Пречник гасовода до ДН 150
Пречник гасовода изнад ДН 150 до ДН 500

(м)
10
12

У експлоатационом појасу гасовода не смеју се изводити радови и друге активности (постављање трансформаторских станица, пумпних станица, подземних
и надземних резервоара, сталних камп места, возила
за камповање, контејнера, складиштења силиране
хране и тешко транспортујућих материјала, као и постављање ограде са темељом и сл.), изузев пољопривредних радова дубине до 0,5 м без писменог одобрења
оператора транспортног система ЈП „Србијагас“.
У експлоатационом појасу гасовода забрањено је
садити дрвеће и друго растиње чији корени досежу
дубину већу од 1 м, односно, за које је потребно да
се земљиште обрађује дубље од 0,5 м;
- Објекти намењени за становање или боравак
људи, без обзира на степен сигурности са којим
је гасовод изграђен и без обзира на то у коју класу
локације је гасовод сврстан, не могу се градити на
растојањима мањим од 30 м од осе цеви;
- Приликом одређивања локације за изградњу дефинишу се минимална растојања од спољне ивице
подземних гасовода:
• за објекте у близини гасовода и објекте паралелне са гасоводом према Табели 1а.;
• за надземну електро мрежу и стубове далековода
према Табели 2а.;
- Минимално потребно растојање при укрштању
подземних линијских инфраструктурних објеката са
гасоводом је 0,5 м.
- Укрштање путева и пруга са гасоводом изводе
се према посебним условима које издаје оператор
транспортног система.
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Зоне опасности
Угрожени простор од експлозије је простор у коме
је присутна, или се може очекивати присутност експлозивне смеше запаљивих гасова, пара или прашине са ваздухом, у таквим количинама које захтевају
примену посебних мера ради заштите људи и добара,
као и примену посебних мера у погледу монтаже и
употребе електричних уређаја, инсталација, алата,
машина и прибора.
Према учестаности појављивања и трајању експлозивне атмосфере, угрожени простори од експлозије
класификовани су у зоне опасности од експлозије:
• зона опасности од експлозије 0;
• зона опасности од експлозије 1;
• зона опасности од експлозије 2.
Зоне опасности од експлозије одређују се за објекте који су саставни делови гасовода.
Зоне опасности од експлозије за објекте који су саставни део гасовода притиска мањег или једнаког 55
бара одређују се у складу са Правилником ( Прилог
I –Графички прикази зона опасности ) или прорачуном
у складу са одговарајућим домаћим стандардима.
1.1.2. Дистрибутивни гасовод радног притиска до
16 бара (МOP≤ 16 бара)
- За гасоводе радног притиска једнаког или мањег
од 16 бара и објекте који су саставни делови гасовода, у свему се придржавати одредби Правилника
о условима за несметану и безбедну дистрибуцију
природног гаса гасоводима притиска до 16 бара
(„Службени гласник РС“, бр. 86/15).
- У случају измене Правилника, којом се мењају одредбе наведене у правилима уређења, применити одредбе важећег Правилника (као правног акта вишег реда).
Локација гасовода и објеката који су саставни делови гасовода
- Минимална дозвољена хоризонтална растојања
подземних гасовода од стамбених објеката, објеката у којима стално или повремено борави већи број
људи (од темеља објекта до ближе ивице цеви), дата
су у табели:
Табела 5а. Минимална дозвољена хоризонтална
растојања подземних гасовода МOP ≤ 16 бара од
стамбених објеката, објеката у којима стално или
повремено борави већи број људи

Гасовод од
челичних цеви
Гасовод од ПЕ
цеви

МOP≤ 4
бара

4 бара < МOP ≤
10 бара

(м)

(м)

10 бара
<МOP≤ 16
бара
(м)

1

2

3

1

3

-

Растојања се могу изузетно смањити на минимално
1 м уз примену додатних мера заштите при чему се
не сме угрозити стабилност објеката.
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Обавезна мера заштите за смањење предметних
растојања:
1) за челичне гасоводе - примена пројектног фактора за прорачун дебљине зида цеви 0,25;
2) за гасоводе од полиетилена (ПЕ гасовод) - примена физичке заштите гасовода од оштећења при радовима у близини гасовода (постављање гасовода у
заштитну цев, постављање заштитних плоча изнад
гасовода, итд.), при чему гасовод мора бити физички заштићен на делу гасовода где је хоризонтално
растојање смањено и додатно по 1 м на обе стране.
Поред наведених мера као додатна мера заштите може се применити повећана дубина укопавања
гасовода.
- Минимална дозвољена растојања спољне ивице
подземних гасовода са другим гасоводима, инфраструктурним и другим објектима, зависе од притиска
(Табела 6а. и Табела 7а.):
Табела 6а. Минимална дозвољена растојања
спољне ивице подземних челичних гасовода
10 бара < МОР ≤ 16 бара и челичних и ПЕ гасовода
4 бара < МОР ≤ 10 бара са другим гасоводима, инфраструктурним и другим објектима
Минимално растојање (м)
Гасоводи међусобно
Од гасовода до водовода и
канализације
Од гасовода до вреловода и
топловода
Од гасовода до проходних канала
вреловода и топловода
Од гасовода до нисконапонских и
високонапонских ел. каблова
Од гасовода до
телекомуникационих и оптичких
каблова
Од гасовода до водова хемијске
индустрије и технолошких флуида
Од гасовода до резервоара* и
других извора опасности станице
за снабдевање горивом превозних
средстава у друмском саобраћају
(* растојање се мери до габарита
резервоара)
Од гасовода до извора опасности
постројења и објеката за
складиштење запаљивих и горивих
течности укупног капацитета
највише 3 м3
Од гасовода до извора опасности
постројења и објеката за
складиштење запаљивих и горивих
течности укупног капацитета више
од 3 м3 а највише 100 м3
Од гасовода до извора опасности
постројења и објеката за
складиштење запаљивих и горивих
течности укупног капацитета
преко 100 м3

Минимално растојање (м)
Од гасовода до извора опасности
постројења и објеката за
складиштење запаљивих гасова
укупног капацитета највише 10 м3
Од гасовода до извора опасности
постројења и објеката за
складиштење запаљивих гасова
укупног капацитета већег од 10 м3
а највише 60 м3
Од гасовода до извора опасности
постројења и објеката за
складиштење запаљивих гасова
укупног капацитета преко 60 м3
Од гасовода до шахтова и канала
Од гасовода до високог зеленила
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Укрштање

Паралелно
вођење

-

5,0

-

10,0

-

15,0

0,2
-

0,3
1,5

Табела 7а. Минимална дозвољена растојања
спољне ивице подземних челичних и ПЕ гасовода
МОР ≤ 4 бара са другим гасоводима, инфраструктурним и другим објектима
Минимално растојање (м)
Гасоводи међусобно

Укрштање

Паралелно
вођење

0,2

0,6

0,2

0,4

Од гасовода до водовода и
канализације
Од гасовода до вреловода и
топловода
Од гасовода до проходних канала
вреловода и топловода

0,3

0,5

Од гасовода до нисконапонских и
високонапонских ел. каблова

0,5

1,0

0,3

0,6

0,3

0,5

0,2

0,6

-

5,0

-

3,0

-

6,0

-

15,0

Од гасовода до
телекомуникационих каблова
Од гасовода до водова хемијске
индустрије и технолошких флуида
Од гасовода до резервоара* и
других извора опасности станице
за снабдевање горивом превозних
средстава у друмском саобраћају
(* растојање се мери до габарита
резервоара)
Од гасовода до извора опасности
постројења и објеката за
складиштење запаљивих и горивих
течности укупног капацитета
највише 3 м3
Од гасовода до извора опасности
постројења и објеката за
складиштење запаљивих и горивих
течности укупног капацитета више
од 3 м3 а највише 100 м3
Од гасовода до извора опасности
постројења и објеката за
складиштење запаљивих и горивих
течности укупног капацитета
преко 100 м3
Од гасовода до извора опасности
постројења и објеката за
складиштење запаљивих гасова
укупног капацитета највише 10 м3

Укрштање

Паралелно
вођење

0,2

0,4

0,2

0,4

0,3

0,5

0,5

1,0

0,2

0,4

0,2

0,4

0,2

0,6

-

5,0

-

3,0

-

6,0

-

15,0

-

5,0
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Минимално растојање (м)
Од гасовода до извора опасности
постројења и објеката за
складиштење запаљивих гасова
укупног капацитета већег од 10 м3
а највише 60 м3
Од гасовода до извора опасности
постројења и објеката за
складиштење запаљивих гасова
укупног капацитета преко 60 м3
Од гасовода до шахтова и канала
Од гасовода до високог зеленила

Укрштање

Паралелно
вођење

-

10,0

-

15,0

0,2
-

0,3
1,5

Растојања из Табеле 6а. и Табеле 7а. могу се изузетно смањити на кратким деоницама гасовода дужине до 2 м, уз примену физичког обезбеђења од
оштећења приликом каснијих интервенција на гасоводу и предметном воду, али не мање од 0,2 м при
паралелном вођењу, осим растојања од гасовода до
постројења и објеката за складиштење запаљивих и
горивих течности и запаљивих гасова.
Приликом укрштања гасовод се по правилу поставља изнад канализације. Уколико се мора поставити испод, неопходно је применити додатне мере
ради спречавања евентуалног продора гаса у канализацију.
- Минимална хоризонтална растојања подземних
гасовода од надземне електромреже и стубова далековода (рачунато од темеља стуба далековода ) дата
су у Табели 8а.:
Табела 8а. Минимална дозвољена хоризонтална
растојање подземних гасовода МOP ≤ 16 бара од надземне електромреже и стубова далековода

Називни напон
1 kV ≥ U
1 kV < U ≤ 20 kV
20 kV < U ≤ 35 kV
35 kV < U
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Минимално растојање (м)
Укрштање

Паралелно вођење

1
2
5
10

1
2
10
15

Минимална хоризонтална растојања МРС, МС и РС
од других објеката дата су у Табели 9а. и Табели 10а.:
• од стамбених објеката и објеката у којима стално
или повремено борави већи број људи (растојање се
мери од темеља објекта до темеља МРС, МС, односно РС):
Табела 9а. Минимална хоризонтална растојања
МРС, МС и РС од стамбених објеката и објеката у
којима стално или повремено борави већи број људи
МOP на улазу
Капацитет
МOP ≤ 4 бара
м3/ч

4 бара < МOP ≤ 10 бара < МOP
10 бара
≤ 16 бара

3 м или уз
уз објекат (отвори на
објекат (на зид
објекту морају бити ван
или према зиду
зона опасности)
без отвора)
5 м или уз
3м или уз објекат (на
објекат (на
од 161 од
зид или према зиду без зид или према
1.500
отвора)
зиду без
отвора)
од 1.501 до
5м
8м
6.000
до 160

5 м или уз
објекат (на зид
или према зиду
без отвора)
8м

10 м

од осталих објеката:

Табела 10а. Минимална хоризонтална растојања МРС, МС и РС од осталих објеката
МOP на улазу
Објекат
МOP ≤ 4 бара 4 бара < МOP ≤ 10 бара 10 бара < МOP ≤ 16 бара
Железничка или трамвајска пруга
10 м
15 м
15 м
Коловоз градских саобраћајница
3м
5м
8м
Локални пут
3м
5м
8м
Државни пут, осим аутопута
8м
8м
8м
Аутопут
15 м
15 м
15 м
Интерне саобраћајнице
3м
3м
3м
Јавна шеталишта
3м
5м
8м
Извор опасности станице за снабдевање горивом превозних
средстава у друмском саобраћају, мањих пловила, мањих
10 м
12 м
15 м
привредних и спортских ваздухоплова
Извор опасности постројења и објеката за складиштење
10 м
12 м
15 м
запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова
Трансформаторска станица
10 м
12 м
15 м
Надземни електро водови
0 бара < МOP ≤ 16 бара
1 kV ≥ U
Висина стуба + 3 м*
1 kV < U ≤ 110
Висина стуба + 3 м**
kV
110 kV < U ≤
Висина стуба + 3,75 м**
220 kV
400 kV < U
Висина стуба + 5 м**
* али не мање од 10 м.
** али не мање од 15 м. Ово растојање се може смањити на 8 м за водове код којих је изолација вода механички и електрично појачана
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Минимално хоризонтално растојање МРС, МС и
РС од железничких и трамвајских пруга мери се од
ближе шине, а растојање од јавних путева мери се
од ивице коловоза.
За зидане или монтажне објекте МРС, МС и РС минимално хоризонтално растојање се мери од зида објекта.
За објекте МРС, МС и РС постављене на отвореном
простору, са или без надстрешнице, растојање се мери
од најближег потенцијалног места истицања гаса.
Заштита гасовода (након изградње)
Како је дистрибуција природног гаса у одређеним условима повезана са могућношћу настајања запаљиве или експлозивне смеше, неопходно је након
изградње гасовода, у току експлоатације, обезбедити
заштиту гасовода, тако да се не би нарушила несметана и безбедна дистрибуција гаса, или се угрозила
безбедност људи и имовине.
1. Заштитни појас гасовода је простор са једне и
друге стране цевовода, рачунајући од осе цевовода,
у коме други објекти утичу на њихову сигурност и у
ком се примењују посебне мере заштите;
У зависности од притиска заштитни појас гасовода је:
• за ПЕ и челичне гасоводе МОР ≤ 4 бара – по 1
м од осе гасовода на обе стране;
• за челичне гасоводе 4 бара < МОР ≤ 10 бара – по
2 м од осе гасовода на обе стране;
• за ПЕ гасоводе 4 бара < МОР ≤ 10 бара – по 3 м
од осе гасовода на обе стране;
• за челичне гасоводе 10 бара < МОР ≤ 16 бара –
по 3 м од осе гасовода на обе стране.
У заштитном појасу гасовода не смеју се изводити
радови и друге активности изузев пољопривредних
радова дубине до 0,5 м без писменог одобрења оператора дистрибутивног система.
У заштитном појасу гасовода забрањено је садити
дрвеће и друго растиње чији корени досежу дубину већу од 1 м, односно, за које је потребно да се
земљиште обрађује дубље од 0,5 м.
2. Укрштање путева и пруга са гасоводом изводе
се према посебним условима које издаје оператор
дистрибутивног система.
Зоне опасности
Угрожени простор од експлозије је простор у коме
је присутна, или се може очекивати присутност експлозивне смеше запаљивих гасова, пара или прашине са ваздухом, у таквим количинама које захтевају
примену посебних мера ради заштите људи и добара,
као и примену посебних мера у погледу монтаже и
употребе електричних уређаја, инсталација, алата,
машина и прибора.
Према учестаности појављивања и трајању експлозивне атмосфере, угрожени простори од експлозије
класификовани су у зоне опасности од експлозије:
• зона опасности од експлозије 0;
• зона опасности од експлозије 1;
• зона опасности од експлозије 2.
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Зоне опасности од експлозије одређују се за објекте који су саставни делови гасовода.
Зоне опасности од експлозије за објекте који су
саставни део гасовода притиска до 16 бара одређују
се у складу са Правилником ( Прилог I – Графички
прикази зона опасности ) или прорачуном у складу
са одговарајућим домаћим стандардима.
1.2. Правила грађења
1.2.1. Гасовод високог притиска 16 бара < МOP
≤ 55 бара
1.2.1.1. Правила изградње линијског дела гасовода
Правила за конструктивно решење линијског дела
гасовода
- За изградњу гасовода могу се употребљавати
само цеви од угљеничних или нисколегираних дезоксидованих челика, које по квалитету и димензијама
одговарају потребама транспорта природног гаса.
- Избор цеви и материјала за цеви се мора извршити према одговарајућим стандардима тако да
имају одговарајућа својства при свим условима који
се могу предвидети у току градње, испитивања и коришћења гасовода.
- За изградњу гасовода, употребљавају се искључиво стандардни челични елементи, као што су:
колена, лукови, Т-комади, прелазни комади, капе и
други елементи за сучеоно и бочно заваривање цеви,
изграђени од истог или одговарајућег материјала.
- Дебљина зида цеви мора бити у складу са SRPS
EN ISO 3183.
- Гасовод се пројектује тако да током изградње,
испитивања, одржавања и коришћења може да поред сила изазваних унутрашњим притиском издржи
и дејства других предвидивих сила.
- Усвојена номинална дебљина зида цеви гасовода
и цевних фазонских комада мора да издржи испитни
притисак на чврстоћу и непропусност након монтаже
без деформација и других оштећења.
Правила за укрштање гасовода са путевима и
пругама
- Ако се гасовод поставља испод путева прокопавањем, он се поставља и полаже без заштитне цеви,
са двоструком антикорозивном изолацијом која се
изводи у дужини од најмање 10 м са обе стране
земљишног појаса.
Испод електрификованих железничких пруга
мора бити урађена двострука изолација гасовода у
дужини од 50 м са обе стране пружног појаса.
У рову испод путева и пруга, гасовод без заштитне
цеви мора бити положен у постељицу од ситног песка
у слоју од 15 цм око цеви, збијеног водом или неком
другом одговарајућом методом. Дебљина зида цеви
испод путева и пруга мора бити прорачуната тако да
се узму у обзир утицаји свих спољњих сила на гасовод.
- Ако се гасовод поставља испод путева и пруга
бушењем, по правилу се поставља у заштитну цев
одговарајуће чврстоће.
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Пречник заштитне цеви мора бити изабран тако
да омогући несметано провлачење радне цеви, при
чему пречник заштитне цеви мора бити најмање 150
мм већи од спољашњег пречника гасовода.
Уколико се радна цев поставља бушењем без
заштитне цеви мора се изабрати технологија која обезбеђује да не дође до оштећења изолације гасовода.
Крајеви заштитне цеви која се поставља на прелазу испод пута морају бити удаљени минимално 1
м од линија које чине крајње трачке попречног профила јавног пута ван насеља, мерено на спољну страну и минимално 3 м са обе стране од ивице крајње
коловозне траке.
Крајеви заштитне цеви која се поставља на прелазу испод железничке пруге морају бити удаљени
минимално 5 м са обе стране од оса крајњих колосека, односно 1 м од ножица насипа.
Гасовод се у заштитну цев мора поставити тако
да се не оштети његова антикорозивна изолација и
мора бити постављен на изоловане одстојнике. Одстојници морају бити израђени од материјала који
обезбеђује функционалност одстојника током експлоатације гасовода. Крајеви заштитне цеви морају
бити заптивени.
Ради контролисања евентуалног пропуштања гаса
у међупростор заштитне цеви и гасовода на једном
крају заштитне цеви мора да се угради одушна цев
пречника најмање 50 мм. Минимално растојање
одушне цеви мерено од линија које чине крајње
тачке попречног профила јавног пута ван насеља,
на спољну страну мора бити најмање 5 м, односно
најмање 10 м од осе крајњег колосека железничке
пруге. Отвор одушне цеви мора бити постављен на
висину од 2 м изнад површине тла и заштићен од
атмосферских утицаја.
- Приликом изградње гасовода укрштање гасовода са путевима и пругама врши се у складу са
условима управљача јавног пута и железничке инфраструктуре.
Угао укрштања са објектима на траси
- На укрштању гасовода са путевима, пругама,
водотоковима, каналима, надземним далеководима,
нафтоводима, продуктоводима и другим гасоводима, угао осе гасовода према тим објектима мора да
износи између 60° и 90°.
На укрштању гасовода са државним путевима
I и II реда и аутопутевима, као и водотоковима са
водним огледалом ширим од 5 м, далеководима називног напона преко 35 kV, угао осе гасовода према
тим објектима по правилу мора да износи 90°, а ако
је то технички оправдано, дозвољено је смањити на
минимално 60°.
За извођење укрштања гасовода са напред наведеним инфраструктурним објектима под углом
мањим од 60°, потребно је прибавити одговарајућу
сагласност управљача, односно оператора над тим
објектима.
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- Угао укрштања гасовода са некатегорисаним путевима, каналима са мањим воденим огледалом од 5 м,
далеководима називног напона једнаког или испод 35 кВ,
може да буде и мањи од 60° под условом да дужина гасовода на месту укрштања није већа од дужине једне цеви.
Правила за постављање гасовода
- Пре почетка изградње гасовода потребно је одредити радни појас који ће у току градње бити на
располагању извођачу радова. Радни појас мора да
буде прилагођен пречнику гасовода, врсти и количини ископа, као и могућности манипулисања машинама. Постојећи објекти линијске инфраструктуре који
леже у радном појасу, не смеју да буду угрожени.
- У зависности од класе локације гасовода минималне дубине укопавања гасовода мерене од горње
ивице гасовода су:
Табела 11а. Минималнe дубине укопавања гасовода преко 16 бара
КЛАСА ЛОКАЦИЈЕ

Класа локације I

МИНИМАЛНА
ДУБИНА
УКОПАВАЊА (цм)
А

Б*

80

50

Класа локације II, III и IV
100
60
У заштитном појасу стамбеног
110
90
објекта
*примењује се само за терене на којима је за израду рова
потребан експлозив

Минимална дубина укопавања гасовода, мерена
од горње ивице цеви, код укрштања са другим објектима дата је у табели:
Табела 12а. Минимална дубина укопавања гасовода преко 16 бара код укрштања са другим објектима
ОБЈЕКАТ

МИНИМАЛНА
ДУБИНА
УКОПАВАЊА (цм)
А

Б*

до дна одводних канала путева и
100
60
пруга
до дна регулисаних корита водених
100
50
токова
до горње коте коловозне конструкције
135
135
пута
до горње ивице прага железничке
150
150
пруге
до горње ивице прага индустријске
100
100
пруге
до дна нерегулисаних корита водених
150
100
токова
*примењује се само за терене на којима је за израду рова
потребан експлозив

Од минималне дубине укопавања цеви из Табеле
11а. и Табеле 12а. може се одступити уз навођење
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оправданих разлога за тај поступак при чему се морају
предвидети повећане мере безбедности, али тако да
минимална дубина укопавања не буде мања од 50 цм.
- Висина покривног слоја цеви не би требало да
прелази 2 м, осим у следећим случајевима:
1) на местима на којима конфигурација тла то
захтева;
2) на местима на којима може доћи до издизања
тла услед смрзавања подземних вода;
3) уколико постоји ризик од ерозије тла;
4) код водотокова.
- За гасоводе се морају употребљавати челични запорни органи, (вентили, славине, засуни, затварачи и
сл.), прирубнице и прирубнички спојеви, по конструкцији и квалитету материјала, намењени за природни
гас, а израђени према одговарајућим стандардима.
Ако се запорни органи уграђују под земљом, са
гасоводом морају да се споје заваривањем.
Ако се у подземни гасовод уграђују запорни органи са прирубничким спојем, морају се поставити
у бетонски водонепропусни шахт довољних димензија да се може вршити одржавање и руковање тим
запорним органом.
Запорни органи уграђени под земљом, морају
бити опремљени продужним вретеном довољне дужине да управљачки механизам буде на висини од
80 цм изнад површине тла.
Прикључне славине које служе за извођење
прикључка без прекида транспорта природног гаса
не морају се постављати у шахт, ни бити опремљене
продужним вретеном.
- Профил и осигурање страница рова треба одредити према димензијама цеви и према прописима за
земљане радове.
- Затрпавање гасовода се мора вршити у што је
могуће краћем року, након полагања цеви и геодетског снимања гасовода.
- Положени гасовод затрпава се материјалом из
ископа. Материјал из ископа мора бити ситан, без
крупних комада земље и камења, да не би дошло до
оштећења изолације. Ако је ров ископан на каменитом терену, гасовод се мора положити у заштитни
слој песка.
- На одстојању од 0,3 до 0,5 м изнад горње ивице
цеви гасовода, у ров се мора поставити трака са одговарајућим упозорењима о гасоводу под притиском.
- Траса гасовода мора бити видно обележена посебним ознакама. Размак између ознака за обележавање
гасовода не сме бити већи од 500 м на равном делу
трасе. На месту промене правца трасе гасовода морају
бити постављене најмање три ознаке, и то по једна на
почетку, у средини и на крају кривине. Лукови произведени у фабрици и хладним савијањем на терену,
обележавају се у темену лука. Ознаке за обележавање
трасе гасовода, постављају се десно од гасовода, на 0,8
м од спољне ивице цеви, у односу на смер протока гаса.
- На пролазу гасовода испод водених токова, канала, путева и пруга, ознаке за обележавање трасе гасовода и знаци за упозорења морају бити постављени са
обе стране воденог тока, канала или путева и пруга.
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- Ознака на пролазу гасовода испод железничке
пруге, не сме се поставити на растојању мањем од
10 м од осе крајњег колосека.
- Ознака на пролазу гасовода испод пута, не сме
се поставити на растојању мањем од 5 м од спољне
ивице коловоза.
- Ознака на пролазу гасовода испод канала, не сме
да се постави ближе од 10 м од осе насипа канала.
- На пролазу гасовода испод пловних река и канала, са обе стране пролаза, на одстојању од по 200 м
узводно и низводно од осе гасовода, мора се поставити знак забране сидрења.
1.2.1.2. Правила изградње објеката и инсталација
који представљају саставни део гасовода
Блок станице
- Уградњом запорних органа - блок станица гасовод ће се поделити на секције.
- При одређивању локације блок станице потребно је узети у обзир: класу локације, радни притисак,
пречник гасовода, време неопходно за долазак до
блок станице, густину насељености, важност и ширину водених токова, положај прикључних гасовода
и других арматура у гасоводном систему.
- Блок станице се уграђују на таквим међусобним размацима да удаљеност од било које тачке до
најближег запорног органа за одређену класу локације гасовода, износи највише:
1) 16 км - за класу локације 1;
2) 12 км - за класу локације 2;
3) 6 км - за класу локације 3;
4) 4 км - за класу локације 4.
- Свака деоница гасовода између два запорна органа мора бити опремљена уређајима за испуштање
гаса таквог капацитета да се деоница гасовода може
испразнити у атмосферу, вертикално на горе, у року
од највише два часа.
- Блок станице називног отвора већег од 100 мм,
мора бити опремљен обилазним водом са два вентила који се користе за изједначавање притиска у
секцијама гасовода при отварању запорног органа и
за пригушивање протока гаса.
- Блок станице морају се затварати локално механичким, електричним, пнеуматским или хидрауличним погоном, а могу се затварати и даљински.
- Аутоматско затварање запорног органа мора се
активирати при брзини пада притиска која износи
највише 3,5 бара/мин. Запорни орган затворен аутоматски може се отворити само ручно.
- Блок станица мора бити заштићена од приступа
неовлашћених лица оградом висине минимално 2 м.
Ограда блок станице не сме се налазити у заштитном
појасу насељених зграда, земљишном и пружном појасу и водном земљишту. Зоне опасности од експлозије
блок станице морају бити обухваћене оградом.
- Удаљења надземних делова блок станице намењених за испуштање гаса од других објеката морају бити у складу са вредностима датим у Табели 3а.

Страна 54 – Број 4

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Чистачке станице
- За унутрашње чишћење и испитивање стања
гасовода на почетку гасовода се уграђује отпремна
чистачка станица, а на крају гасовода прихватна чистачка станица, односно универзалне чистачке станице, ако се транспорт гаса обавља у оба смера.
- Свака чистачка станица мора имати индикатор
пролаза чистача чији се положај може са сигурношћу
визуелно утврдити са раздаљине од 30 м. Чистачке станице морају бити постављене са нагибом, под углом од
5 према затварачу цеви. Конструкција затварача чистачких кутија мора одговарати свим радним условима,
и мора бити тако осигурана да се не може отворити
док је чистачка кутија под притиском. Чистачке кутије
морају бити постављене на чврсте темеље и осигуране
од уздужног померања. Подужна оса чистачке кутије
мора бити на одговарајућој висини у смислу функционалности у односу на површину тла.
- Чистачке станице у којима се из гаса може издвојити кондензована влага морају бити опремљене
потребном арматуром за прикључење покретних
сепаратора, или у оквиру чистачке станице имати
фиксни сепаратор.
- Чистачке цеви и затварачи морају бити грађени
за максимални радни притисак гасовода, са пројектним фактором 0,5 и испитане на чврстоћу и непропусност, при чему је испитни притисак STP = 1,5
x DP (STP - максимални испитни притисак, ДП –
пројектни притисак).
- Чистачка станица мора бити опремљена запорним органом.
- Издувна цев за испуштање гаса из чистачке кутије мора бити вертикално на горе, а отвор цеви мора
да буде на висини од најмање 2 м изнад површине
тла и заштићен од атмосферских утицаја.
- Чистачке станице морају бити заштићене од
приступа неовлашћених лица оградом висине минимално 2 м. Oграда чистачке станице не сме се налазити у заштитном појасу насељених зграда, земљишном и пружном појасу. Зоне опасности од експлозије
чистачке станице морају бити обухваћене оградом.
- Удаљења надземних делова чистачке станице намењених за испуштање гаса од других објеката морају бити у складу са вредностима датим у Табели 3а.
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Мерне, регулационе и мерно-регулационе станице
- Мерно-регулационе станице се у зависности од
врсте и величине могу поставити у посебном објекту,
на отвореном простору и под земљом.
- На улазном гасоводу у мерно регулациону станицу, као и на свим излазним гасоводима из мерно
регулационе станице морају се поставити противпожарне славине.
- Улазна и излазне противпожарне славине морају бити удаљене од мерно-регулационе станице
најмање 5 м, а највише 100 м, и могу бити смештене
и изван ограде.
- Мерно-регулационе станице морају бити ограђене како би се спречио приступ неовлашћеним лицима. Ограда мерно-регулационе станице мора да
обухвати зоне опасности и мора бити минималне
висине 2 м.
- Уколико је мерно-регулациона станица на отвореном простору, са или без надстрешнице, ограда
мора бити удаљена минимално 10 м од станице.
- Ако се мерно-регулациона станица налази у
ограђеном простору индустријског објекта може
бити и без сопствене ограде, али видно обележена
таблама упозорења и заштићена од удара возила.
- Мерно-регулационе станице могу да се граде уз
зид грађевинског објекта. У том случају кров и зид
грађевинског објекта не смеју имати отворе и морају
бити непропусни за гас у простору обухваћеном зонама опасности, а зид објекта мора имати минималну
ватроотпорност од један час и мора онемогућавати
прескок пожара.
- Мерно-регулационе станице се не смеју градити
на стамбеним зградама или уз њихове зидове.
- Кровна конструкција објекта у који се поставља
мерно-регулациона станица мора бити таква да у
случају у натпритиска попусти пре зидова објекта.
- Просторија објекта у којој се врши основно
мерење и регулација притиска гаса мора бити одвојена од помоћних просторија објекта (котларница,
просторија за телеметрију и сл.) зидовима који не
пропуштају гас и имају минималну ватроотпорност
од један час.
- Ако су просторија објекта у којој се врши основно мерење и помоћне просторије објекта спојене

Схема 1. Типска шема објеката на гасоводу високог притиска
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кровном конструкцијом, мора се онемогућити продор гаса у помоћну просторију.
- Ако су просторија објекта у којој се врши основно мерење и помоћне просторије међусобно одвојене
двоструким зидом, зидови који чине двоструки зид
не морају бити непропусни за гас, али морају бити
постављени на међусобном растојању од најмање 10
цм, са природном вентилацијом међупростора.
- Зидови, подови, таванска и кровна конструкција
објекта у који се поставља мерно регулациона станица
морају бити изграђени од негоривог материјала и материјала без шупљина у којима би могао да се задржи гас.
- Врата на спољним зидовима објекта у који се
поставља мерно регулациона станица морају се отварати према спољној страни, а браве са унутрашње
стране морају се отварати без кључева.
- Просторија објекта у којој се врши основно мерење и регулација притиска не сме имати стаклене
површине.
- Пролази цеви и електричних водова кроз зидове
непропусне за гас између просторија објекта у којој
се врши основно мерење и регулација притиска гаса и
помоћних просторија морају бити непропусни за гас.
- Просторија објекта у којој се врши мерење
протока гаса и регулација притиска гаса мора имати горње и доње вентилационе отворе за природно
проветравање. Вентилациони отвори морају бити
постављени тако да спречавају скупљање гаса у
просторији, при чему доња ивица доњег отвора мора
бити смештена на висини од максимално 15 цм изнад
пода, а горњи отвори на највишој тачки просторије.
Површина доњих отвора мора бити минимално 80%
од површине горњих вентилационих отвора. Површина горњих вентилационих отвора, без обзира на
прорачун не може бити мања од 1% од површине
пода просторије станице. Вентилациони отвори морају бити опремљени са заштитном мрежицом са
окцима до 1 цм2. Површина отвора је корисна површина без фиксних заштитних жалузина.
1.2.1.3. Антикорозивна заштита гасовода
- Сви делови гасовода морају бити заштићени од
корозије.
- Надземни делови гасовода, који нису галванизовани, морају бити заштићени антикорозивним
премазима.
- Антикорозивна заштита подземних гасовода се
састоји од пасивне заштите (изолација) и активне
заштите (катодна заштита). Под утицајем катодне
заштите изолација не сме да губи својства и изолација не сме да смањује дејство катодне заштите.
- Цеви од којих се састоји гасовод могу бити изоловане фабрички или на месту уграђивања.
- На местима на којима је неопходна међусобна
електрична изолација делова гасовода морају се уградити изолационе спојнице.
- На местима на којима се гасовод поставља кроз
заштитне цеви радна цев мора бити електрично изолована од заштитних цеви.
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- Системи катодне заштите гасовода могу бити са
галванским анодама или са спољним извором једносмерне струје, а по правилу се користи систем катодне
заштите са спољним извором једносмерне струје.
- Системи катодне заштите морају се изградити
најкасније у року од шест месеци од полагања гасовода у тло. Уколико систем катодне заштите није
изграђен и пуштен у рад у наведеном року потребно
је извести привремену инсталацију катодне заштите
до изградње предвиђеног система катодне заштите.
- Ако услед деловања лутајућих струја постоји
опасност од корозије гасовода, та опасност се утврђује, мери и отклања у складу са националним
стандардима. За прикључивање уређаја за дренажу
потребна је сагласност корисника објеката који узрокују настанак лутајућих струја.
- За контролу рада система катодне заштите гасовода морају се извести мерна места за контролу
потенцијала, струје и отпора која се постављају на
следеће делове гасовода, и то:
1) на места постављања заштитних цеви на укрштањима са путевима и пругама;
2) на укрштањима са другим металним инсталацијама;
3) на места постављања изолационих спојница
у тлу;
4) на прелазе преко река;
5) на мостове;
6) на места прикључка на станицу катодне заштите;
7) на инсталације са галванским анодама.
- Највеће растојање између два суседна мерна
места не сме бити веће од 3 км, а у насељеним местима ово растојање не сме бити веће од 1 км.
- Мерни каблови се са гасоводом спајају заваривањем, тврдим лемљењем и алуминотермичким заваривањем. Место заваривања мора се изоловати. Квалитет
изолације на месту споја мора одговарати квалитету изолације цеви пре њеног уклањања ради споја каблова.
- Деонице гасовода које пролазе кроз заштитне
зоне изворишта питке воде морају се појачано изоловати, a мерни изводи за контролу корозије морају
се постављати на размацима који нису већи од 1 км,
а функционисање катодне заштите мора се контролисати најмање четири пута годишње.
- Гасоводи који се полажу кроз карстна подручја не
морају се ојачано изоловати, али се у погледу мерних
извода и контроле функционисања система катодне
заштите поступа на исти начин као за деонице гасовода
које пролазе кроз заштитне зоне изворишта питке воде.
1.2.2. Дистрибутивни гасовод радног притиска до
16 бара (МOP ≤ 16 бара)
1.2.2.1. Правила изградње линијског дела гасовода
Правила за конструктивно решење линијског дела
гасовода
- Гасовод не сме пропуштати гас и мора бити довољно чврст да безбедно издржи дејство свих сила
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којима ће према очекивањима бити изложен током
изградње, испитивања и коришћења.
- Гасоводи од ПЕ цеви у смислу функционалних
захтева морају бити у складу са SRPS EN 12007-1 и
SRPS EN 12007-2.
- Гасоводи од челичних цеви у смислу функционалних захтева морају бити у складу SRPS EN 120071 и SRPS EN 12007-3.
- Челичне цеви за гасоводе морају бити у складу
са SRPS EN ISO 3183.
- ПЕ цеви за гасоводе морају бити у складу са
SRPS EN 1555-2.
- За челичне гасоводе цевни елементи морају бити
у складу са SRPS EN 12007-3.
- За ПЕ гасоводе цевни елементи морају бити у
складу са SRPS EN 1555-3 и SRPS EN 1555-4.
- Избор дебљине зида цеви за челичне гасоводе
врши се у складу са SRPS EN 12007-3.
- Избор дебљине зида цеви за ПЕ гасоводе врши
се у складу са SRPS EN 12007-2.
- Гасовод се пројектује тако да током изградње,
испитивања, одржавања и коришћења може да поред сила изазваних унутрашњим притиском издржи
и дејства других предвидивих сила.
- Усвојена номинална дебљина зида цеви гасовода
и цевних фазонских комада мора да издржи испитни
притисак на чврстоћу и непропусност након монтаже
без деформација и других оштећења.
Правила за укрштање гасовода са путевима и
пругама
- Ако се гасовод поставља испод путева прокопавањем, он се поставља и полаже без заштитне цеви,
са двоструком антикорозивном изолацијом која се
изводи у дужини од најмање 10 м са обе стране
земљишног појаса.
Испод електрификованих железничких пруга
мора бити урађена двострука изолација гасовода у
дужини од 50 м са обе стране пружног појаса.
У рову испод путева и пруга, гасовод без заштитне цеви мора бити положен у постељицу од ситног
песка у слоју од 15 цм око цеви, збијеног водом или
неком другом одговарајућом методом. Дебљина зида
цеви испод путева и пруга мора бити прорачуната
тако да се узму у обзир утицаји свих спољњих сила
на гасовод.
- Ако се гасовод поставља испод путева и пруга
бушењем, по правилу се поставља у заштитну цев
одговарајуће чврстоће.
Пречник заштитне цеви мора бити изабран тако
да омогући несметано провлачење радне цеви. За гасоводе пречника већег од 100 мм пречник заштитне
цеви мора бити најмање 100 мм већи од спољашњег
пречника гасовода.
Уколико се радна цев поставља бушењем без
заштитне цеви мора се изабрати технологија која обезбеђује да не дође до оштећења изолације гасовода.
Крајеви заштитне цеви која се поставља на прелазу испод пута морају бити удаљени минимално 1 м
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од линија које чине крајње трачке попречног профила јавног пута ван насеља, мерено на спољну страну и минимално 3 м са обе стране од ивице крајње
коловозне траке. Крајеви заштитне цеви која се поставља на прелазу испод градских саобраћајница морају бити удаљени минимално 1 м од ивице крајње
коловозне траке.
Крајеви заштитне цеви која се поставља на прелазу испод железничке пруге морају бити удаљени
минимално 5 м са обе стране од оса крајњих колосека, односно 1 м од ножица насипа.
Гасовод се у заштитну цев мора поставити тако
да се не оштети његова антикорозивна изолација и
мора бити постављен на изоловане одстојнике. Одстојници морају бити израђени од материјала који
обезбеђује функционалност одстојника током експлоатације гасовода. Крајеви заштитне цеви морају
бити заптивени.
Ради контролисања евентуалног пропуштања гаса
у међупростор заштитне цеви и гасовода на једном
крају заштитне цеви мора да се угради одушна цев
пречника најмање 50 мм. Минимално растојање
одушне цеви мерено од линија које чине крајње тачке попречног профила јавног пута ван насеља, на
спољну страну мора бити најмање 5 м, односно најмање 10 м од осе крајњег колосека железничке пруге.
Минимално растојање одушне цеви мерено од ивице
крајње коловозне траке градских саобраћајница, на
спољну страну мора бити наjмање 3 м. У случају ако
је удаљеност регулационе линије од ивице крајње
коловозне траке градских саобраћајница мања од 3
м одушна цев се поставља на регулациону линију
али не ближе од 1 м. Отвор одушне цеви мора бити
постављен на висину од 2 м изнад површине тла и
заштићен од атмосферских утицаја.
- Приликом изградње гасовода укрштање гасовода са путевима и пругама врши се у складу са
условима управљача јавног пута и железничке инфраструктуре.
Угао укрштања са објектима на траси
- На укрштању гасовода са путевима, пругама,
водотоковима, каналима, далеководима називног
напона преко 35 kV, угао осе гасовода према тим
објектима мора да износи између 60° и 90°.
На укрштању гасовода са градским саобраћајницама, државним путевима I и II реда и аутопутевима,
као и водотоковима са водним огледалом ширим од 5
м, угао осе гасовода према тим објектима по правилу
мора да износи 90°, a на местима где је то технички
оправдано, дозвољено је смањити на минимално 60°.
За извођење укрштања гасовода са напред наведеним инфраструктурним објектима под углом мањим
од 60°, потребно је прибавити одговарајућу сагласност
управљача, односно оператора над тим објектима.
Правила за постављање гасовода
- Пре почетка изградње гасовода потребно је одредити радни појас који ће у току градње бити на

6. март 2019.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

располагању извођачу радова. Радни појас мора да
буде прилагођен пречнику гасовода, врсти и количини ископа, као и могућности манипулисања машинама. Постојећи објекти линијске инфраструктуре који
леже у радном појасу, не смеју да буду угрожени.
- Минимална дубина укопавања гасовода је 80 цм
мерено од горње ивице гасовода.
- Минимална дубина укопавања челичних и ПЕ
гасовода, мерена од горње ивице цеви, код укрштања
са другим објектима дата је у табели:
Табела 13а. Минимална дубина укопавања гасовода МOP ≤ 16 бара код укрштања са другим објектима
ОБЈЕКАТ

МИНИМАЛНА
ДУБИНА
УКОПАВАЊА
(цм)
А

Б*

до дна одводних канала путева и пруга
100
60
до дна регулисаних корита водених
100
50
токова
до горње коте коловозне конструкције
135
135
пута
до горње ивице прага железничке пруге
150
150
до горње ивице прага индустријске и
100
100
трамвајске пруге
до дна нерегулисаних корита водених
150
100
токова
*примењује се само за терене на којима је за израду рова
потребан експлозив

Од минималне дубине укопавања цеви може се
одступити уз навођење оправданих разлога за тај
поступак, при чему се морају предвидети повећане
мере безбедности, али тако да минимална дубина
укопавања не буде мања од 50 цм.
Висина покривног слоја цеви не би требало да
прелази 2 м, осим у следећим случајевима:
1) на местима на којима конфигурација тла то
захтева;
2) на местима на којима може доћи до издизања
тла услед смрзавања подземних вода;
3) уколико постоји ризик од ерозије тла;
4) код водотокова.
- За челичне гасоводе се морају употребљавати
челични запорни органи, (вентили, славине, засуни,
затварачи и сл.), прирубнице и прирубнички спојеви,
по конструкцији и квалитету материјала намењени
за природни гас, а израђени према одговарајућим
стандардима.
Ако се запорни органи уграђују под земљом, са
гасоводом морају да се споје заваривањем.
Ако се у подземни гасовод уграђују запорни органи са прирубничким спојем, морају се поставити
у бетонски водонепропусни шахт довољних димензија да се може вршити одржавање и руковање тим
запорним органом.
Запорни органи на челичним гасоводима уграђени под земљом, морају бити опремљени продужним
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вретеном довољне дужине да управљачки механизам
буде на висини од 80 цм изнад површине тла.
Запорни органи на ПЕ гасоводима уграђени под
земљом, морају бити опремљени продужним вретеном и ливеном капом која се уграђује у нивоу терена.
Прикључне славине које служе за извођење
прикључка без прекида дистрибуције природног гаса
не морају се постављати у шахт, ни бити опремљене
продужним вретеном.
- Профил и осигурање страница рова треба одредити према димензијама цеви и према прописима за
земљане радове.
- Затрпавање гасовода се мора вршити у што је
могуће краћем року, након полагања цеви и геодетског снимања гасовода.
- Положени гасовод затрпава се материјалом из
ископа. Материјал из ископа мора бити ситан, без
крупних комада земље и камења, да не би дошло до
оштећења изолације. Ако је ров ископан на каменитом терену, гасовод се мора положити у заштитни
слој песка.
- На одстојању од 0,3 до 0,5 м изнад горње ивице
цеви гасовода, у ров се мора поставити трака са одговарајућим упозорењима о гасоводу под притиском.
- Траса гасовода мора бити видно обележена посебним ознакама. Размак између ознака за обележавање гасовода не сме бити већи од 200 м на равном
делу трасе. На месту промене правца трасе гасовода
морају бити постављене ознаке
- На пролазу гасовода испод водених токова, канала, путева и пруга, ознаке за обележавање трасе гасовода и знаци за упозорења морају бити постављени са
обе стране воденог тока, канала или путева и пруга.
- Ознака на пролазу гасовода испод железничке
пруге, не сме се поставити на растојању мањем од
10 м од осе крајњег колосека.
- Ознака на пролазу гасовода испод пута, не сме
се поставити на растојању мањем од 1 м од спољне
ивице коловоза.
- Ознака на пролазу гасовода испод канала, не сме
да се постави ближе од 5 м од осе насипа канала.
- На пролазу гасовода испод пловних река и канала, са обе стране пролаза, на одстојању од по 200 м
узводно и низводно од осе гасовода, мора се поставити знак забране сидрења.
1.2.2.2. Правила изградње објеката и инсталација
који представљају саставни део гасовода
Одоризација
- Природни гас који се дистрибутивним гасоводним системима испоручује домаћинствима, као и
природни гас који се дистрибуира ПЕ цевима мора
бити одорисан.
- Одоризација природног гаса је у надлежности
дистрибутера.
- За све станице капацитета 3.000 Sм3/ч и већег
мора се предвидети одоризатор са дозир-пумпом
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(аутоматска одоризација). Испод тог капацитета дозвољена је уградња апсорпционих одоризатора.
- Уколико је одоризатор постављен у оквиру
ГМРС или МРС, обезбедити посебан приступ одоризатору, независан од ГМРС или МРС.
- Одоризација се врши у складу са стандардом
SRPS ISO-TS 16922. Средство за одоризацију мора
бити нетоксично и нешкодљиво у количинама које су
у употреби и не сме изазивати корозију и мора бити
у складу са стандардом SRPS ISO-TS 16922.
- Количина средства за одоризацију мора бити
толика да омогућава препознавање присуства гаса
у ваздуху у количини већој од петине доње границе експлозивности у свакој тачки дистрибутивног
гасоводног система у коме је обавезна одоризација.
- Потребна концентрација одоранта етил меркаптана у најудаљенијој тачки дистрибутивног гасоводног система је 9-21 мг/м3 при нормалним условима.
- Потребна концентрација одоранта тетрахидротиофена у најудаљенијој тачки дистрибутивног гасоводног
система (ТНТ) је 12-23 мг/м3 при нормалним условима.
Мерне, регулационе и мерно-регулационе станице
- Мерно-регулационе станице се у зависности од
врсте и величине могу поставити у посебном објекту,
на отвореном простору и под земљом.
- На улазном гасоводу у мерно регулациону станицу, као и на свим излазним гасоводима из мерно
регулационе станице морају се поставити противпожарне славине.
- Улазна и излазне противпожарне славине морају бити удаљене од мерно-регулационе станице
најмање 5 м, а највише 100 м, и могу бити смештене
и изван ограде МРС.
- Мерно-регулационе станице морају бити ограђене како би се спречио приступ неовлашћеним лицима. Ограда мерно-регулационе станице мора да
обухвати зоне опасности и мора бити минималне
висине 2 м.
- МРС капацитета до 160 Nм3/ч не морају да имају
ограду.
- Уколико је мерно-регулациона станица на отвореном простору, са или без надстрешнице, ограда
мора бити удаљена минимално 10 м од станице.
- Ако се мерно-регулациона станица налази у
ограђеном простору индустријског објекта може
бити и без сопствене ограде, али видно обележена
таблама упозорења и заштићена од удара возила.
- Кровна конструкција објекта у који се поставља
мерно-регулациона станица мора бити таква да у
случају у натпритиска попусти пре зидова објекта.
- Зидови, подови, таванска и кровна конструкција
објекта у који се поставља мерно регулациона станица
морају бити изграђени од негоривог материјала и материјала без шупљина у којима би могао да се задржи гас.
- Врата на спољним зидовима објекта у који се
поставља мерно регулациона станица морају се отварати према спољној страни, а браве са унутрашње
стране морају се отварати без кључева.
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- Просторија објекта у којој се врши основно мерење и регулација притиска не сме имати стаклене
површине.
- Пролази цеви и електричних водова кроз зидове
непропусне за гас између просторија објекта у којој
се врши основно мерење и регулација притиска гаса
и евентуалних суседних просторија морају бити непропусни за гас.
- Просторија МРС мора имати горње и доње вентилационе отворе за природно проветравање. Вентилациони отвори морају бити постављени тако да
спречавају скупљање гаса у просторији, при чему
доња ивица доњег отвора мора бити смештена на
висини од максимално 15 цм изнад пода, а горњи
отвори на највишој тачки просторије. Површина
доњих отвора мора бити минимално 80% од површине горњих вентилационих отвора. Површина
горњих вентилационих отвора, без обзира на прорачун, не може бити мања од 1% од површине пода
просторије станице. Вентилациони отвори морају
бити опремљени са заштитном мрежицом са окцима
до 1 цм2. Површина отвора је корисна површина без
фиксних заштитних жалузина.
1.2.2.3. Антикорозивна заштита челичних гасовода
- Сви делови гасовода морају бити заштићени од
корозије.
- Надземни делови гасовода, који нису галванизовани, морају бити заштићени антикорозивним
премазима.
- Антикорозивна заштита подземних гасовода се
састоји од пасивне заштите (изолација) и активне
заштите (катодна заштита). Под утицајем катодне
заштите изолација не сме да губи својства и изолација не сме да смањује дејство катодне заштите.
- Цеви од којих се састоји гасовод могу бити изоловане фабрички или на месту уграђивања.
- На местима на којима је неопходна међусобна
електрична изолација делова гасовода морају се уградити изолационе спојнице.
- На местима на којима се гасовод поставља кроз
заштитне цеви радна цев мора бити електрично изолована од заштитних цеви.
- Системи катодне заштите гасовода могу бити са
галванским анодама или са спољним извором једносмерне струје, а по правилу се користи систем катодне
заштите са спољним извором једносмерне струје.
- Системи катодне заштите морају се изградити
најкасније у року од шест месеци од полагања гасовода у тло. Уколико систем катодне заштите није
изграђен и пуштен у рад у наведеном року потребно
је извести привремену инсталацију катодне заштите
до изградње предвиђеног система катодне заштите.
- Ако услед деловања лутајућих струја постоји
опасност од корозије гасовода, та опасност се утврђује, мери и отклања у складу са националним
стандардима. За прикључивање уређаја за дренажу
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потребна је сагласност корисника објеката који узрокују настанак лутајућих струја.
- За контролу рада система катодне заштите гасовода морају се извести мерна места за контролу
потенцијала, струје и отпора која се постављају на
следећим местима, и то:
1) на места постављања заштитних цеви на укрштањима са путевима и пругама;
2) на укрштањима и паралелним вођењима са другим металним инсталацијама;
3) на места постављања изолационих спојница
у тлу;
4) на прелазе преко река;
5) на мостове;
6) на места прикључка на станицу катодне заштите;
7) на инсталације са галванским анодама.
- Највеће растојање између два суседна мерна
места не сме бити веће од 2 км, а у насељеним местима ово растојање не сме бити веће од 1 км.
- Мерни каблови се са гасоводом спајају заваривањем, тврдим лемљењем и алуминотермичким
заваривањем. Место заваривања мора се изоловати.
Квалитет изолације на месту споја мора одговарати
квалитету изолације цеви пре њеног уклањања ради
споја каблова.
- Деонице гасовода које пролазе кроз заштитне
зоне изворишта питке воде морају се појачано изоловати, мерни изводи за контролу корозије морају се
постављати на размацима који нису већи од 1 км, а
функционисање катодне заштите мора се контролисати најмање четири пута годишње.
- Гасоводи који се полажу кроз карстна подручја
не морају се ојачано изоловати, али се у погледу мерних извода и контроле функционисања система катодне заштите поступа на исти начин као за деонице
гасовода које пролазе кроз заштитне зоне изворишта
питке воде.
1.3. Правила укрштања коридора гасовода са
другим инфраструктурним системима и мере
заштите окружења у обухвату измене и допуне планског документа
3.3.1. Општа правила усаглашавања са другим
објектима и инсталацијама
Сва усаглашавања са осталим инфраструктурним
објектима морају се вршити у складу са важећим
прописима. Поред тога, неопходно је поштовати услове надлежних предузећа прибављених за потребе
израде Измена и допуна Просторног плана. Начин
укрштаја и паралелног вођења дефинисан је у складу
са врстом инфраструктурних објеката.
3.3.2. Положај гасовода у односу на путну инфраструктуру
У обухвату Измена и допуна Просторног плана планира се полагање гасовода у земљишном и
заштитном појасу државних путева у складу са Уредбом о категоризацији државних путевa („Службени
гласник РС“, бр. 105/13,119/13 и 93/15):
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• државни пут IIБ реда бр. 377: Пожаревац (веза са
државним путем број 33) – Осипаоница, на деоници
број 37701, од чвора број 3303 Пожаревац (Осипаоница) код км 0+000 до чвора 15801 Осипаоница код
км 10+897;
• државни пут IIА реда бр. 160: Пожаревац–Жабари–Свилајнац–Деспотовац–Двориште–Ресавица-Сење–Ћуприја, на деоници број 16001, од чвора
3304 Пожаревац (Александровац) код км 0+000 до
чвора 16001 Александровац код км 16+568.
У зони државних путева предметна инсталација
се полаже према приложеним детаљима попречних
профила (графички прилози бр. 11а Микролокација
и попречни профил укрштања са државним путем
IIБ реда бр. 377 и бр. 12а Микролокација и попречни
профили паралелног вођења и укрштања са државним путем IIА реда бр. 160):
• испод (укрштај) државног пута IIБ реда бр. 377,
код км 0+330, у кп. бр. 20830 КО Пожаревац – укрштај ПО1,
• испод (укрштај) државног пута IIА реда бр. 160,
код км 0+457, у кп. бр. 21287/1 КО Пожаревац – укрштај ПО2,
• поред државног пута IIА реда бр. 160, са десне
стране предметног пута, од км 0+417 до км 0+457,
на делу кп. бр. 20853 КО Пожаревац и 21287/1 КО
Пожаревац.
Положај гасовода у зони државног пута IIА реда
бр. 160 условљен је трасом постојећег далековода
400 kV број 401/1 ТС Београд 8 – РП Дрмно, који
води изнад предметног пута. У зони државног пута
IIА реда бр. 160 новопланирана инсталација укршта
се са трасом постојећег далековода, при чему угао
укрштања трасе гасовода и далековода мора износити између 60° и 90°.
За потребе израде Измена и допуна Просторног
плана прибављени су услови ЈП „Путеви Србије“број
953-24065/17-1 од 22.11.2017. који дефинишу следеће:
Услови за укрштање трасе гасовода са државним
путем:
- На местима укрштања гасовода са државним
путем гасовод се полаже у заштитну челичну цев
одговарајућег пречника, која се уграђује методом
подбушивања или утискивања, управно на труп пута;
- Заштитна цев се води испод државног пута на
минималној дубини од (1,5-2) м, мерено од коте коловозне конструкције до горње ивице заштитне цеви,
односно минимално 1,2 м испод дна јарка;
- Крајеви заштитне цеви морају бити удаљени
минимално 3 м од линија које чине крајње тачке
попречног профила пута (изузетно спољња ивица
реконструисаног коловоза);
Услови за паралелно вођење трасе гасовода са
државним путем:
- При паралелном вођењу гасовода и државног
пута гасовод се полаже на растојању минимум 3 м
од крајње тачке попречног профила пута (ножице
насипа трупа пута или спољне ивице путног канала
за одводњавање);
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- Не дозвољава се вођење инсталација гасовода
по банкини, косинама усека и насипа, кроз јаркове
и локације које могу бити иницијалне за отварање
клизишта.
За потребе израде Измена и допуна Просторног
плана издати су услови број 2809, од 4. 12. 2017.
године, од управљача јавних путева на територији
града Пожаревца ЈКП Паркинг сервис Пожаревац,
којима су дефинисани следећи услови:
Услови за укрштање трасе гасовода са јавним
путем:
- Укрштање гасовода предвидети искључиво методом механичког подбушивања испод трупа пута,
управно на пут, у прописаној заштитних цеви;
- Заштитна цев мора бити постављена на целој
дужини између крајњих тачака попречног профила
пута (изузетно спољња ивица реконструисаног коловоза) увећаној за по 3 м са сваке стране;
- Минимална дубина инсталација и заштитних
цеви од најниже коте коловоза до горње коте заштитне цеви износи 1,35 м;
- Минимална дубина инсталација и заштитних
цеви испод путног канала за одводњавање (постојећег или планираног) од коте дна канала до горње
коте заштитне цеви износи 1 м;
- Два узастопна укрштаја не могу бити на мањем
одстојању од 10,0 м;
- Могуће је полагање инсталација и у отвореном
ископу уз посебну сагласност управљача јавних
путева за конкретан пут, уз пројекат привременог
техничког регулисања саобраћаја у време извођења
радова.
Услови за паралелно вођење трасе гасовода са
јавним путем:
- Предметне инсталације морају бити постављене
минимално 3 м од крајње тачке попречног профила
пута (ножице насипа трупа пута или спољне ивице
путног канала за одводњавање) изузетно ивице реконструисаног коловоза уколико се тиме не ремети
режим одводњавања коловоза;
- На местима где није могуће задовољити услове
из претходног става мора се пројектовати и извести
адекватна заштита трупа предметног пута;
- Инфраструктурни коридори инсталација се могу
предвидети и у коловозу јавног пута уз посебну сагласност управљача јавних путева за конкретан пут
3.3.3. Положај гасовода у односу на железничку
инфраструктуру
У обухвату Измена и допуна Просторног плана
планира се осовинско укрштање трасе дистрибутивног гасовода ГМ 08-05/4 са трасом једноколосечне,
на овом делу електрифициране железничке пруге М.
Крсна - Бор - Распутница 2 – (Вражогрнац), на деоници између железничких станица Мала Крсна и
Пожаревац, око км 84+283.
На месту укрштаја траса ће се полагати преко железничког земљишта у кп. бр. 20687 КО Пожаревац
(укрштај Ж01 у складу са приложеним детаљима
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попречног профила укрштаја - графички прилог бр.
13а Микролокација и попречни профил укрштања
гасовода са железничком пругом М. Крсна – Бор –
Распутница 2 – (Вражогрнац)).
За потребе израде Измена и допуна Просторног
плана издати су услови „Инфраструктура железнице
Србије“ а. д. број 2/2017-347 од 16. 11. 2017. године,
који дефинишу следеће:
- Укрштај гасовода планирати под углом 90° у
односу на колосек;
- Гасовод при укрштају са пругом мора бити на
дубини минимум од 1,8 м мерено од горње ивице
прага до горње ивице заштитне цеви, односно на дубини минимум 1,2 м мерено од коте терена ван трупа
пруге до горње ивице заштитне цеви;
- Инвеститор је дужан да за потребе издавања локацијских услова прибави посебне техничке услове
„Инфраструктура железнице Србије“ а. д.
3.3.4.Положај гасовода у односу на електроенергетску инфраструктуру
Према условима и подацима „Eлeктромрежа Србије“ Београд а. д. број 130-00-UTD-003-753/2017002 од 7. 12. 2017. године, издатим за потребе израде
Измена и допуна Просторног плана, у обухвату Измена и допуна Просторног плана:
- Траса постојећег далековода 400 kV бр. 401/1 ТС
Београд 8- РП Дрмно, једним својим делом укршта
се са обухватом измена и допуна предметног плана;
- Планиране су следеће активности:
• Изградња нове ТС 110/35 kV Пожаревац 2 са
повезним далеководом. Ова ТС ћe бити повезана на
ДВ 110 kV Костолац – Смедерево 3 (1144Б код стyбног места број 41). Тај вод се пресеца у непосредној
близини постојеће ТС 110/35 kV Пожаревац и преко
двоструког прикључног вода (дужине 5,8 км) уводи
у ТС Пожаревац 2, трасом постојећег вода 35 kV;
• Нови 400 kV далековод ТС Јагодина – РП Пожаревац.
- Свака градња испод или у близини далековода
условљена је:
• Законом о енергетици („Службени гласник РС“,
број 145/14);
• Законом о планирању и изградњи“ („Службени
гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – испр., 64/10 – одлука
УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука
УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14);
• Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV (,,Cлужбени лист
СФРЈ“ број 65 /88; „Службени лист СРЈ“ број 18/92),
„Правилником о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона изнад 1000
V“ (,,Cлужбени лист СФРЈ“ број 4/74);
• Правилником о техничким нормативима за
уземљења електроенергетских постројења називног напона изнад 1000 V („Службени лист СРЈ“
број 61/95);
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• Законом о заштити од нејонизујућих зрачења
(„Службени гласник РС“ број 36/09);
• Правилник о границама нејонизујућим зрачењима („Службени Гласник РС“, број 104/09);
• Правилник о изворима нејонизујућих зрачења од
посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања („Службени Гласник РС“,
бр. 104/09);
• SRPS N.С0.105 Техничким условима заштите
подземних металних цевовода од утицаја електроенергетских постројења („Службени лист СФРЈ“ број
68/86);
• SRPS N.С0.101 – Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја електро-енергетских постројења – Заштита од опасности;
• SRPS N.С0.102 – Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских постројења – Заштита од сметњи („Службени лист
СФРЈ“ број 68/86);
• SRPS N.С0.104 – Заштита телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских постројења – Увођење телекомуникационих водова
у електроенергетска постројења („Службени лист
СФРЈ“ број 49/83).
- У случају градње испод или у близини далековода, потребна је сагласност „Електромрежа Србије“
а. д. приликом израде:
• Елабората о могућностима градње планираних
објеката у заштитном појасу далековода. Заштитни
појас далековода износи 30 м са обе стране далековода напонског нивоа 400 kV од крајњег фазног
проводника;
• Елабората утицаја далековода на потенцијално
планиране објекте од електропроводног материјала.
Овај утицај за цевоводе, у зависности од насељености подручја, потребно је анализирати на максималној удаљености до 1.000 м од осе далековода.
Препорука је да минимално растојање планираних објеката од било ког дела стуба далековода буде
12 м, што не искључује потребу за Елаборатом.
- Остали општи технички услови:
• Приликом извођења радова као и касније приликом експлоатације планираних објеката, водити
рачуна да се не наруши сиryрносна удаљеност од
7 м у односу на проводнике далековода напонског
нивоа 400 kV;
• Забрањено је коришћење прскалица и воде у
млазу за заливање уколико постоји могyћност да се
млаз воде приближи на мање од 5 м од проводника
далековода напонског нивоа 110 kV, односно на мање
од 6 м од проводника далековода напонског нивоа
220 kV и на мање од 7 м од проводника далековода
напонског нивоа 400 kV;
• Забрањено је складиштење лако запаљивог материјала у заштитном појасу далековода;
• Нисконапонске, телефонске прикључке,
прикључке на кабловску телевизију и друге прикључке извести подземно у случају укрштања са далеководом;
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• Приликом извођења било каквих грађевинских
радова, нивелације терена, земљаних радова и ископа у близини далековода, ни на који начин се не сме
угрозити статичка стабилност стубова далековода.
Терен испод далековода се не сме насипати;
• Све металне инсталације (електроинсталације,
грејање и сл.) и други метални делови (ограде и сл.)
морају да буду прописно уземљени. Нарочито водити
рачуна о изједначењу потенцијала;
• Делови цевовода који кроз које се испушта
флуид морају бити удаљене најмање 30 м од најистуренијих делова далековода под напоном.
Услови и подаци „ЕПС Дистрибуција“ д. о. о.
број 8ВООО – 299783/2 од 28. 12. 2017. дефинишу
следеће:
- На предметној локацији постоје подземне 10 kV
инсталације, надземна 1 kV, као и надземна 10 kV
мрежа са припадајућим уземљењем;
- Дубина полагања предметних инсталација је
80–120 цм;
- На местима укрштања енергетских каблова и
трасе гасовода придржавати се минимално дозвољених растојања за ту врсту градње;
- У случају да радови на изградњи гасовода угрожавају стубна места надземне мреже потребно је
затражити сагласност;
- Пре почетка извођења радова потребно је са
стручном службом електродистрибуције извршити
обележавање предметних инсталација на терену;
- На уласку у Лучицу из правца Пожаревца планирано је полагање нисконапонског подземног вода,
тако да ће доћи до укрштања са планираним гасоводом. Планирана дубина полагања нисконапонског
кабла износи 80 цм;
- Најмањи размак између енергетског кабла и
гасовода при укрштању или паралелном вођењу у
хоризонталној или косој равни треба да износи 0,8
м у насељеном месту и 1 м изван насељеног места.
3.3.5. Положај гасовода у односу на водопривредну инфраструктуру
За потребе израде Измена и допуна Просторног
плана издати су:
- Водни услови Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреда, Републичка дирекција
за воде, број 325-05-00563/2017-07 од 28. 12. 2017.
- Технички услови ЈКП Водовод и канализација –
Пожаревац бр. 01-5243/1 од 20. 11. 2017.
- Подаци о постојећим и планираним инсталацијама у насељу Лучица, Градске управе града Пожеревца, Служба за инвестиције бр. 16-350- 123/2018
од 21.03.2018.
Водоводна и канализациона инфраструктура
- На предметној локацији у КО Пожаревац постоје
примарни и секундарни цевоводи и прикључци околних објеката на систем. Тачан положај инсталација
може се утврдити само шлицањем на терену.
- При паралелном вођењу трасе гасовода са инсталацијом водовода или канализације минимално
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дозвољено хоризонтално растојање од спољне ивице
постојећег водовода или канализације до ивице гасовода мора бити најмање 1 м;
- При укрштању трасе гасовода са инсталацијом
водовода или канализације минимално дозвољено
растојање износи најмање 0,5 м; Укрштање изводити
под правим углом;
- Појас заштите који се успоставља око главних
цевовода (потисних цевовода) износи са сваке стране
најмање по 2,5 м од ивице цеви;
- У близини инсталација водовода и канализације
вршити ручни ископ;
- Пре почетка извођења радова потребно је са
стручном службом водовода и канализације извршити обележавање предметних инсталација на терену;
- У насељу Лучица не постоје инсталације водовода. Урађен је пројекат водоводне мреже, али пројектоване инсталације нису у обухвату Измена и допуна
Просторног плана;
- У насељу Лучица постоји I фаза секундарне фекалне канализације, с тим да изведене инсталације
нису у обухвату Измена и допуна Просторног плана.
Зоне санитарне заштите изворишта подземне воде
„Меминац“ и „Кључ“
Пожаревац своје јавно водоснабдевање базира на
захватању подземних вoда на изворишту „Кључ“, а
повремено се користи и извориште „Меминац“.
1. Зоне заштите изворишта водоснабдевања „Меминац“ и „Кључ“ први пут су дефинисане Одлуком
Скупштине општине Пожаревац о утврђивању зона
санитарне заштите изворишта „Меминац“ и „Кључ“
у Пожаревцу („Службени гласник општине Пожаревац“, број 5/98).
Утврђене су три зоне санитарне заштите: шира,
ужа и зона непосредне санитарне заштите.
Саставни део ове одлуке је Пројекат санитарне
заштите изворишта „Меминац“ и „Кључ“ у Пожаревцу („Balby international“, Београд, 1994), којим
су одређене границе санитарних зона заштите, режим понашања и ограничења у погледу изградње,
коришћења објеката и пољопривредног земљишта
у циљу спречавања угрожавања здравствене исправности воде за пиће.
На основу предметне Одлуке обухват Измена и
допуна Просторног плана пролази кроз ужу – II зону
и ширу – III зону санитарне заштите:
граф. прилог бр. 14а Зоне санитарне заштите изворишта „Меминац“ и „Кључ“ у складу са Одлуком о
утврђивању зона санитарне заштите изворишта „Меминац“ и „Кључ“ у Пожаревцу (Службени гласник
општине Пожаревац, бр. 5/98)
2. Након доношења Одлуке Скупштине општине
Пожаревац о проглашењу зона заштите изворишта
„Меминац“ и „Кључ“ из 1998. године наставља се
угрожавање квалитета подземне воде изворишта.
Генералним развојним планом водоснабдевања
града Пожаревца – Генералним пројектом (Институт
за водопривреду „Јарослав Черни“ , Београд, 2007)
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сагледано је текуће стање изворишта „Меминац“ и
„Кључ“ и анализирани фактори и активности који су
на њега значајно утицали:
- Искључењем изворишта „Меминац“ из система
водоснабдевања 2000. године, због високог садржаја
нитрата у подземној води, повећана је експлоатација
на изворишту „Кључ“;
- Као последица близине комунално неуређених
насеља и обављања пољопривредних активности
повећан је садржај нитрата у подземној води на изворишту „Кључ“;
- Угрожавање изворишта „Кључ“ поспешено је
снижењем водостаја Велике Мораве и нивоа подземних вода на ширем подручју као директан ефекат
рударења шљунка из реке и скраћивања тока просецањем меандара;
- Кулминација загађења изворишта „Кључ“ наступила је септембра 2006. године, када је извориште
„Кључ“ привремено искључено из система водоснабдевања Пожаревца. Тада су примењене ургентне
мере заштите изворишта „Кључ“, које су му обезбедиле враћање функције водоснабдевања;
- Наглашава се податак да у пракси нису реализоване зоне санитарне заштите одређене Одлуком
Скупштине општине Пожаревац о проглашењу зона
заштите изворишта из 1998. године, односно нису успостављене мере заштите и поштовање прописаних
ограничења за кориснике простора.
3. Законска регулатива везана за зоне санитарне заштите изворишта је значајно побољшана усвајањем новог Правилника о начину одређивања и
одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснадбевања („Службени гласник РС“, број 92/08);
4. Просторним планом града Пожаревца постављени су оперативни циљеви развоја у области
вода – један од основних циљева је успостављање и
стриктно поштовање зона заштите свих изворишта
Пожаревачког подсистема;
5. Нови Елаборат о зонама санитарне заштите изворишта „Кључ“ у Пожаревцу, урађен је 2016. године
(„Gea Water Work“, Смедерево), у складу са важећом
законском регулативом у области вода и усвојен Решењем Министарства здравља Републике Србије
број 530-01-586/2016-10 од 21. 12. 2016. године.
У складу са Правилником о начину одређивања
и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснадбевања („Службени гласник РС“, број 92/08)
утврђене су границе заштитних зона (I, II и III) дефинисањем координата преломних тачака полигоналних линија.
Резултат су измењене, значајно сужене – нове границе зона санитарне заштите, које обухват Измена и
допуна Просторног плана не захвата.
(графички прилог бр. 15а Зоне санитарне заштите
изворишта „Кључ“ у складу са Решењем Министарства здравља Републике Србије из 2016. године).
Ово омогућава реализацију планираних активности без примене рестриктивних мера и забрана,
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или ограничења спровођења активности у циљу одржавања зона санитарне заштите изворишта.
Измена граница зона санитарне заштите, у складу са донетим Решењем Министарства здравља, још
увек није унета у основни план. Усклађивање основног плана са предметним Решењем ће се извршити
кроз редовне процедуре измене и допуне планскoг
документа.
3.3.6. Положај гасовода у односу на телекомуникациону инфраструктуру
За потребе израде Измена и допуна Просторног
плана издати су технички услови Телеком Србија а.д.
бр. 436466/2-2017. од 16. 11. 2017. године:
- На основу података достављених од Телеком Србија а. д. на предметној локацији постоје тк објекти
и тк каблови;
- Планираним радовима не сме се дозволити угрожавање постојећих тк инсталација;
- Потребно је предузети све потребне мере обезбеђења и заштите како не би дошло до поремећаја у
тк саобраћају;
- Пре почетка извођења радова потребно је са
стручном службом Телеком Србија а. д. извршити
идентификацију и обележавање постојећих инсталација на терену у зони планираних радова;
- У близини тк објеката и тк каблова вршити ручни ископ;
- Заштиту и обезбеђење постојећих тк објеката
и тк каблова треба извршити пре почетка извођења
радова.
Приликом паралелног вођења и укрштања трасе
планираних гасоводних инсталација са тк инсталацијама, придржавати се међусобних дозвољених растојања у складу са важећим прописима.
3.3.7. Положај гасовода у односу на постојећу гасоводну инфраструктуру
У обухвату Измена и допуна Просторног плана
налази се:
- ГРЧ „Пожаревац“ – објекат у саставу разводног
гасовода високог притиска;
- део трасе јужног крака дистрибутивног гасовода
ознаке ГМ 08-05/3 – деоница ПШ10–МРС „Љубичево“ и ПШ10 – МРС „Лучица“.
Изменама и допуна Просторног плана планира
се прикључење на транспортни гасоводни систем у
огради ГРЧ „Пожаревац“, у свему према Техничким
условима за пројектовање ЈП „Србијагас“, Сектор
транспорт гаса, бр.02-03/5 од 12. 1. 2018. године.
Приликом паралелног вођења и укрштања трасе
планираног дистрибутивног гасовода ГМ 08-05/4 са
трасом постојећег дистрибутивног гасовода ГМ 0805/3 придржавати се одредби Правилника о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног
гаса гасоводима притиска до 16 бара („Службени
гласник РС“ број 86/15).
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3.3.8. Положај гасовода у односу на цевоводну
инфраструктруру, бушотине и објекте у
власништву НИС а.д.
За потребе израде Измена и допуна Просторног
плана издати су услови НИС а.д. Нови Сад, Функција
за спољне везе и односе са државним органима, бр.
NМ_046000/IZ-do/16800 од 23. 11. 2017. године.
У границама Измена и допуна Просторног плана
нису планирани геолошки истражни радови нафте и
гаса, нити постоје објекти инфраструктуре: станице
за снабдевање моторних возила горивима (бензинске
станице), стоваришта, водови и друге инсталација,
те нема посебних услова.
3.3.9. Заштита културних добара
Према Условима чувања, одржавања и коришћења
и мере заштите непокретних културних добaра и добара која уживају претходну заштиту бр. 342/2-2017
од 13. 12. 2017. године Регионалног завода за заштиту споменика културе Смедерево, у обухвату граница
Измене и допуне Просторног плана нема утврђених
непокретних културних добара и добара која уживају
претходну заштиту.
Инвеститор и извођач радова су дужни да о почетку земљаних радова обавесте Регионални завод
најмање петнаест дана раније у писаној форми и да
обезбеде све потребне услове за њихов археолошки
надзор. Извођач је дужан да уколико током извођења
радова наиђе на археолошке налазе, одмах без одлагања прекине радове и обавести надлежни завод за
заштиту споменика културе и да предузме мере да се
налаз не уништи, не оштети и да се сачува на месту
и у положају у коме је откривен.
3.3.10. Заштита природних добара
Према Решењу 03 бр. 020-2728/3 од 19. 12. 2017.
године Завода за заштиту природе Србије, подручје
обухвата Измене и допуне Просторног плана у делу
гасоводне инфраструктуре се не налази у оквиру
заштићеног подручја нити у оквиру еколошке мреже.
Радови на траси гасовода ГМ 08-05/4 не смеју довести до битнијих промена морфологије терена, као
и настанка инжењерско-геолошких процеса и појава;
за прилаз локацији максимално користити постојећу
путну инфраструктуру у циљу спречавања фрагментације пољопривредних и зелених површина; максимално заштити постојећу дендрофлору, односно,
трасу прилагодити ситуацији на терену, а уколико је
потребно уклањање стабала прибавити сагласност
надлежне институције; предузети све неопходне
мере за заштиту стабала у близини трасе приликом
кретања транспортних средстава и грађевинских машина; током извођења радова на самој траси водити
рачуна да се не оштети коренов систем стабала дуж
трасе, а уколико је корен близу, ископ земље вршити
ручно, а не машински; у току извођења радова одржавати примерен ниво комуналне хигијене – отпад
који се јавља у процесу рада и боравка радника у
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зони градилишта систематски прикупљати и депоновати.
Уколико се у току извођења радова наиђе на геолошко-палеонтолошка документа или минералошко-петролошке објекте, за које се претпоставља да
имају својство природног добра, извођач радова је
дужан да о томе обавести надлежно министарство за
заштиту животне средине у року од осам дана, као и
да предузме све мере како се природно добро не би
оштетило до доласка овлашћеног лица.
За потребе израде Измена и допуна Просторног
плана прибављени су услови ЈП „Србијашуме“ Београд, број 187900 од 21.11.2017. године, у којима је
утврђено да планско подручје не обухвата површине
којима газдују ЈП „Србијашуме“.
3.3.11. Мере заштите животне средине
Саставни део Одлуке о изради Измене и допуне
Просторног плана града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 12/16) је Одлука Одељења
за урбанизам и грађевинске послове града Пожаревца
бр. 04-350-45/2016 од 09.03.2016. године о неприступању изради стратешке процене утицаја Измена и допуна Просторног плана на животну средину.
Таква одлука је донета из разлога што је приликом
доношења Просторног плана града Пожаревца 2012.
године урађена стратешка процена утицаја на животну средину. Извештај о стратешкој процени утицаја
Просторног плана града Пожаревца на животну средину (Књига II) је саставни део Просторног плана града Пожаревца и на њега је дата сагласност Одељења
за привреду и финансије Градске управе града Пожаревца број 03-501-119/2012 од 27.07.2012. године.
У складу са мишљењем Одељења за привреду, локални економски развој и заштиту животне средине
Градске управе града Пожаревца бр. 08-501-12/2016
од 04.03.2016. године и критеријумима утврђеним
Законом о стратешкој процени утицаја на животну
(«Службени гласник РС», бр. 135/04 и 88/10), Изменама и допунама Просторног плана не очекује
се битнији утицај на животну средину и одрживи
развој. Реализација планираних намена везаних за
изградњу дистрибутивног гасовода средњег притиска ГМ 08-05/4 заснована је на поштовању правила
уређења и грађења, што значи да за Измену и допуну
Просторног плана није потребна израда стратешке
процене утицаја.
За гасоводне објекте предвиђене Просторним планом града Пожаревца („Службени Гласник града Пожаревца“, бр. 10/12) разматрани су детаљно аспекти
заштите животне средине и могућности утицаја на
животну средину израдом Студија о процени утицаја
на животну средину. На израђене Студије прибављене су сагласности:
- Решење Министарства пољопривреде и заштите животне средине бр. 353-02-00731/2013-05 од
05.09.2014. године, за транспортни гасоводни систем
са основним трасама разводних гасовода РГ 08-05
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и РГ 08-05/1 и припадајућим објектима ГРЧ „Осипаоница“, одвојак разводног гасовода за будуће повезивање са разводним гасоводом РГ 01-10 из правца
Панчева, ГРЧ „Пожаревац“, ГМРС „Пожаревац“и
ГРЧ „Острово“, на територији града Смедерева и
Пожаревца, и
- Решење Одељења за привреду, локални економски развој и заштиту животне средине Градске управе града Пожаревца бр. 08-501-43/2015 од 27.07.2015.
године, за дистрибутивни гасовод средњег притиска
ГМ 08-05/1,2, и 3 са припадајућим објектима мерно-регулационих станица на територији града Пожаревца.
Планским решењима Измена и допуна Просторног плана обезбеђује се основни циљ у области
заштите животне средине: да у релевантном просторном окружењу не дође до значајних неповољних
утицаја на животну средину односно до погоршања
њеног квалитета.
Мере заштите животне за објекте у обухвату Измена и допуна Просторног плана анализираће се у
поступку израде техничке документације.
3.3.12. Заштита од елементарних и других већих
непогода и просторно-плански услови од
интереса за одбрану земље
Сеизмолошки услови
За потребе израде Измена и допуна Просторног
плана, издати су сеизмолошки услови бр. 02-570/17
од 20.11.2017. године, од Републичког сеизмолошког
завода. Саставни део ових услова су Прилози 1-5.
Предметним условима утврђене су регионалне
вредности очекиваних максималних параметара
осциловања тла на површини терена.
Заштита од земљотреса се спроводи кроз примену
важећих сеизмичких прописа према Правилнику о
техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима, „Службени лист
СФРЈ“, број 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90)
За потребе сагледавања сеизмичког хазарда на
локацији за Измене и допуне Просторног плана израђене су:
1. Карта епицентара земљотреса Мw>=3.5 (Прилог 1);
2. Карта сеизмичког хазарда за повратни период
475 г., по параметру максималног хоризонталног убрзања PGA на основној стени (vs=800 м/с) изражено
у јединицама гравитационог убрзања g (Прилог 2) ;
3. Карта сеизмичког хазарда за повратни период
475 г. на површини терена за емпиријски процењене: средњу брзину локалног тла до дубине 30 м и
одговарајући динамички фактор амплификације на
максимално хоризонтално убрзања PGA, изражено
интензитетом земљотреса у степенима ЕМС-98 скале
(Прилог 3);
4. Табела нумеричких вредности сеизмичког хазарда за повратни период 475 г. на површини терена
за простор планске документације (Прилог 4);
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5. Табела епицентара земљотреса који се налазе
на локацији објекта (Прилог 5).
На основу достављених података може се закључити:
- Епицентри земљотреса Мw>=3.5 (4.3–4.8) забележени су у општинама Жабари и Смедеревска
Паланка;
- Предметна локација представљена је вредностима максималног хоризонталног убрзања PGA (g)
у распону од 0,06 до 0,1;
- Предметна локација се налази у зони где се могу
очекивати земљотреси VII–VIII и VIII степена сеизмичког интензитета ЕМС-98 скале.
У складу са издатим сеизмолошким условима,
препорука је да се у поступку просторног планирања, као мера ограничења употребе простора, користи очекивани максимални интензитет земљотреса
изражен у степенима Европске макросеизмичке скале (EМS-98).
Заштита од пожара
- У складу са Мишљењем Министарствa рударства и енергетике број 312-01-01044/2016-05 од 19.
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8. 2016. године, у недостатку прописа везаних за
изградњу чистачких станица на дистрибутивном
гасоводу од челичних цеви, планираних у обухвату
Измена и допуна Просторног плана, примењују се
одредбе правилника за гасовод преко 16 бара (локација чистачких станица, заштитни појас, зоне опасности, итд.).
- Изменама и допуна Просторног плана планира
се проширење постојеће ограде ГРЧ „Пожаревац“
за смештај новопланираних надземних инсталација.
Проширена ограда ГРЧ „Пожаревац“ не сме се налазити у заштитном појасу насељених зграда, земљишном и пружном појасу и водном земљишту.
- Након изградње гасоводних објеката у обухвату
Измена и допуна Просторног плана успоставиће се
зона забране градње објеката у којима трајно или
привремено бораве људи: у појасу одговарајуће
ширине око изграђених и планираних надземних
објеката у саставу гасовода и унутар појаса заштите
(заштитног коридора) дистрибутивног гасовода, у
простору дуж осе коридора према табели:

Табела 14а. Зона забране изградње објеката у којима трајно или привремено бораве људи на подручју Измена и допуна Просторног плана
зона забране градње /
заштитни појас (м)

Гасоводни објекти у обухвату Измене и допуне Просторног плана

мерено од

Надземни објекти на локацији ГРЧ „Пожаревац“
Блок станице
30*

- ДН 300 за РГ 08-05
- ДН 150 за РГ 08-05/1
Чистачке станице

потенцијалног места
истицања гаса

- ПЧС ДН 300 за РГ 08-05
- ОПЧС ДН 150 за РГ 08-05/1
- ОЧС ДН 450 за ГМ 08-05/4
ГМРС „Љубичево“ 60.000 м3/ч
Подземни дистрибутивни гасовод од челичних цеви ГМ 08-05/4 радног
притиска до 16 бара

30*
25*
3

*вредности према Табели 3а
(граф. прилог бр. 9а Ново планско решење на локацији ГРЧ „Пожаревац“).

У заштитном појасу дистрибутивног гасовода
спроводиће се превентивне мере заштите и ограничења у погледу коришћења земљишта, у складу са
Правилником о условима за несметану и безбедну
дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска
до 16 бара („Службени гласник РС“, бр. 86/15):
• не смеју се изводити радови и друге активности изузев пољопривредних радова дубине до 0,5 м без писменог одобрења оператора дистрибутивног система,
• забрањено је садити дрвеће и друго растиње
чији корени досежу дубину већу од 1 м, односно,
за које је потребно да се земљиште обрађује дубље
од 0,5 м.
- Зоне опасности од експлозије одређују се за
објекте који су саставни делови гасовода, с обзиром

зида објекта ГМРС
осе цевовода,
са обе стране осе

да у нормалном раду може доћи до испуштања гаса
(ГМРС, блок станице, чистачке станице). Одоризатор
такође, представља извор опасности, где поред испуштања природног гаса може доћи до испуштања
и одоранта.
Угрожени простор од експлозије захтева примену
посебних мера ради заштите људи и добара, као и
примену посебних мера у погледу монтаже и употребе електричних уређаја, инсталација, алата, машина
и прибора.
Зоне опасности од експлозије морају бити ограђене оградом.
- У складу са одредбама Правилника о техничким
нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објеката
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повећаног ризика од пожара („Службени лист СРЈ“,
број 8/95) обезбеђен је приступ постојећем ГРЧ „Пожаревац“. Прилаз објекту омогућен је приступним
путем за сервисна и ватрогасна возила, ширине 4 м,
са локалног асфалтног пута, који је у вези са државним путем IБ реда бр. 33.
Изменама и допунама Просторног плана потребно је омогућити приступ новопланираним објектима
у проширеној огради ГРЧ: ГМРС „Љубичево“ и ОЧС
за чишћење дистрибутивног гасовода ГМ 08-05/4. За
одоризацијско постројење потребно је обезбедити
посебан приступ овлашћеним лицима дистрибутера,
независан од других објеката у саставу ГРЧ.
Обзиром да је дистрибутивни гасовод ГМ 08-05/4
планиран у регулацији некатегорисаних путева и
делом у пољопривредном земљишту, прилаз ватрогасних возила ће се обезбедити из више праваца, са
јавних саобраћајница.
- За планиране објекте у обухвату Измена и допуна Просторног плана дефинисање евакуационих
путева није потребно (дистрибутивни гасовод се налази у слободном простору, а надземне инсталације
на локацији ГРЧ функционишу без људске посаде).
- У складу са Законом о заштити од пожара
(„Службени гласник РС“, бр. 111/09 и 20/15), приликом пројектовања и изградње објеката, сматраће се
да су основни захтеви заштите од пожара испуњени,
уколико су спроведени захтеви утврђени: посебним
прописима, стандардима и другим актима којима је
уређена област заштите од пожара и експлозија и
проценом ризика од пожара којом су исказане мере
заштите од пожара за конструкцију, материјале,
инсталације и опремање заштитним системима и
уређајима.
- У складу са одредбама Закона о запаљивим и
горивим течностима и запаљивим гасовима („Службени Гласник РС“, бр. 54/15) и одредбама Уредбе о
локацијским условима („Службени гласник РС“, бр.
35/15, 114/15 и 117/17), инвеститор је у поступку
издавања локацијских услова у обавези да прибави
посебне услове изградњу и безбедно постављање
објеката и посебне услове у погледу мера заштите
од пожара и експлозија.
- Уколико се предвиђа фазна изградња објеката,
свака фаза мора представљати независну технолошку
целину.
Саставни део Измена и допуна Просторног плана су услови број 09/25/2 број 217-15722/17-1 од
01.12.2017. године од 02.09.2013. године, издати од
МУП РС, Одељење за ванредне ситуације у Пожаревцу, Одсек за превентивну заштиту.
Просторно-плански услови од интереса за одбрану земље
За потребе израде Измена и допуна Просторног
плана прибављено је обавештење од Министарства
одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управе за
инфраструктуру, Инт. број 4087-4 од 18.12.2017. године, без посебних услова и захтева за прилагођавање потребама одбране земље.
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3.3.13. Мере енергетске ефикасности изградње
Изградња гасоводне инфраструктуре представља
унапређивање ефикасности коришћења примарних
облика енергије за технолошке потребе и потребе
грејања и припреме топле воде.
Постојећи потрошачи дуж трасе гасовода извршиће прелазак са других енергената на природни
гас као основни енергент и то је корак не само ка
побољшању ефикасности коришћења енергије већ
и ка бољој заштити животне средине.

2.2. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У ГРАФИЧКИМ
И ТАБЕЛАРНИМ ПРИЛОЗИМА ОСНОВНОГ
ПЛАНА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОСТОРНОГ
ПЛАНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
КЊИГА II
Поглавље V - ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ И ПРАВИЛА
УРЕЂЕЊА ЗА ГАСОВОДНУ МРЕЖУ И ОБЈЕКТЕ
(9) Одељак „ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ“, графички
прилог „НАМЕНА ПРОСТОРА, РЕГУЛАЦИЈА И
ОСНОВЕ ЗА РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО ПРАВНИХ ПОСЛОВА: карте 1 до 4: Разводни гасовод
високог притиска РГ 08-05 Осипаоница – ГРЧ Пожаревац – правац према Кучеву, и РГ 08-05/1 ГРЧ
Пожаревац – Острово“, Р 1:2 500, у целости се замењују новим под називом:
НАМЕНА ПРОСТОРА, РЕГУЛАЦИЈА И ОСНОВЕ ЗА РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО ПРАВНИХ
ПОСЛОВА: карте 1a до 2a: Разводни гасовод високог
притиска РГ 08-05 Осипаоница – ГРЧ Пожаревац, и
РГ 08-05/1 ГРЧ Пожаревац – Острово, Р – 1:2 500
(10) Одељак „ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ“, додају се
нови графички прилози под називом:
3а Обухват и границе Измена и допуна Просторног плана, Р 1:10.000
4а-7а Ситуациони приказ гасоводних објеката у
обухвату Изменa и допунa Просторног плана са појасевима заштите, Р 1:2.500
8а Ситуација ГРЧ „Пожаревац“ – постојеће стање,
Р 1:250
9а Ново планско решење на локацији ГРЧ „Пожаревац“, Р 1:250
10а Саобраћајна инфраструктура у обухвату Измена и допуна Просторног плана, Р 1:10.000
11а Микролокација и попречни профил укрштања
гасовода са државним путем IIБ реда бр. 377, Р 1 :
250/100
12а Микролокација и попречни профили паралелног вођења и укрштања гасовода са државним путем
IIА реда бр. 160, Р 1 : 250/100
13а Микролокација и попречни профил укрштања
гасовода са железничком пругом М. Крсна – Бор –
Распутница 2 – (Вражогрнац), Р 1 : 250/100
14а Зоне санитарне заштите изворишта „Меминац“ и „Кључ“ у складу са Одлуком о утврђивању
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зона санитарне заштите изворишта „Меминац“ и
„Кључ“ у Пожаревцу (Службени гласник општине
Пожаревац, бр. 5/98, Р 1 : 10.000
15а Зоне санитарне заштите изворишта „Кључ“ у
складу са Решењем Министарства здравља Републике Србије из 2016. године, Р 1 : 10.000

СПИСАК ТАБЕЛАРНИХ И ГРАФИЧКИХ
ПРИЛОГА

(11) Постојеће табеле: „Табела 50. Минимално
дозвољено растојање при укрштању и паралелном
вођењу гасовода средњег притиска са другим подземним инсталацијама“ и „Табела 51. Растојања
мерно-регулационих станица од других објеката“,
замењују се новим под називом:
Табела 1а. Минимална растојања спољне ивице
подземних гасовода преко 16 бара од објеката у близини или објеката паралелних са гасоводом
Табела 2а. Минимално растојање подземних гасовода преко 16 бара од надземне електро мреже и
стубова далековода
Табела 3а. Минимално растојање објеката који су
саставни делови гасовода од других објеката
Табела 4а. Ширина експлоатационог појаса гасовода
Табела 5а. Минимална дозвољена хоризонтална
растојања подземних гасовода МOP ≤ 16 бара од
стамбених објеката, објеката у којима стално или
повремено борави већи број људи
Табела 6а. Минимална дозвољена растојања
спољне ивице подземних челичних гасовода
10 бара < МОР ≤ 16 бара и челичних и ПЕ гасовода
4 бара < МОР ≤ 10 бара са другим гасоводима, инфраструктурним и другим објектима
Табела 7а. Минимална дозвољена растојања
спољне ивице подземних челичних и ПЕ гасовода
МОР ≤ 4 бара са другим гасоводима, инфраструктурним и другим објектима
Табела 8а. Минимално дозвољена хоризонтална
растојање подземних гасовода МOP ≤ 16 бара од надземне електромреже и стубова далековода:
Табела 9а. Минимална хоризонтална растојања
МРС, МС и РС од стамбених објеката и објеката у
којима стално или повремено борави већи број људи
Табела 10а. Минимална хоризонтална растојања
МРС, МС и РС од осталих објеката
Табела 11а. Минималнe дубине укопавања гасовода радног притиска преко 16 бара
Табела 12а. Минимална дубина укопавања гасовода преко 16 бара код укрштања са другим објектима
Табела 13а. Минимална дубина укопавања гасовода МOP ≤ 16 бара код укрштања са другим објектима
Табела 14а. Зона забране изградње објеката у
којима трајно или привремено бораве људи на подручју Измена и допуна Просторног плана
(12) Постојеће скице: „Скица 3. План гасоводне
мреже“ и „Скица 4. Прегледна схема мреже гасовода“, замењују се новим под називом:
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Скица 3а. План гасоводне мреже
Скица 4а. Прегледна схема мреже гасовода

V. ПРИМЕНА И СПРОВОЂЕЊЕ ИЗМЕНА
И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА
1.1 СПРОВОЂЕЊЕ
У току је гасификација седам општина Браничевског округа (Мало Црниће, Велико Градиште, Кучево,
Голубац, Петровац на Млави, Жабaри и Жагубица),
усклађена са актуелним потребама и плановима ЈП
„Србијагас“ Нови Сад и усаглашена са планским решењима Измена и допуна Просторног плана.
Имплементацијом планских решења Измена и допуна Просторног плана извршиће се прикључење на
постојећи гасоводни систем природног гаса и остварити функционална и територијална повезаност са
конзумним подручјем остатка Браничевског округа.
Изменама и допунама Просторног плана обезбеђује се плански основ за његово директно спровођење, издавањем локацијских услова за изградњу
гасоводне инфраструктуре за напајање остатка Браничевског округа.

1.2 ОДНОС ПРЕМА ПОСТОЈЕЋОЈ ПЛАНСКОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ
Доношењем Измена и допуна Просторног плана престаје примена, у границама Измена и допуна
Просторног плана, планског решења Просторног
плана града Пожаревца („Службени гласник града
Пожаревца“, бр. 10/12, 13/13) у делу који се односи
на објекте гасовода.
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Мирјана Маринковић-Габарић, дипл.пр.планер
Република Србија
Град Пожаревац

Предузеће "АРПЛАН" д.о.о.
ул. Краља Петра I бр. 80
АРАНЂЕЛОВАЦ
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На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09
– исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС,
50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14 и 83/18), члана
39. став 3 и члана 168. став 1. Закона о прекршајима
(„Службени гласник РС“ бр. 65/13, 13/16 и 98/16 УС)
и члана 39. става 1. тачке 8) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18
и 12/18 – исправка), Скупштина Града Пожаревца на
24. седници одржаној 6. марта 2019. године, донела је

ОДЛУКУ

о постављању и уклањању мањих монтажних
објеката привременог карактера на
површинама јавне намене на територији
Града Пожаревца

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Овом одлуком утврђују се услови и начин постављања, коришћења и уклањања мањих монтажних

Председник Скупштине града

Директор,

Бојан Илић

Мићо Чудић, дипл.инж.грађ.

објеката привременог карактера на површинама
јавне намене, начин утврђивања и поступак доделе
локација за постављање мањих монтажних објеката
привременог карактера, вршење надзора над применом одредаба ове одлуке и инспекцијски надзор.
Одредбе става 1. овог члана не односе се на постављање других мањих монтажних објеката за
време одржавања вашара, сајмова, изложби и традиционалних манифестација (новогодишњи, божићни, осмомартовски, ускршњи и други празници) и
Љубичевских коњичких игара.

Члан 2.

Површина јавне намене у смислу одредаба ове
одлуке је површина у режиму јавног коришћења и
неометано и стално су доступне неодређеном броју
корисника, као и неизграђено грађевинско земљиште
до привођења намени у складу са планским документом.
Површине јавне намене сходно одредбама става
1. овог члана су:
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- јавне саобраћајне површине (пут, улица, пешачка зона);
- јавне зелене површине ( парк и парковски уређене површине);
- неизграђено грађевинско земљиште до привођења намени.
На површинама из става 2. овог члана место постављања привременог објекта не може се налазити
на следећим површинама:
- на паркинг просторима и паркинг местима;
- на зеленим површинама (травнатим и другим
озелењеним површинама);
- на растојању мањем од 1м од отвора шахте подземног објекта).
Монтажни објекти се могу постављати и на другом простору грађевинског земљишта у јавној својини, изван површине јавне намене (у даљем тексту:
грађевинско земљиште), уколико је таква промена
стања у простору у складу са планским актом и могућностима конкретног простора.

Члан 3.

Мањи монтажни објекти привременог карактера
су киосци, летње и зимске баште, билборди, видео
бимови, фрижидери за продају индустријски пакованог сладоледа, аутобуска стајалишта, пулт – тезга
за излагање и продају робе испред продајног објекта, фрижидери за продају индустријски пакованог
сладоледа испред продајног објекта, тезга за продају
књига, производа домаће радиности и занатства, апарати, рекламни панои и светлеће рекламе на фасадама, рекламне витрине, расхладне витрине, уметничке
инсталације и телекомуникациона опрема.

Члан 4.

Монтажни објекти из члана 3. ове одлуке могу се
постављати на површинама јавне намене под следећим условима:
- да не ометају прилаз и нормално коришћење
суседних објеката,
- да не ометају нормално и безбедно кретање пешака при чему је минимална ширина пролаза 1,60м,
- да не смањују видљивост на раскрсницама, угловима улица и не угрожавају безбедност саобраћаја,
- да не нарушавају изглед, амбијенталне и друге
вредности окружења,
- да не угрожавају заштићени културни објекат,
- да испуњавају санитарно-хигијенске, услове
заштите животне средине и друге услове у зависности од намене објекта,
- да локација има обезбеђени прикључак на електро дистрибутивну мрежу који омогућава очитавање
потрошње електричне енергије,
- да су минимално удаљени од раскрснице 6,00
ми
- да су од обележеног пешачког прелаза удаљени
најмање 3,00 м.
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Члан 5.

Предлоге правилника о техничким условима и
планове локација за постављање мањих монтажних
објеката привременог карактера, (киосци, летње и
зимске баште, билборди, видео бимови, фрижидери за продају индустријски пакованог сладоледа,
апарата, пулт-тезге за књиге и производе домаће
радиности и занатства, аутобуска стајалишта и телекомуникационе опреме), по одредбама ове одлуке, израђује радни тим формиран од стране Градског
већа Града Пожаревца.
Правилнике и планове из става 1. овог члана доноси Градско веће Града Пожаревца.

УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА
Киосци
Члан 6.

Киоск је типски, монтажни, лако преносив
пословни објекат намењен за шалтерску продају
на мало финалних производа, чија бруто површина
не може бити већа од 10,5 м2 и има манипулативни
простор од 2,0 м2.
Киосци који се постављају на тротоару морају да
испуњавају следеће услове:
- Минимална ширина пешачког простора 1,6 м
- Минимално растојање од ивичњака коловоза 1,0 м
- Минимално растојање је ван граница зоне прегледности раскрснице а не мање од 6,0 м
- Минимално растојање од обележеног пешачког
прелаза 3,0 м
Тип, величина, изглед и друге карактеристике киоска прописују се правилником које доноси Градско
веће Града Пожаревца.

Летње баште
Члан 7.

Летња башта је отворени простор, који се формира испред или уз угоститељски објекат, у чијој је
функцији. Летња башта може да се постави у периоду од 1. марта до 1. новембра, за сваку текућу годину.
Након истека овог рока летња башта се уклања.
Летња башта се поставља на површини јавне намене испред локала, према правилнику о техничким
условима за постављање летњих башти на површинама јавне намене на територији Града Пожаревца.
У летњој башти могу да се поставе столови, столице,
а по потреби сенило, жардињере, расвета, подна платформа, пано за излагање менија или јеловника и ограда.
Летња башта не може бити формирана за потребе
мањег монтажног објекта привременог карактера –
киоска.
У летњој башти не могу се поставити баштенски
роштиљи, ражњеви, шанк-пултови и уређаји за репродукцију звука.
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Захтев за утврђивање техничких услова подноси се органу надлежном за комуналне послове. Надлежни орган за комуналне делатности на основу
одредаба ове одлуке и правилника из става 2. овог
члана израђује техничку скицу изгледа и услова за
постављање летње баште.
За коришћење површине јавне намене плаћа се
накнада код органа надлежног за послове локалне
пореске администрације, а према површини утврђеној у техничким условима.
По добијеним условима из става 6. овог члана и друге потребне документације за постављање летње баште
орган надлежан за комуналне послове доноси решење.
Решење се може издати најкраће на рок од 30 дана.
У време одржавања градских манифестација
(ЉКИ, Ивањдански вашар и других), одређивање
локација за постављање летњих башти и услове и
начин коришћења површина јавне на утврђеним локацијама утврђује Градско веће Града Пожаревца.

Зимске баште
Члан 8.

Зимске баште су затворени простори, који се формира на површини јавне намене испред угоститељског објекта, у периоду од 1. новембра текуће године
до 1. марта наредне године.
У зимској башти могу се поставити столови, столице, пано за излагање менија или јеловника, шанк-пулт и
грејна тела за загревање угоститељског објекта - баште.
Зимска башта мора испуњавати противпожарне
услове и бити пројектована тако да:
- има врата која се отварају у поље;
- поседује светиљку противпаничне расвете изнад
врата;
- поседује апарат за гашење пожара минималног
пуњења од 6 кг;
- примењени материјали имају побољшане карактеристике на пожар.
Зимска башта не може бити формирана за потребе
мањег монтажног објекта привременог карактера –
киоска.
У зимској башти не могу се поставити баштенски
роштиљи и ражњеви.
Захтев за утврђивање техничких услова подноси
се органу надлежном за комуналне послове. Надлежни орган за комуналне делатности на основу одредаба ове одлуке израђује техничку скицу изгледа и
услова за постављање зимске баште.
Постављање зимске баште је забрањено у улици
Стари корзо – пешачка зона и Табачка чаршија.

Билборди
Члан 9.

Билборди су монтажне конструкције који се постављају на површинама јавне намене на територији Града Пожаревца и намењени су за обављање
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делатности рекламирања и јавног оглашавања, максималне површине 12 м2.
Локације за постављање билборда на површинама јавне намене, утврђују се планом локација за
постављање билборда на површинама јавне намене
на територији Града Пожаревца, који на предлог радног тима, доноси Градско веће Града Пожаревца.
Билборди се могу поставити на прилазним путевима
и површинама јавне намене, на местима где неће угрожавати саобраћај и кретање пешака и нарушавати
естетски изглед окружења.
Билборди и простор око њих се морају одржавати
чисто и уредно, а трошкове одржавања сноси корисник површине јавне намене.
На билбордима не може се рекламирати роба
и рекламирати делатност, чија је продаја, односно
обављање забрањено законом.
Билборди се могу осветљавати на начин којим
се не ремети безбедно одвијање саобраћаја, мир и
спокојство грађана. Уколико су билборди осветљени, расветна тела морају бити исправна, а прикази
без оштећења. Уколико дође до оштећења приказа
на билборду, иста морају бити исправљена односно
уклоњена у најкраћем року.
Налог за исправљање уочених неправилности у
смислу става 4, 5. и 6. овог члана, издаје орган надлежан за послове комуналне инспекције, а уколико
коришћењем билборда дође до ометања саобраћаја,
налог за уклањање недостатака издаје, орган надлежан за послове саобраћајне инспекције.

Видео бимови
Члан 10.

Видео бимови су монтажне конструкције који се
постављају на површинама јавне намене и фасадама
објеката на територији Града Пожаревца и намењени
су за обављање делатности рекламирања и јавног
оглашавања, максималне површине 9 м2.
Локације за постављање видео бимови на површинама јавне намене, утврђују се планом локација
за постављање видео бимови на површинама јавне
намене на територији Града Пожаревца, који на предлог радног тима, доноси Градско веће Града Пожаревца.
Видео-бимови се могу поставити на фасадама
објеката и површинама јавне намене, на местима
где неће угрожавати саобраћај и кретање пешака и
нарушавати естетски изглед града.
На фасадама пословних, стамбених зграда и
стамбено-пословних зграда потребна је сагласност
стамбене заједнице зграде и у складу са позитивним
прописима.
Видео-бимови и простор око њих се морају одржавати чисто и уредно, а трошкове одржавања сноси
закупац.
На територији Града Пожаревца не може се рекламирати делатност, чије обављање је забрањено
законом.
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Видео-бимови се могу осветљавати на начин
којим се не ремети безбедно одвијање саобраћаја,
мир и спокојство грађана. Уколико су бимови осветљени, расветна тела морају бити исправна, а
прикази без оштећења. Уколико дође до оштећења
приказа на видео биму, исти морају бити исправљени
односно уклоњени у најкраћем року.
Налог за исправљање уочених неправилности у
смислу става 4, 5. и 6. овог члана, издаје орган надлежан за послове комуналне инспекције, а уколико коришћењем видео-бима дође до ометања саобраћаја,
налог за уклањање недостатака издаје, орган надлежан за послове саобраћајне инспекције.
Постављање видео-бимова је забрањено у улици
Стари корзо – пешачка зона и Табачка чаршија.

Фрижидери за продају индустријски пакованог
сладоледа
Члан 11.

Фрижидер за продају индустријски пакованог
сладоледа (у даљем тексту: фрижидер) је самостални, типски, отворени, лако покретни објекат, чија
бруто површина не може бити већа од 2,0 м2 и има
манипулативни простор од 1,0 м2.
Продаја производа из става 1. овог члана, може
се обављати у периоду од 1. марта до 1. новембра,
за сваку текући годину. Након истека овог рока фрижидер се уклања.
Локације за постављање фрижидера за продају
индустријски пакованог сладоледа на површинама
јавне намене, утврђују се планом локација за постављање фрижидера за продају индустријски пакованог сладоледа на површинама јавне намене на
територији Града Пожаревца, који на предлог радног
тима, доноси Градско веће Града Пожаревца.
Фрижидер мора бити опремљен кантом за отпатке, сенилом и столицом, уколико не постоји природно сенило.
Фрижидер и додатна опрема морају бити постављени тако да не ометају кретање пешака и не
угрожавају безбедност саобраћаја.
Фрижидери се могу постављати на деловима
површине јавне намене на којима је могуће остварити:
- минималну слободну ширину пешачког пролаза
1,60 м;
- минимално растојање фрижидера и опреме од
ивичњака коловоза 1,00 м;
- минимално растојање фрижидера од ивице обележеног пешачког прелаза 3,00 м;
- минимално растојање од раскрснице 6,00 м.

Аутобуска стајалишта
Члан 12.

Аутобуска стајалишта су монтажни објекти који
се постављају на местима одређеним посебном
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одлуком о одређивању стајалишта која могу да се користе за линијски друмски превоз на подручју Града
Пожаревца.
Аутобуска стајалишта на територији Града Пожаревца морају да буду обележена прописаним саобраћајним знаком и да имају истакнут назив и извод
из реда вожње.
Аутобуска стајалишта морају да имају:
- надстрешницу;
- уздигнуту површину за путнике;
- корпу за отпатке;
Стајалиште може да садржи:
- рекламне паное;
- клупе за седење;
- киоск.
Градско веће Града Пожаревца, на предлог радног
тима, доноси правилник о типу и изгледу аутобуских
стајалишта.
Аутобуска стајалишта поставља, опрема Град Пожаревац, а одржава правно лице коме Град Пожаревац повери линијски друмски превоз на територији
Града, по добијању решења, у складу са одредбама
правилника о ближим саобраћајно-техничким и другим условима за изградњу, одржавање и експлоатацију аутобуских станица и аутобуских стајалишта.

Пулт-тезга за излагање и продају робе испред
продајног објекта
Члан 13.

Пулт-тезга за излагање и продају робе испред продајног објекта је монтажна-демонтажна конструкција постављена уз пословни објекат за акцијску
продају робе из пословног објекта.
Пулт-тезга може да заузме највише један метар
од спољног зида пословног објекта из става 1. овог
члана, а у дужини уличног фронта објекта, при чему
се мора обезбедити слободан простор за кретање пешака, ширине најмање 1,60 м.
Продаја производа у објектима из става 1. овог члана, може се обављати током целе године, с тим што
се решење може издати на максимално годину дана.
Пулт-тезга се поставља у току радног времена
продајног објекта и након истека радног времена,
иста се уклања.
Забрањено је постављати објекте из става 1. овог
члана у следећим улицама: Стари Корзо, Дринска,
Лењинова, Трг ослобођења, Табачка чаршија, Шумадијска и Лоле Рибара уз зелену пијацу и Косовска.

Фрижидери за продају индустријски пакованог
сладоледа испред продајног објекта
Члан 14.

Фрижидер за продају индустријски пакованог
сладоледа (у даљем тексту: фрижидер) је самостални, типски, отворени, лако покретни објекат, чија
бруто површина не може бити већа од 2,0 м2.

Страна 72 – Број 4

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Продаја производа из става 1. овог члана, може
се обављати у периоду од 1. марта до 1. новембра, за
сваку текући годину.
Фрижидер се поставља поред зида пословног
објекта из става 1. овог члана, а у дужини уличног
фронта објекта, при чему се мора обезбедити слободан простор за кретање пешака, ширине најмање 1,60
м минимално растојање фрижидера од обележеног
пешачког прелаза 3,00 м минимално растојање од
раскрснице 6,00 м.
Фрижидер мора бити опремљен кантом за отпатке, а може се опремити сенилом.
Фрижидер и додатна опрема морају бити постављени тако да не ометају кретање пешака и не
угрожавају безбедност саобраћаја.
Забрањено је постављати објекте из става 1. овог
члана у следећим улицама: Стари Корзо, Дринска,
Лењинова, Трг ослобођења, Табачка чаршија и Косовска.

Пулт-тезга за продају књига, производ домаће
радиности и занатства
Члан 15.

Пулт-тезга је самостални, типски, отворени,
лако покретни објекат за излагање и продају књига и других производа домаће радиност и занатства
чија бруто површина не може бити већа од 2,0 + 1 м2
манипулативног простора.
Продаја производа у објектима из става 1. овог
члана, може се обављати током целе године.
Пулт-тезге за продају књига и производа домаће
радиности и занатства постављају се тако да не ометају излагање робе у продајним објектима и то на минималном удаљењу од 4 м од објекта и максималне
висине 1,2 м.

Апарати
Члан 16.

Апарати за точење сладоледа, кокице, крофнице,
кестење, кукуруз, кикирики, брзе хране и слично
су типски, лако покретни објекти отвореног типа
за печење, кување и продају напред наведених производа, чија бруто површина са кућиштем апарата
не може бити већа од 2,0 +1 м2 манипулативног
простора.
Корисник апарата мора да обезбеди приступ употреби хигијенски исправне воде, чувању и припреми
сировина за производњу, гардероби и санитарном
чвору за продавца.
Продаја производа у објектима из става 1. овог
члана, може се обављати током целе године, а решење се може издати на рок до годину дана.
Локације за постављање објекте из става 1. овог
члана на површинама јавне намене утврђују се Планом, који на предлог радног тима, доноси Градско
веће Града Пожаревца.
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Рекламни панои и светлеће рекламе
на фасадама објеката
Члан 17.

Рекламни панои су привремени објекти на којима
се врши рекламирање одређене делатности, производа и слично.
Максимална површина рекламног паноа је 2,0 м2,
осим за рекламни пано на стубовима и објектима
инфраструктуре, чија максимална дозвољена површина је 0,5 м2.
Слободно стојећи рекламни панои могу имати
максималну висину до 2 м.
Рекламни панои могу се поставити на прилазним
путевима и јавним површинама, на местима где неће
угрожавати саобраћај и кретање пешака и нарушавати естетски изглед града.
Дозвољено је постављати светлећих реклама на
фасади објекта. На фасадама пословних, стамбених
зграда и стамбено-пословних зграда потребна је
сагласност стамбене заједнице зграде и у складу са
позитивним прописима.
На територији Града Пожаревца не може се рекламирати делатност, чије обављање је забрањено
законом.
Рекламни панои и светлеће рекламе се могу осветљавати на начин којим се не ремети безбедно
одвијање саобраћаја, мир и спокојство грађана иста
мора бити исправна, а прикази без оштећења. Уколико дође до оштећења приказа на рекламном паноу
и светлећој реклами, иста морају бити исправљена
у најкраћем року.
Када се постављање рекламног паноа и светлеће
рекламе врши на инфраструктурном објекту сагласност даје власник овог објекта, а за постављање уз
прилазни пут, сагласност даје управљач пута.
Рекламирање на објектима из става 1. овог члана,
може се обављати током целе године, с тим што се
решење може издати на рок до годину дана.
Забрањено је постављати слободно стојеће рекламне паное, рекламне паное на фасадама, стубовима и инфраструктурним објектима у следећим
улицама: Стари Корзо, Дринска, Трг ослобођења,
Табачка чаршија и Косовска.

Рекламне витрине
Члан 18.

Рекламне витрине су застакљене монтажне конструкције фиксиране уз стамбено-пословне или
пословне објекте и служе излагању робе и рекламног
материјала, уз сагласност стамбене заједнице.
У рекламним витринама не може се рекламирати
роба и рекламирати делатност, чија продаја односно
обављање је забрањено законом.
Рекламне витрине се могу осветљавати на начин
којим се не ремети безбедно одвијање саобраћаја, мир
и спокојство грађана. Уколико су рекламне витрине
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осветљене, расветна тела морају бити исправна, а изложена роба без оштећења.
Рекламирање у објектима из става 1. овог члана,
може се обављати током целе године, с тим што се
решење може издати на рок до годину дана.

Расхладне витрине
Члан 19.

Дозвољено је постављати расхладне витрине уз
продавницу прехрамбене робе и мање монтажне
објекте типа киоск.
Уз један продајни објекат који се налази ван површине јавне намене и уз мањи монтажни објекат типа
на површини јавне намене на територији града Пожаревца, могу се поставити расхладне витрине у зависности од зоне и просторних могућности у којој је
лоциран продајни објекат или киоск и то:
- Централна зона обухвата простор оивичен улицама: Стари корзо до Јована Шербановића, Јована
Шербановића до Његошеве, Његошевом до Воје Дулића, Воје Дулића до кружног тока, од кружног тока
до Таковске, Таковском до Синђелићеве, Синђелићевом до Лоле Рибара, Лоле Рибара до Моше Пијаде,
Моше Пијаде до Јована Шербановића- дозвољено је
поставити максимално две једнокрилне;
II зона обухвата простор оивичен улицама: Југ
Богданова до Лоле Рибара, Лоле Рибара до Шумадијске, Шумадијском до Вардарске, Вардарском до
Чеде Васовића, Чеде Васовића до Симе Симића,
Симе Симића до Косовске, Косовском до Светосавске, Светосавском до Делиградске, Делиградском
до Кнез Милошев венац, Кнез Милошевим венцем
до Поречке, Поречком до Хајдук Вељкове, Хајдук
Вељковом до Јована Шербановића- дозвољено је
поставити максимално једну двокрилну и две једнокрилне:
III зона обухвата остали простор- дозвољено је
поставити максимално комбинацију две једнокрилне
и две двокрилне.
На територији града Костолца могу се поставити
једна двокрилна и две једнокрилне расхладне витрине уз продајни објекат ван површине јавне намене и
уз киоск на површини јавне намене.
Постављање објеката из става 1. овог члана, може
се вршити током целе године, с тим што се решење
може издати на максимално годину дана.
Забрањено је постављати објекте из става 1. овог
члана у следећим улицама: Стари корзо, Трг ослобођења, Табачка чаршија и Косовска.

Контејнери за смештај телекомуникационе
опреме (мини ИПАН уређаји)
Члан 20.

Контејнер за смештај телекомуникационе опреме
поставља се на локацији која има обезбеђен прикључак на траси подземног оптичког кабла.
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План локација привремених објеката из става 1.
овог члана доноси Градско веће Града Пожаревца,
на предлог пружаоца телекомуникационих услуга.
Уговор о коришћењу површине јавне намене за
постављање привремених објеката из става 1. овог
члана закључује се са пружаоцем телекомуникационих услуга чије су подземне инсталације оптичког
кабла, на период од једне године.

ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ ЛОКАЦИЈА
Члан 22.

Давање на коришћење локација за постављање
мањих монтажних објеката на површинама јавне
намене, врши се спровођењем јавног конкурса и то
за следеће објекте:
- киоске, на период од 3 године и
- билборде на период од 3 године.
Изузетно од редовног, законом прописаног, начина располагања може се одступити само у случају
кад се не пријави ни једно лице на јавном конкурсу,
право на коришћење површине јавне намене ради
постављања мањих монтажних објеката из става 1.
овог члана, оствариће се путем непосредне погодбе.

Члан 23.

Градском већу Града Пожаревца, иницијативу
за расписивање јавног конкурса, подноси орган надлежан за комуналне послове Градске управе Града
Пожаревца.
Уз иницијативу подноси се списак локација, које су
утврђене одговарајућим планом, са накнадом за сваку
од њих, намену коришћења и период коришћења.
Одлуку о расписивању јавног конкурса и текст
јавног конкурса, доноси Градско веће Града Пожаревца, а поступак спроводи Комисија за спровођење
конкурса и доношење одлуке о избору корисника
локација на површинама јавне намене на подручју
Града Пожаревца (у даљем тексту: комисија) коју
образује Градско веће Града Пожаревца.

Члан 25.

Оглас о јавном конкурсу садржи: назив органа
и корисника површине јавне намене која се даје на
коришћење, опис локације, степен комуналне опремљености, намену објекта, рок за постављање, висина накнаде, рокови плаћања, критеријуми за избор
најповољније пријаве, обавезу достављања доказа да
су измирене обавезе из претходног периода на име
коришћења површине јавне намене и обавезу доставе
да су измирене обавезе по основу локалних јавних
прихода, рок за подношење пријава, назив органа коме
се подноси пријава, начин и рок обавештавања учесника о резултатима јавног конкурса, и место и време
увида у план локација која је предмет давања у закуп.

Члан 26.

Право учешћа на јавном конкурсу имају сва правна лица, предузетници и физичка лица, осим оних
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који према Граду Пожаревцу имају дуговања на дан
објављивања јавног конкурса, по основу коришћења
и заузећа површине јавне намене за постављање привремених објеката и неизмирене обавезе на име локалних јавних прихода.

Члан 27.

Пријаве на јавни конкурс, заинтересована лица
подносе у писменој форми, непосредно писарници
Градске управе Града Пожаревца или поштанском
пошиљком, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања огласа о јавном конкурсу.
Пријава се предаје у запечаћеном коверти, са назнаком „не отварати“.
Пријава на јавни конкурс садржи име и презиме,
адресу, матични број за физичка лица и предузетника, а
за правна лица и податке о упису у регистар надлежног
органа и остале податке, који у огласу буду тражени.
Неопходан услов за спровођење поступка јавног
конкурса за давање на коришћење локација јесте да
у року, одређеном у огласу, на писарницу Градске
управе стигне најмање једна пријава.
Непотпуне, неисправне и неблаговремене пријаве
неће бити предмет разматрања на комисији.

Члан 29.

У поступку јавног конкурса не могу учествовати председник ни чланови Комисије, као ни остала
службена лица која су учествовала у поступку од
покретања иницијативе до доношења одлуке.

Члан 30.

Поступак јавног конкурса отвара председник комисије, констатује да постоји кворум за рад комисије, утврђује да су пријаве благовремене, исправне
и потпуне.
Комисија врши бодовање пристиглих пријава на
основу следећих критеријума:
1. 5 бодова добија учесник Конкурса који запошљава особе са инвалидитетом, сходно Закону о
професионалној рехабилитацији и запошљавању
особа са инвалидитетом ( „Службени гласник РС“,
бр. 36/09 и 32/13);
2. 5 бодова добија учесник Конкурса који запошљава највише радника;
3. 1 бод добија учесник Конкурса који има остварен највећи пословни приход у протеклој години
4. 3 бода добија учесник Конкурса који обавља
одговарајућу делатност дуже од 4 (четири) године;
У случају да након извршеног бодовања применом мерила из става 2. овог члана два или више учесника Конкурса имају једнак резултат, предност има
учесник који запошљава више радника.
О раду комисије, секретар води записник.

Члан 31.

По окончању поступка јавног конкурса комисија,
доноси образложени Предлог одлуке о давању локација на коришћење.
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Образложени Предлог одлуке о давању локација
на коришћење доставља се свим лицима, која су узела учешће у поступку.
На Предлог одлуке може се ставити приговор,
који овлашћена лица подносе Градском већу Града
Пожаревца, у року од 8 (осам) дана од дана пријема
писменог отправка.

Члан 32.

По истеку рока за подношење приговора, односно
доношење одлуке о одбацивању или одбијању, Градско веће Града Пожаревца доноси коначну одлуку о
давању локација на коришћење, који су дужни у року
од 8 (осам) од дана пријема писменог отправка коначне одлике, закључи уговор о коришћењу локација.
Уколико се уговор о коришћењу локација не закључи, у року из става 1. овог члана, губи се право на
закључивање уговора о коришћењу површине јавне
намене. У том случају Градско веће Града Пожаревца, ће посебним актом ставити ван снаге одлуку о
давању на коришћење локације.

Члан 33.

Уговор о коришћењу локације, у име закуподавца
закључује Градоначелник као председник Градског
већа Града Пожаревца.
Уговор о коришћењу локација закључује се на
период, који је одређен у одлуци о давању на коришћење локација и престаје самим протеком времена за који је закључен.
Приходи који се остваре по основу предметног
коришћења, представљају јавни приход буџета Града
Пожаревца.

УТВРЂИВАЊА ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА
И ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА
Члан 34.

Објекти из члана 3. ове одлуке се постављају
на основу решења органа надлежног за комуналне
послове.
Захтев за утврђивање техничких услова подноси
се органу надлежном за комуналне послове.
Надлежни орган за комуналне делатности на
основу одредаба ове одлуке и правилника и плана
локација израђује техничке услове и техничку скицу
о изгледу за поједине објекте.

Члан 35.

За коришћење површине јавне намене плаћа се
уговорена накнада за објекте из члана 6. и 9. а за
остале објекте комунална такса. Комунална такса
се плаћа за површину која је утврђена у техничким
условима надлежног органа.
Локална пореска администрација, води евиденцију о извршавању обавеза по уговору о закупу површине јавне намене и уплати локалне комуналне таксе
и издаје потврду о измиреним обавезама по основу
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локалних јавних прихода, са назнаком рока и висине
уплаћеног износа.

Члан 36.

Уз захтев за издавање решења из члана 35. ове
одлуке, потребно је да странка достави:
- доказ о регистрацији о обављању одређене делатности, зависно од корисника површине јавне намене,
- техничке услове и техничку скицу,
- оверен пројекат – техничку скицу о изгледу
објекта и опис материјала од кога је израђен,
- потврду о уплати уговореног износа, за објекте
из члана 6. и 9. ове одлуке, а за остале објекте потврду о уплати локалне комуналне таксе;
- потврду да су измирене обавезе на име локалних
јавних прихода;
- услове, односно мишљења или сагласности
надлежних органа или предузећа, у зависности од
намене објекта.
Решење се издаје за рок за који је плаћена накнада
за коришћење површине јавне намене, а најкраће на
рок од 30 дана.

Члан 37.

Решење садржи нарочито податке о:
- кориснику површине јавне намене;
- објекту, који је предмет решења са укупном
површином;
- ближе податке о локацији;
- рок важења решења;
- осталу документацију на основу којих се издаје
решење.
Орган надлежан за комуналне послове, по један
примерак решења доставља подносиоцу захтева,
одељењу надлежном за инспекцијске послове, одељењу
за послове комуналне полиције и одељењу надлежном
за послове локалне пореске администрације.
На решење из става 1. овог члана, може се изјавити жалба Градском већу Града Пожаревца, у року
од 8 (осам) дана од дана пријема истог.

Члан 38.

Решење о постављању одређеног привременог
објекта на одређеној локацији, може бити укинуто
или измењено пре истека рока за који је издато, у
следећим случајевима:
- када се земљиште приводи намени или се изводе
други радови на површинама јавне намене;
- када је то неопходно за преузимања техничких
мера којима се мења режим саобраћаја.
У случајевима из става 1. овог члана, надлежно
одељење за комуналне послове по службеној дужности покреће поступак и доноси решење о укидању
или измену издатог решења.

Члан 39.

Лице које је добило локацију на коришћење, као
и лице на чије име је издато решење у смислу члана
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34. ове одлуке, не може ни локацију ни објекте дати
у подзакуп или коришћење другом лицу.
Престанком обављања делатности, корисник
мањег монтажног на површини јавне намене, губи
право на додељену локацију.

Члан 40.

Корисник површине јавне намене који по одобрењу за постављање мањих монтажних објеката привременог објекта по овој одлуци, измирује
обавезе по истом, има право на продужење рока
коришћења површине јавне намене по условима из
ове одлуке.

НАЧИН КОРИШЋЕЊА И НАДЗОР
Члан 41.

Корисник објекта је дужан да објекте из члана
3. ове одлуке, користи у складу са решењем органа
надлежног за комуналне послове и да простор око
њега одржава у уредном и исправном стању.
Забрањено је постављање објеката из члана 3. ове
одлуке:
- без решења о постављању;
- супротно издатом решењу;
- којим се угрожава безбедност и здравље људи
или угрожава одвијање саобраћаја;
- на месту које није предвиђено одговарајућим
актом;
- на локацији ако је дошло до укидања локације
или промена услова за постављање одговарајућим
актом;
- ако је то неопходно за уређења простора по одговарајућем планском акту или измене режима саобраћаја.
Забрањено је коришћења објеката из члана 3. ове
одлуке:
- супротно решењу и
- коришћење објекта од стране неовлашћених
лица.

Члан 42.

Надзор над спровођењем ове одлуке, врши комунална, саобраћајна инспекција и комунална полиција
Градске управе Града Пожаревца.

Члан 43.

У вршењу надзора, надлежни инспектор може
наложити уклањање монтажних објеката из члана
3. ове одлуке:
- ако је објекат постављен без решења о постављању,
- ако објекат није постављен у сагласности са издатим решењем,
- ако се објекат користи супротно решењу или уколико постављени објекат користи неовлашћено лице,
- ако објекат угрожава безбедност и здравље људи
или угрожава одвијање саобраћаја,
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- ако је објекат постављен на место које није предвиђено одговарајућим актом,
- ако је дошло до укидања локације или промене
услова за постављање одговарајућим актом,
- ако се привремени објекат не користи дуже од
30 дана,
- ако је то неопходно због урбанистичког уређења
простора или измене режима саобраћаја.

Члан 44.

Одељење за комуналне послове укинуће решење
о заузећу површине јавне намене за постављање
летње баште за ту сезону, у року од 24 сата по изради
записника надлежне инспекције, уколико корисник
површине јавне намене за постављање летње баште,
исту постави супротно условима из решења, а о томе
постоји записник надлежне инспекције, решење ће
бити стављено ван снаге, а корисник губи право коришћења површине јавне намене до краја сезоне.

УКЛАЊАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА
Члан 45.

Лицу које је без одобрења надлежног органа поставио мањи монтажни објекат на површини јавне
намене, комунални инспектор наложиће да објекат
одмах, а најкасније у року од 3 (три) дана уклони са
површине јавне намене.
Лице коме је престало да важи одобрење за постављање одређеног привременог објекта на површини јавне намене, дужно је да у року од 3 (три) дана
од дана престанка важења одобрења објекат уклони
са површине јавне намене.
Уколико лице не поступи у року из става 1. и 2.
овог члана, комунални инспектор спровешће поступак принудног уклањања мањег монтажног објекта.
Принудно уклањање извршиће Јавно комунално
предузеће „Комуналне службе“ Пожаревац, по налогу
комуналног инспектора, а о трошку лица које је поставило мањи монтажни објекат на површини јавне намене, без решења или решења чији је рок важења истекао.

Члан 46.

Ако власник, односно корисник мањег монтажног
објекта привременог карактера не преузме уклоњени објекат у року од 30 дана од дана принудног уклањања, исти се може продати на јавној лицитацији.
Средства остварена од продаје користе се за измиривање трошкова уклањања и чувања.
Ако средства нису довољна, недостајућа средства
наплаћују се од власника односно корисника по ценовнику јавног предузећа које је извршило принудно
уклањање.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 47.

Новчаном казном у фиксном износу биће кажњено физичко лице и одговорно лице у износу од
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5.000,00 динара, предузетник од 25.000,00 динара,
а правно лице од 50.000,00 за прекршаје из члана
7. став 5, 8. став 4, 9. став 4. и 5, 10. став 5. и 6, 12.
став 2, 13. став 4, 17. став 6, 18. став 2, 19. став 2. и
3. и члана 41.

Члан 48.

Комунални инспектор или комунални полицајац,
оквиру својих надлежности издаје у писаној форми
прекршајни налог у складу са законом којим је прописана садржина прекршајног налога, за прекршаје
за које су прописане новчане казне у фиксном износу
у члану 47. ове одлуке.
Комунални инспектор или комунални полицајац
издаће прекршајни налог уколико је прекршај откривен на један од следећих начина:
1. непосредним опажањем приликом контроле,
надзора или прегледа, као и увидом у службеној евиденцији надлежног органа;
1. увидом у податке који су добијени уз помоћ
уређаја за надзор или мерење;
2. приликом инспекцијског или другог надзора
прегледом документације, просторија и робе или на
други законом прописани начин.
Прекршајни налог се састоји од оригинала и две
копије. Оригинал се уручује лицу против кога се издаје прекршајни налог, а копију задржава орган који
је прекршајни налог издао.
Прекршајни налог се уручује присутном лицу за
кога се сматра да је учинило прекршај у моменту
откривања прекршаја.
Лице против кога је издат прекршајни налог
својим потписом на одговарајућем месту у налогу
потврђује његов пријем.
Ако је лице за кога се сматра је учинило прекршај
одсутно и када околности откривања или природа
прекршаја то захтевају, достављање прекршајног
налога ће се извршити путем поште или доставне
службе, у складу са одредбама закона о прекршајима.
Ако присутно лице против кога се издаје прекршајни налог одбије да прими налог, комунални инспектор или комунални полицајац упозориће га на
последице одбијања пријема, унети у прекршајни
налог забелешку о одбијању пријема, дан и час када
је пријем одбијен чиме се сматра да је прекршајни
налог уручен.
Лице против кога је издат прекршајни налог у
року од осам дана од дана пријема прекршајног налога не плати изречену казну или не поднесе захтев
за судско одлучивање о издатом судском налогу, сматраће се да је прихватио одговорност пропуштањем,
а прекршајни налог ће постати коначан и извршан.
Прекршајни налог са констатацијом коначности
и забележбом да новчана казна није плаћена, комунални инспектор или комунални полицајац доставља
надлежном прекршајном суду ради спровођења извршења у складу са законом.
Лице против кога је издат прекршајни налог може
прихватити одговорност за прекршај и након истека
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рока од осам дана од дана пријема прекршајног налог ако пре поступка извршења добровољно плати
целокупни износ изречене новчане казне.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 49.

Применом ове одлуке, престаје да важи Одлука о
постављању у уклањању мањих монтажних објеката
на јавним површинама на територији Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 3/17 и 6/18).

Члан 50.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 6. марта 2019. године
Број 011-06-33/2019-1
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.

младим талентима, индивидуалним пољопривредним произвођачима и грађанима за остварене изванредне резултате и достигнућа у раду у области:
привреде, уметности, науке, медицине, архитектуре и
урбанизма, новинарства, образовања, културе, спорта, доприноса у акцијама социјалног и хуманитарног
карактера, стваралаштва младих и другим областима.
Добитницима награде се као доказ о добијеној
награди уручује повеља о награди Града Пожаревца.
Установљава се повеља Града Пожаревца, која
се додељује привредним друштвима, предузећима,
установама, државним органима, месним заједницама, удружењима и друштвеним организацијама за
изванредне резултате и достигнућа у раду у области:
привреде, уметности, науке, медицине, архитектуре и урбанизма, новинарства, образовања, спорта,
доприноса у акцијама социјалног и хуманитарног
карактера, стваралаштва младих и другим областима.
Награда и повеља додељује се поводом прославе
и свечаности Града Пожаревца и то: Празника Града Пожаревца и славе Пожаревца – Свете Тројице и
15. октобра – Дана ослобођења Града Пожаревца у
Првом и Другом светском рату.

Члан 4.
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На основу чл. 13. и 39. став 1. тач. 8) и 59) Статута
Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18 и 12/18 – исправка),
Скупштина Града Пожаревца, на 24. седници одржаној 6. марта 2019. године, донела је

ОДЛУКУ

о установљењу награда, повеље и других јавних
признања Града Пожаревца

Члан 1.

Установљављају се следећа јавна признања Града
Пожаревца: награде и повеља Града Пожаревца, плакета Града Пожаревца, звање „почасни грађанин“ Града
Пожаревца, награда „Полицајци године“ и „Ватрогасац
године“ и награда поводом Дана радника у образовању.

Члан 2.

Појмови употребљени у овој одлуци у граматичком мушком роду, подразумевају природни мушки и
женски род лица на које се односе.
Појмови употребљени у свим актима, донетим на
основу ове одлуке у мушком роду, а имају и женски
род, подразумевају и истовремено обухватају исте
појмове у женском роду.

Глава I
НАГРАДА И ПОВЕЉА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Члан 3.

Установљава се награда Града Пожаревца, која се
додељује запосленима, приватним предузетницима,
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При оцењивању изванредних резултата и достигнућа појединаца или правних лица која су предложена за добијање награде или повеље Града Пожаревца Одбор за додељивање награда и повеља Града
Пожаревца (у даљем тексту: Одбор) ће давати предност резултатима и достигнућима који су у функцији
афирмације Града Пожаревца у Републици Србији.
Услови за доделу награда и повеља су:
– да је предложено физичко лице држављанин
Републике Србије и
– да је предложено правно лице регистровано односно делује на територији Града Пожаревца.
Критеријуми за доделу награда и повеља су:
1. у области привреде:
- рад или резултати изузетне вредности појединца
или правног лица којима је дат значајан допринос
афирмацији, развоју и унапређењу привреде;
2. у области уметности:
- публиковано дело књижевног и преводног стваралаштва,
- изведено, односно приказано дело на позоришној сцени и другом простору намењеном за извођење
дела ове врсте,
- приказано филмско и радио-телевизијско остварење у биоскопској дворани, или емитовано у
радио-телевизијском програму и другим облицима
електронских и писаних медија,
- изложено, односно презентирано дело у галерији и другом простору намењеном за презентацију
дела ликовног и примењеног стваралаштва, визуелних и проширених медија,
- изведено музичко или музичко-сценско дело у
концертној или позоришној дворани и другом простору намењеном за извођење дела ове врсте;
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3. у области науке:
- научно остварење, односно рад у друштвеним,
хуманистичким, природним и техничким наукама,
који као резултат има нова сазнања и синтезу постојећих у циљу њихове примене, који представља
допринос развоју научне области или развоју нових
производа, метода или технолошких поступака, под
условом да је објављено у научној и стручној литератури, одговарајућим научним часописима или
другим начином јавног саопштавања,
- проналазак који је у смислу одредаба Закона о
патентима, признат и уписан у законом утврђен регистар,
4. у области медицине:
- рад или резултати изузетне вредности појединца
или правног лица којима је дат значајан допринос
развоју и унапређењу медицине и здравствене заштите људи;
5. у области архитектуре и урбанизма:
- реализовано дело из области архитектуре, урбанизма или реконструкције објеката,
- урбанистички планови за концепцију и методологију, под условом да су усвојени и да је њихова
реализација отпочела;
6. у области новинарства:
- врхунско остварење појединца или правног лица
у новинарству или публицистици, за серију или више
написа, телевизијских или радијских прилога или
емисија, публицистичких радова о темама од значаја за укупан друштвени живот и другим облицима
електронских и писаних медија,
- креативни допринос уређивању рубрике, емисије и програма којима се значајно доприноси информисању грађана;
7. у области образовања:
- изузетно дело и резултат образовно-васпитног
или инструктивног рада и резултат у организацији и
развоју школства у целини, или у појединим његовим
областима;
8. у области културе:
- изузетно дело и резултат у свим сферама културне делатности;
9. у области спорта:
− рад или резултати изузетне вредности појединца
или правног лица, којима је дат значајан допринос
афирмацији, развоју и унапређењу спорта (врхунски
спортисти, чланови спортских организација, односно самостални професионални спортисти, за изванредне резултате у одређеној грани спорта; спортски
стручњаци, стручњаци у спорту и научни радници
за нарочито вредне доприносе унапређењу области
спорта; спортски радници за допринос организовању,
развоју и унапређењу области спорта);
10. у области социјалног и хуманитарног рада:
- рад или резултати изузетне вредности у области
социјалног и хуманитарног рада;
11. у области стваралаштва младих:
− највреднија остварења у научном и уметничком раду ученика и студената, под којима се сматрају

6. март 2019.

самостални радови који представљају допринос
одређеној области науке, оригинално тумачење неког проблема, делимично или потпуно ново решење
практичне примене одређених научних резултата,
или уметничко достигнуће које се по вредности посебно истиче, освојене награде и признања на такмичењима у земљи и иностранству.

Члан 5.

Истом физичком, односно правном лицу може се
највише једном доделити награда, односно повеља
Града Пожаревца.

Члан 6.

Висина награде одређује се у динарској противвредности 500,00 евра, по средњем курсу Народне банке Србије на дан утврђивања предлога
награђених од стране Одбора.

Члан 7.

Поводом Свете Тројице и 15. октобра може се
укупно доделити највише по пет награда и повеља
и то: до три физичким лицима и до две правним
лицима.

Члан 8.

Повеља о награди и повеља је димензије А3, израђена од квалитетног графичког или акварел папира, на којој је калиграфским словима исписан текст:
„Поводом Свете Тројице, празника Града Пожаревца и славе Пожаревца, Град Пожаревац

додељује
ПОВЕЉУ О НАГРАДИ
за остварење изванредне резултате и достигнућа
у раду на привредном, научном, образовном, културном, здравственом, спортском и другим пољима
стваралаштва
____________________________________________“
„Поводом Свете Тројице, празника Града Пожаревца и славе Пожаревца, Град Пожаревац

додељује
ПОВЕЉУ
за остварење изванредне резултате и достигнућа
у раду на привредном, научном, образовном, културном, здравственом, спортском и другим пољима
стваралаштва
____________________________________________“
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„Поводом 15. октобра, Дана ослобођења Града
Пожаревца, Град Пожаревац

додељује
ПОВЕЉУ О НАГРАДИ
за остварење изванредне резултате и достигнућа
у раду на привредном, научном, образовном, културном, здравственом, спортском и другим пољима
стваралаштва
____________________________________________“
„Поводом 15. октобра, дана ослобођења Града
Пожаревца, Град Пожаревац

додељује
ПОВЕЉУ
за остварење изванредне резултате и достигнућа
у раду на привредном, научном, образовном, културном, здравственом, спортском и другим пољима
стваралаштва
____________________________________________“
Повеља о награди и повеља уручује се у футроли
краљевско црвене боје.

Члан 9.

Одлуку о наградама и повељама из члана 1. ове
одлуке доноси Скупштина Града Пожаревца (у
даљем тексту: Скупштина), на предлог Одбора.
Одбор се састоји од председника, заменика председника и девет чланова.
Председника и чланове Одбора именује Скупштина из реда одборника и грађана.
Мандат чланова Одбора траје четири године.
Председник Одбора је градоначелник.
Одбор може одлучивати ако седници присуствује
већина чланова Одбора, а одлуке се доносе већином
гласова присутних чланова.
Седнице сазива председник Одбора, који предлаже дневни ред и руководи радом на седницама.

Члан 10.

Председник Одбора објављује јавни позив за достављање предлога за доделу награда и повеља, са
роком и условима за додељивање признања, у једном
недељном листу Града Пожаревца, на званичној интернет страници Града Пожаревца www.pozarevac.rs
и путем средстава јавног информисања.

Члан 11.

Право предлагања кандидата за награду и повељу
имају сва правна и физичка лица, као и одборници
Скупштине, чланови Градског већа и чланови Одбора.
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Предлагачи правна лица достављају своје адресе седишта, а предлагачи физичка лица достављају
своје личне податке и то: име и презиме и адресу
становања.

Члан 12.

Предлог из члана 9. ове одлуке доставља се у писаној форми са образложењем и садржи податке о
кандидату, с навођењем адресе становања за физичка
лица и адресе седишта за правна лица, податке о делу
које се предлаже и резултате рада кандидата.
Уз предлог се доставља и фотокопија одговарајуће
документације.

Члан 13.

Донета одлука се објављује у једном недељном
листу Града Пожаревца, на званичној интернет страници Града Пожаревца www.pozarevac.rs, а проглашава се
на свечаностима поводом Свете Тројице и 15. октобра.
На свечаностима добитницима награде уручује се
награда и повеља о награди, а добитницима повеље
уручује се повеља.
Награде, повеље о награди и повеље уручује градоначелник Града Пожаревца, а у његовом одсуству
председник Скупштине.

Глава II
ПЛАКЕТА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Члан 14.

Установљава се Плакета Града Пожаревца, која се
може доделити домаћем или страном физичком, односно правном лицу, као и домаћим или иностраним
градовима, или институцијама, за изузетан допринос у афирмацији и промовисању Града Пожаревца у
земљи и иностранству, као и за пружену помоћ граду
Пожаревцу, или грађанима Града Пожаревца.
Плакета се израђује у величини 12,5 х 8,5 цм, а
уручује се у кутији, краљевско црвене боје, уз повељу о додељеној плакети.
Плакета садржи на левој страни уметничку стилизацију грба Града Пожаревца, на десној страни назив
„Плакета Града Пожаревца“, а у дну је зграда Града
Пожаревца, у галванизацији позлате.
Плакету Града Пожаревца додељује градоначелник
Града Пожаревца, а у његовом одсуству председник
Скупштине, на свечаностима поводом Свете Тројице
или 15. октобра, као и у другим погодним приликама.
Одлуку о додели плакете Града Пожаревца доноси Скупштина, на предлог Одбора.

Глава III
ЗВАЊЕ „ПОЧАСНИ ГРАЂАНИН“ ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
Члан 15.

Установљава се додељивање звања „почасни
грађанин“ Града Пожаревца значајним личностима
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из земље и иностранства, које немају пребивалиште
на територији Града Пожаревца, а додељује се поводом празника Града Пожаревца, приликом прослава
и обележавања значајних годишњица, јубилеја и посета значајних личности из земље и иностранства.
Звање „почасни грађанин“ Града Пожаревца може
се доделити особи чији су рад и достигнућа од посебног значаја за Град Пожаревац и то за:
1. развој Града у различитим областима;
2. афирмацију Града у земљи и иностранству;
3. афирмацију вредности које су утемељене у историјској улози Пожаревца и његовом значењу у развоју модерне српске државе и доприносу добробити
његових житеља;
4. пружање хуманитарне помоћи и донација;
5. унапређење и заштити животне средине;
6. развој демократије;
7. заштиту и унапређењу људских права и слобода и
8. унапређивање и развоју локалне самоуправе.
Иницијативу и право предлагања кандидата имају
сва физичка и правна лица Града Пожаревца.
Звање „почасни грађанин“ Града Пожаревца додељује се у облику повеље.
Повеља је димензије А3, израђена од квалитетног
графичког или акварел папира, на којој је калиграфским словима исписан текст:

„ГРАД ПОЖАРЕВАЦ
додељује
ЗВАЊЕ „ПОЧАСНИ ГРАЂАНИН“ ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
_____________________________________
( име и презиме)
у знак захвалности за неизмеран допринос његовој
добробити, развоју и афирмацији“.
Повеља се уручује у футроли краљевско црвене
боје.
Одлуку о додељивању звања „почасни грађанин“ Града Пожаревца, на предлог Одбора, доноси
Скупштина, уз претходну сагласност министарства
надлежног за послове локалне самоуправе.
Повељу уручује председник Скупштине, а у његовом одсуству градоначелник.

Глава IV
НАГРАДА „ПОЛИЦАЈЦИ ГОДИНЕ“
И „ВАТРОГАСАЦ ГОДИНЕ“
Члан 16.

Награда „Полицајци године“ и „Ватрогасац године“ додељује се за изузетно остварене појединачне
резултате у области јавне безбедности и противпожарне заштите.

6. март 2019.

Члан 17.

Награде се додељују поводом новогодишњих
празника, за пет појединаца, запосленог у Министарству унутрашњих послова Републике Србије,
Полицијској управи Пожаревац, који су остварили
изузетне резултате у вршењу полицијске службе и
појединцу, запосленом у Републичком сектору за
ванредне ситуације Града Пожаревца – Ватрогасној
служби Пожаревац, који је остварио подвиг у спречавању или гашењу пожара, спасавању грађана и њихове имовине као и отклањању других опасности по
живот и здравље људи и материјалних добара.

Члан 18.

Предлог за доделу награда „Полицајци године“
доставља Полицијска управа Пожаревац, предлог за
доделу награде „Ватрогасац године“ доставља Републички сектор за ванредне ситуације Града Пожаревца – Ватрогасна служба Пожаревац, а предлог могу
поднети и грађани Града Пожаревца.

Члан 19.

Награде се додељују у новчаном износу, једном
годишње.
Градско веће Града Пожаревца (у даљем тексту:
Градско веће) одлучује појединачним актима о износу награда у оквиру средстава опредељених буџетом
Града Пожаревца.
Одлуку о наградама, на предлог Градског већа,
доноси Скупштина.

Глава V
НАГРАДА ПОВОДОМ ДАНА РАДНИКА
У ОБРАЗОВАЊУ
Члан 20.

Поводом Дана радника у образовању награђују се
и похваљују појединци за изузетно постигнуте резултате у образовно-васпитној делатности и похваљују
правна лица за постигнуте резултате у друштвеном
раду, културној и јавној делатности, као и дати допринос у образовно-васпитној делатности у основним и средњим школама и предшколској установи
на територији Града Пожаревца.

Члан 21.

Награде се додељују у новчаним износима, признањима, повељама и захвалницама.
Градско веће сваке године посебним актом утврђује висину појединачног износа награде.

Члан 22.

Појединачне награде се додељују:
1) за животно дело и
2) за изузетне резултате постигнуте у образовно-васпитном раду.

6. март 2019.
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Члан 23.

Предузећима, месним и другим организацијама
ван образовања, за успешну сарадњу и резултате
као и њиховом доприносу за развој образовања, додељују се захвалнице.

Страна 81 – Број 4

Одбор за награђивање радника у образовању именује Градско веће.

Члан 29.

Члан 24.

Средства за додељивање награде, повеље и других јавних признања Града Пожаревца обезбеђују су
у буџету Града Пожаревца.

Члан 25.

Све стручне и административно-техничке послове за потребе доделе свих јавних признања Града Пожаревца из ове одлуке обављаће надлежна одељења
Градске управе Града Пожаревца.

Основни критеријуми за награђивање и похваљивање произилазе из улоге, значаја и места васпитања
и образовања у нашем друштву као саставног дела
друштвеног рада.
Услови и критеријуми за вредновање резултата
рада и степена остварене сарадње су:
1) за образовно-васпитне организације:
- резултати постигнути у образовно-васпитној делатности и унапређењу наставно-васпитног процеса,
- резултати рада у културној и јавној делатности
на повезивању школе/предшколскe установe са
друштвеном средином и
- резултати рада на уређењу школске средине.
2) појединачне награде:
- за животно дело:
радницима у образовању који у свом дугогодишњем раду постижу запажене резултате, односно
који несебичним залагањем доприносе афирмацији
личности радника у образовању како постигнутим
резултатима у васпитању и образовању младих, тако
и на повезивању школе/предшколске установе са
друштвеном средином, као и на основу других елемената који могу да буду од утицаја за награђивање,
- за изузетне резултате у образовно-васпитном раду:
радницима у образовању који квалитетним и комплетним планирањем, применом иновације, успешном организацијом рада ученичких организација,
дружина и секција, постижу изузетне резултате у образовно-васпитном раду, као и на основу других елемената који могу да буду од утицаја за награђивање,
- за изузетне резултате ван наставе:
радницима у образовно-васпитним организацијама ван наставе (административно, техничко и помоћно особље школе) за изузетан допринос у постизању
укупних резултата образовно-васпитног рада.

Члан 26.

Предлагачи награда могу бити:
- предузећа, школе, установе и органи Града.

Члан 27.

Предлози треба да буду написани и аргументовани у складу са овом одлуком.

Члан 28.

Одлуку о додели награда поводом Дана радника у
образовању доноси Скупштина, на предлог Одбора
за награђивање поводом Дана радника у образовању
Града Пожаревца (у даљем тексту: Одбор за награђивање радника у образовању).

Члан 30.

Члан 31.

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да
важи Одлука о установљењу награде, повеље, звања
почасног грађанина и плакете Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, број 1/11) и
Одлука о установљењу награда „Полицајци године“
и награде „Ватрогасац године“ („Службени гласник
Града Пожаревца“, број 12/16).

Члан 32.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 6. марта 2019. године
Број 011-06-33/2019-2
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.
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На основу члана 27. става 10. Закона о јавној
својини („Службени гласник РС“, бр. 72/11, 88/13,
105/14, 104/16- други закон и 108/2016, 113/17 и
95/18) члана 4. Закона о комуналним делатностима
(„Службени гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18)
и члана 39. става 1. тачке 40) алинеје прве Статута
Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18 и 12/18 - исправка) Скупштина Града
Пожаревца, на 24. седници од 6. марта 2019. године,
донела је

ОДЛУКУ

о давању кп. бр. 6784/1 К.О. Пожаревац на привремено управљање и одржавање Јавном комуналном предузећу „Комуналне службе“
Пожаревац

Члан 1.

Даје се на привремено управљање и одржавање
Јавно комуналном предузећу „Комуналне службе“

Страна 82 – Број 4
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Пожаревац кп. бр. 6784/1 К. О. Пожаревац укупне
површине 2 хектара 17 ари и 72 m2, уписана у листу
непокретности бр. 16413 К. О. Пожаревац, као јавна
својина Града Пожаревца.

Члан 2.

Непокретност наведена у члану 1. ове одлуке се
даје на привремене управљање и одржавање Јавно
комуналном предузећу „Комуналне службе“ Пожаревац, на временски период од три године од дана
доношења ове одлуке, као јавном предузећу које је
основано од стране Града Пожаревца за обављање
послова из области скупљања отпада који није опасан, а ради формирања одлагалишта чврстог отпадног материјала и то искључиво земље, грађевинског
шута који у себи не садржи опасне материје, а у циљу
несметаног организовања и функционисања Јавно комунално предузеће „Комуналне службе“ Пожаревац.

Члан 3.

Обавезује се Јавно комунално предузеће „Комуналне службе“ Пожаревац да пре покретања послова
одлагања чврстог отпадног материјала из члана 2. ове
одлуке, на непокретности наведене у члану 1. ове одлуке прибави потребне сагласности од надлежних служби и донесе процедуру и режим рада одлагалишта, а
у складу са одредбама Уредбе о одлагању отпада на
депонијама („Службени гласник РС“, број 92/10).

6. март 2019.

88/13,105/14,104/16, 108/16 и 113/17), члана 3. став 1.
тачка 1) Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп
ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и
поступцима јавног надметања и прикупљања писмених
понуда („Службени гласник РС“, број 16/18), члана 5.
став 4. Одлуке о утврђивању органа надлежног за припрему аката за одлучивање о прибављању и отуђењу непокретности у јавној својини Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, број 4/14), Закључка о
прихватању захтева Ђорђевић Драгана из Пожаревца за
покретање поступка непосредне погодбе за прибављање
непокретности у јавну својину Града Пожаревца број
09-06-95/2018-4 од 22. јуна 2018. године Градског већа
Града Пожаревца, Одлуке о покретању поступка непосредне погодбе за прибављање непокретности у јавну
својину Града Пожаревца број 09-06-95/2018-4-1 од 22.
јуна 2018. године Градског већа Града Пожаревца, записника о спроведеном поступку непосредне погодбе
од 28. новембра 2018. године, мишљења М. бр. 18/18
Градског правобранилаштва Града Пожаревца и члана 39. став 1. тач. 8) и 39) Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18 и
12/18 – исправка), Скупштина Града Пожаревца, на 24.
седници од 6. марта 2019. године, донела је

ОДЛУКУ

Члан 4.

о прибављању земљишта на катастарским
парцелама бр. 4886/1 и 4886/2 обе К. О.
Пожаревац, са уделом од 3263/9788 делoва,
у јавну својину Града Пожаревца, у поступку
непосредне погодбе

Члан 5.

Овом одлуком се утврђују услови, начин и цена
прибављања непокретности - земљишта катастарске
парцеле бр. 4886/1 , њива 3. класе површине 83 ара
9 м2 и катастарске парцеле бр. 4886/2, њива 3. класе површине 14 ари 79 м2, обе К.О. Пожаревац, са
уделом од 3263/9788 делова, у јавну својину Града
Пожаревца, од Ђорђевић Драгана из Пожаревца, у
поступку непосредне погодбе.

Услове и начин обављања комуналне делатности
из члана 1. ове одлуке, као и права и обавезе корисника услуга и начин вршења надзора регулисаће се
посебним актом који се има закључити између Града
Пожаревца и Јавног комуналног предузећа „Комуналне службе“ Пожаревац.
Овлашћује се градоначелник Града Пожаревца да
у име Града Пожаревца закључи акт из члана 4. ове
одлуке.

Члан 6.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.

Члан 1.

Члан 2.

ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.

У јавну својину Града Пожаревца по спроведеном
поступку непосредне погодбе одржаног 28. новембра
2018. године, прибавља се непокретност – земљиште
катастарске парцеле бр. 4886/1, њива 3. класе површине 83 ара 9 м2 и катастарске парцеле бр. 4886/2,
њива 3. класе површине 14 ари 79 м2 обе К.О. Пожаревац,, уписане у лист непокретности број 13793
К. О. Пожаревац са уделом од 3263/9788 делова, од
Ђорђевић Драгана из Пожаревца, као власника ових
парцела са наведеним уделом.

На основу чл. 28. став 2., 29. ст. 1. и 4. Закона о
јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/11,

Непокретност из члана 2. ове одлуке Град Пожаревац прибавља у јавну својину од Ђорђевић Драгана из
Пожаревца, обзиром да због неконтролисаног бацања

У Пожаревцу, 6. марта 2019. године
Број 011-06-33/2019-12
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Члан 3.

6. март 2019.
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грађевинског шута и смећа, именованом је не омогућен улазак у посед и обрада земљишта.

Члан 4.

Град Пожаревац непокретност из члана 2. ове одлуке прибавља од Ђорђевић Драгана из Пожаревца по
цени од 587.340,00 динара , односно по процењеној
тржишној вредности од 18.000,00 динара по 1 ару по
процени Министарства финансија Пореске управе
Филијале Пожаревац, дате у допису број 080-464-0800144/2018 – К1В02 од 11. септембра 2018. године.
Вредност непокретности од 587.340,00 динара, а
противвредност у еврима биће утврђена по средњем
курсу евра Народне банке Србије на дан закључивања уговора.

Члан 5.

На основу ове одлуке закључиће се уговор између
Града Пожаревца као купца и Ђорђевић Драгана, као
продавца, у тексту који чини саставни део ове одлуке.
У име Града Пожаревца, уговор ће закључити
Бане Спасовић, градоначелник Града Пожаревца.

Члан 6.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 6. марта 2019. године
Број 011-06-33/2019-4

гласник града Пожаревца“, брoj 6/18), у члану 18.
после става 1. додаје се нови став 2, који гласи:
„Уколико се након закључења уговора о закупу, на
основу извештаја судског вештака о постојећем стању
објекта, описом са предмером и предрачуном планираних радова инвестиционог карактера, констатује да
је закупљени пословни простор у таквом степену запуштености да захтева инвестиционо улагање у обиму који, у новчаном еквиваленту, превазилази збирни
износ закупнина за уговорени трогодишњи период закупа, Градско веће Града Пожаревца може, на образложени предлог Комисије за утврђивање радова који
имају карактер инвестиционог одржавања закупљеног
пословног простора у јавној својини, да одлучи да се
време за које је закључен уговор о закупу продужи и
на период дужи од уговореног, а најдуже до 10 година.“
Досадашњи ст. 2, 3. и 4. постају ст. 3, 4. и 5.

Члан 2.

Списак објеката из члана 1. ове Одлуке на које се
Одлука односи, биће утврђен актом Градског већа
Града Пожаревца.

Члан 3.

Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 6. марта 2019. године
Број 011-06-33/2019-5

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић , с. р.

9

На основу члана 20. ст. 2–4, члана 22. ст. 1–6. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр.
72/11, 88/13, 105/14, 104/16, 108/16, 113/17 и 95/18),
члана 14. Уредбе о условима прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом и давања у
закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и
уступања искоришћавања других имовинских права,
као и поступцима јавног надметања и прикупљања
писмених понуда („Службени гласник РС“, брoj
16/18), члана 32. став 1. тачка 3) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07,
83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана
39. став 1. тач. 8) и 27) Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18 и
12/18 – исправка), Скупштина Града Пожаревца, на
24. седници одржаној 6. марта 2019. године, доноси

ОДЛУКУ

о допуни Одлуке о надлежности, условима и
поступцима давања у закуп пословних просторија

Члан 1.

У Одлуци о надлежности, условима и поступцима
давања у закуп пословних просторија („Службени

Страна 83 – Број 4

ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.

10

На основу чл. 63. став 2. и 64. став 2. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС“, брoj
15/16), члана 66. ст. 1. и 3. у вези са чланом 32. став
1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи ( „Службени
гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др.
закон и 47/18) и члана 39. став 1. тачка 13), а у вези са
чланом 82. став 1. тачка 11) Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18 и
12/18 – исправка), Скупштина Града Пожаревца, на
24. седници од 6. марта 2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ

о усвајању Информације о степену
усклађености планираних и реализованих
активности из Програма пословања јавних
предузећа, друштава капитала и других облика
организовања на која се примењује Закон
о јавним предузећима, чији је оснивач Град
Пожаревац, за четврти квартал 2018. године

I

Усваја се Информација о степену усклађености
планираних и реализованих активности из Програма

Страна 84 – Број 4
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6. март 2019.

пословања јавних предузећа, друштава капитала и
других облика организовања на која се примењује
Закон о јавним предузећима, а чији је оснивач Град
Пожаревац за четврти квартал 2018. године број 08023-5/2019, која чини саставни део овог решења.

гласник Града Пожаревца“ број 10/14) и члана 39.
став 1. тачка 55) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18 и 12/18
– исправка), донела

II

о усвајању Извештаја о раду Градског
правобранилаштва Града Пожаревца
за 2018. годину

РЕШЕЊЕ

Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“ и на званичној интернет страници Града Пожаревца.
У Пожаревцу, 6. марта 2019. године
Број 011-06-33/2019-6

I

УСВАЈА СЕ Извештај о раду Градског правобранилаштва Града Пожаревца за 2018. годину.

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 6. марта 2018. године
Број 011-06-33/2019-8

11

Скупштина Града Пожаревца, на 24. седници од
6. марта 2019. године, разматрала је Извештај о раду
Градске управе Града Пожаревца за период од 1. 1.
– 31. 12. 2018. године, па је на основу члана 39. став
1. тачка 55) Статута Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18 и 12/18 – исправка), донела

РЕШЕЊЕ

о усвајању Извештаја о раду Градске управе
Града Пожаревца за период од 1.1. – 31. 12. 2018.
године

I

УСВАЈА СЕ Извештај о раду Градске управе Града Пожаревца за период од 1. 1. – 31. 12. 2018. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 6. марта 2019. године
Број 011-06-33/2019-7
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.

12

Скупштина Града Пожаревца, на 24. седници од
6. марта 2019. године, разматрала је Извештај о раду
Градског правобранилаштва Града Пожаревца за
2018. годину бр. ЈП. бр. 12/19 од 20. 2. 2019. године,
па је на основу члана 4. став 2. Одлуке о Градском
правобранилаштву Града Пожаревца (,,Службени

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.

13-1

Скупштина Града Пожаревца, на 24. седници од
6. марта 2019. године, разматрала је Програм рада и
план развоја Центра за социјални рад Пожаревац за
2019. годину, па је на основу члана 39. став 1. тачка 55)
Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 10/18 и 12/18 – исправка), донела

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Програм рада и план
развоја Центра за социјални рад Пожаревац за
2019. годину

I

Даје се сагласност на Програм рада и план развоја
Центра за социјални рад Пожаревац за 2019. годину,
бр. 1.3-55110-173 од 25. 1. 2019. године, а који је Управни одбор Центра за социјални рад Пожаревац донео
Одлуком, бр. 1.3.-55110-176/1 од 25. 1. 2019. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 6. марта 2019. године
Број 011-06-33/2019-9-1)
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.

6. март 2019.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

13-2

Скупштина Града Пожаревца, на 24. седници од
6. марта 2019. године, разматрала је Програм рада
Центра за културу Пожаревац за 2019. годину, те је
на основу члана 44. став 2. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – испр.) и
члана 39. став 1. тачка 55) Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18 и
12/18 – исправка), донела
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II

Даје се сагласност на Финансијски план Народног
музеја Пожаревац за 2019. годину, бр. 41 од 15. 1. 2019.
године, који је Управни одбор Народног музеја Пожаревац, донео Одлуком бр. 37 од 15. 1. 2019. године.

III

Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 6. марта 2019. године
Број 011-06-33/2019-9-3)

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Програм рада Центра
за културу Пожаревац за 2019. годину

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.

I

Даје се сагласност на Програм рада Центра за
културу Пожаревац за 2019. годину, бр. 275 од 28. 1.
2019. године, који је Управни одбор Центра за културу Пожаревац, донео Одлуком бр. 271 од 28. 1.
2019. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 6. марта 2019. године
Број 011-06-33/2019-9-2)
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.

13-4

Скупштина Града Пожаревца, на 24. седници од 6.
марта 2019. године, разматрала је Годишњи програм рада
са финансијским планом Туристичке организације Града
Пожаревца за 2019. годину, па је на основу члана 39. став
6. и члана 35. Закона о туризму („Службени гласник РС“,
бр. 36/09, 88/10, 99/11 – др. закон, 93/12, 84/15 и 83/18
– др. закон), члана 39. став 1. тачка 55) Статута Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
10/18 и 12/18 – исправка) и члана 14. Одлуке о оснивању
Туристичке организације Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца“, брoj 9/16), донела

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Годишњи програм
рада са финансијским планом Туристичке
организације Града Пожаревца за 2019. годину

13-3

Скупштина Града Пожаревца, на 24. седници од 6.
марта 2019. године, разматрала је План рада Народног музеја Пожаревац за 2019. годину и Финансијски
план Народног музеја Пожаревац за 2019. годину,
те је на основу члана 44. став 2. Закона о култури
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 –
испр.) и члана 39. став 1. тачка 55) Статута Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“,
бр. 10/18 и 12/18 – исправка), донела

I

Даје се сагласност на Годишњи програм рада са финансијским планом Туристичке организације Града Пожаревца за 2019. годину бр. 47/19 од 28. 1. 2019. године,
који је Управни одбор Туристичке организације Града Пожаревца донео Одлуком, бр. УО-2/1 од 28. 1. 2019. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 6. марта 2019. године
Број 011-06-33/2019-9-4)

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на План рада Народног
музеја Пожаревац за 2019. годину
и Финансијски план Народног музеја
Пожаревац за 2019. годину

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.

I

Даје се сагласност на План рада Народног музеја
Пожаревац за 2019. годину, бр. 89 од 25. 1. 2019. године, који је Управни одбор Народног музеја Пожаревац, донео Одлуком бр. 98/1 од 29. 1. 2019. године.

13-5

Скупштина Града Пожаревца, на 24. седници од
6. марта 2019. године, разматрала је Програм рада и
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развоја Дома здравља Пожаревац за 2019. годину, па
је на основу члана 39. став 1. тачка 55) Статута Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“,
бр. 10/18 и 12/18 – исправка), донела

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Програм рада
и развоја Дома здравља Пожаревац
за 2019. годину

I

Даје се сагласност на Програм рада и развоја Дома
здравља Пожаревац за 2019. годину, бр. 811 од 22. 2.
2019. године, који је Управни одбор Дома здравља Пожаревац донео Одлуком, бр. 829/3 од 25. 2. 2019. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 6. марта 2019. године
Број 011-06-33/2019-9-5)
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

6. март 2019.

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.

14-2

На основу члана 34. став 2. и члана 35. Закона о
култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16
и 30/16 – исправка), члана 66. ст. 1. и 3, у вези са
чланом 32. став 1. тачке 9) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 –
др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана 39. став
1. тачка 14) Статута Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18 и 12/18 – исправка) и члана 18. Статута Установе Градски женски
хор „Барили“ Пожаревац („Службени гласник Града
Пожаревца“, број 3/09 – пречишћен текст), на основу
претходно спроведеног јавног конкурса
Скупштина Града Пожаревца, на 24. седници од
6. марта 2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ

о именовању директорке Установе Градски
женски хор „Барили“ Пожаревац

I

ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.

Именује се мр Каталин Тасић, за директорку Установе Градски женски хор „Барили“ Пожаревац, почев
од 29. марта 2019. године, на период од четири године.

На основу члана 34. став 2, члана 39. став 1. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09,
13/16 и 30/16 – исправка), члана 66. ст. 1. и 3, у вези
са чланом 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 127/09, 83/14
– др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 39.
став 1. тачка 14) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18 и 12/18
– исправка), Скупштина Града Пожаревца, на 24.
седници од 6. марта 2019. године, доноси

Диспозитив овог решења објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“.

14-1

РЕШЕЊЕ

о престанку дужности директорке установе
Градски женски хор „Барили“ Пожаревац

I

Констатује се да мр Каталин Тасић, престаје
дужност директорке Установе Градски женски хор
„Барили“ Пожаревац, 28. марта 2019. године, због
истека мандата.

II

Диспозитив овог решења објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 6. марта 2019. године
Број 011-06-33/2019-10-1)

II

У Пожаревцу, 6. марта 2019. године
Број 011-06-33/2019-10-2)
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.

14-3

На основу члана 11. став 1. Одлуке о Градском
правобранилаштву Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца“, брoj 10/14) и члана 39.
став 1. тачка 18) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18 и 12/18
– исправка), Скупштина Града Пожаревца, на 24.
седници од 6. марта 2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о постављењу заменика Градског
правобраниоца Града Пожаревца

I

Слађана Вујчић, дипл. правник, поставља се за
заменика Градског правобраниоца Града Пожаревца,
на период од пет година.

6. март 2019.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
II

Диспозитив овог решења објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 6. марта 2018. године
Број 011-06-33/2019-10-3)
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.

РЕШЕЊЕ

о именовању вршиоца дужности директора
Центра за културу Пожаревац

I

Именује се Галина Павленко Перић, дипломирани
соло певач, за вршиоца дужности директорке Центра за културу Пожаревац, почев од 30. марта 2019.
године.

II

Диспозитив овог решење објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“.

14-4

На основу чл. 34. став 2, и 39. став 1. Закона о
култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16
и 30/16 – исправка), члана 66. ст. 1. и 3, у вези са
чланом 32. став 1. тач. 6) и 9) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14
– др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 39.
став 1. тачка 14) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18 и 12/18
– исправка), Скупштина Града Пожаревца, на 24.
седници од 6. марта 2019. године, доноси

У Пожаревцу, 6. марта године
Број 011-06-33/2019-10-5)
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.

14-6

РЕШЕЊЕ

о престанку дужности вршиоца дужности
директора Центра за културу Пожаревац

I

Драгом Ивићу, престаје дужност вршиоца дужности директора Центра за културу Пожаревац, 29.
марта 2019. године, истеком мандата.

II

Диспозитив овог решења објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 6. марта 2019. године
Број 011-06-33/2019-10-4)
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.

14-5

Страна 87 – Број 4

На основу члана 37. Закона о култури („Службени
гласник РС“, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – исправка),
члана 66. ст. 1. и 3, у вези са чланом 32. став 1. тач. 6)
и 9) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др.
закон и 47/18) и члана 39. став 1. тачка 14) Статута
Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18 и 12/18 – исправка),
Скупштина Града Пожаревца, на 24. седници од
6. марта 2019. године, доноси

На основу члана 46. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16), члана 66.
ст. 1. и 3. у вези са чланом 32. став 1. тачка 9) Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и
члана 39. став 1. тачка 13) Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18 и
12/18 – исправка), Скупштина Града Пожаревца, на
24. седници од 6. марта 2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ

о престанку мандата директора Јавног
предузећа „Топлификација“, Пожаревац

I

Констатује се да је Дејану Дачићу престао мандат
директора Јавног предузећа „Топлификација“, Пожаревац, 6. марта 2019. године, због истека периода на
који је именован.

II

Диспозитив овог решења објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 6. марта 2019. године
Број 011-06-33/2019-10-6)
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.

Страна 88 – Број 4

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

14-7

На основу члана 52. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, брoj 15/16), члана 66. ст.
1. и 3. у вези са чланом 32. став 1. тачка 9) Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и
члана 39. став 1. тачка 13) Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18 и
12/18 - исправка), Скупштина Града Пожаревца, на
24. седници од 6. марта 2019. године, доноси

6. март 2019.
I

Констатује се да је Мирку Стојановићу престао
мандат директора Јавног предузећа „Љубичево“, Пожаревац 6. марта 2019. године, због истека периода
на који је именован.

II

Диспозитив овог решења објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 6. марта 2019. године
Број 011-06-33/2019-10-8)

РЕШЕЊЕ

о именовању вршиоца дужности директора
Јавног предузећа „Топлификација“, Пожаревац

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.

I

Именује се Дејан Дачић, дипломирани правник,
за вршиоца дужности директора Јавног предузећа
„Топлификација“, Пожаревац почев од 7. марта 2019.
године, до именовања директора Јавног предузећа
„Топлификација“, Пожаревац по спроведеном јавном
конкурсу, а не дуже од једне године.

II

Вршилац дужности директора из става 1. овог решења има сва права, обавезе и овлашћења која има
директор јавног предузећа.

III

Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“, „Службеном гласнику Републике Србије“ и на званичној интернет страници Града
Пожаревца.
У Пожаревцу, 6. марта 2019. године
Број 011-06-33/2019-10-7)
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.

14-8

На основу члана 46. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16), члана
66. ст. 1. и 3. у вези са чланом 32. став 1. тачка 9)
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и
47/18) и члана 39. став 1. тачка 13) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
10/18 и 12/18 – исправка), Скупштина Града Пожаревца, на 24. седници од 6. марта 2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ

о престанку мандата директора Јавног
предузећа „Љубичево“, Пожаревац

14-9

На основу члана 52. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, брoj 15/16), члана 66. ст.
1. и 3. у вези са чланом 32. став 1. тачка 9) Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и
члана 39. став 1. тачка 13) Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18 и
12/18 – исправка), Скупштина Града Пожаревца, на
24. седници од 6. марта 2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ

о именовању вршиоца дужности директора
Јавног предузећа „Љубичево“, Пожаревац

I

Именује се Мирко Стојановић, др вет. медицине,
за вршиоца дужности директора Јавног предузећа
„Љубичево“, Пожаревац почев од 7. марта 2019.
године, до именовања директора Јавног предузећа
„Љубичево“, Пожаревац по спроведеном јавном конкурсу, а не дуже од једне године.

II

Вршилац дужности директора из става 1. овог решења има сва права, обавезе и овлашћења која има
директор јавног предузећа.

III

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Града
Пожаревца“, „Службеном гласнику Републике Србије“
и на званичној интернет страници Града Пожаревца.
У Пожаревцу, 6. марта 2019. године
Број 011-06-33/2019-10-9)
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.

6. март 2019.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

14-10

На основу члана 16. Одлуке о оснивању Дома
здравља Пожаревац ( „Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/10 и 1/11), члана 39. став 1. тачка 14)
Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 10/18 и 12/18 – исправка) и члана 2.
став 2. и члана 100. став 1. Пословника Скупштине
Града Пожаревца ( „Службени гласник Града Пожаревца“, брoj 14/18),
Скупштина Града Пожаревца, на 24. седници од
6. марта 2019. године, донела је

Страна 89 – Број 4

2. Именује се у Савет за социјалну политику Града Пожаревца:
- Слободан Вељковић из Пожаревца, за члана.
3. Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 6. марта 2019. године
Број 011-06-33/2019-10-11)
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.

РЕШЕЊЕ

о разрешењу председника и члана и именовању
председника Управног одбора Дома здравља
Пожаревац у Пожаревцу
1. Разрешавају се дужности у Управном одбору
Дома здравља Пожаревац у Пожаревцу:
- Далибор Лончар из Пожаревца, председник, на
лични захтев и
- Здравко Маринковић из Пожаревца, члан.
2. У Управни одбор Дома здравља Пожаревац у
Пожаревцу именује се:
- Здравко Маринковић из Пожаревца, за председника.
3. Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 6. марта 2019 . године
Број 011-06-33/2019-10-10)
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.

15

На основу члана 50. став 4, у вези члана 66. став
3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др.
закон и 47/18) и чл. 39. став 1. тачка 64) и 74. став 6.
Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 10/18 и 12/18 – исправка),
Скупштина Града Пожаревца, на седници одржаној 6. марта 2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о престанку функције члана Градског већа
Града Пожаревца

I

Констатује се да Млађану Николићу, престаје
функција члана Градског већа Града Пожаревца, пре
истека времена на које је изабран, са 6. мартом 2019.
године због поднете писмене оставке.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.

Образложење

14-11

На основу члана 39. Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18 и
12/18 – исправка) и члана 2. став 2. и члана 100. став
1. Пословника Скупштине Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, брoj 14/18),
Скупштина Града Пожаревца, на 24. седници од
6. марта 2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о разрешењу и именовању члана Савета
за социјалну политику Града Пожаревца
1. Разрешава се у Савету за социјалну политику
Града Пожаревца:
- Марко Миладиновић из Пожаревца, члан.

Млађан Николић, члан Градског већа Града Пожаревца, дана 7. фебруара 2019. године, поднео је
оставку на функцију члана Градског већа Града Пожаревца.
На седници Скупштине Града Пожаревца од 6.
марта 2019. године, председник Скупштине је у складу са чланом 50. став 4. Закона о локалној самоуправи обавестио одборнике о поднетој писменој оставци
члана Градског већа Града Пожаревца.
На истој седници Скупштине Града Пожаревца,
председник Скупштине је у име Скупштине Града
Пожаревца констатовао је да је Млађану Николићу
престала функција члана Градског већа Града Пожаревца пре истека времена на које је изабран са 6.
мартом 2019. године, због поднете писане оставке.
На основу наведеног, донето је решење као у диспозитиву.

Страна 90 – Број 4

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против
овог решења не може се изјавити жалба, већ се може
покренути управни спор, тужбом код Управног суда
у Београду, ул. Немањина бр. 9, у року од 30 дана од
дана пријема истог.

покренути управни спор, тужбом код Управног суда
у Београду, ул. Немањина бр. 9, у року од 30 дана од
дана пријема истог.
У Пожаревцу, 6. март 2019. године
Број 011-06-33/2019

У Пожаревцу, 6. март 2019. године
Број 011-06-33/2019

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.

16

На основу члана 50. став 4, у вези члана 66. став
3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др.
закон и 47/18) и чл. 39. став 1. тачка 64) и 74. став 6.
Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 10/18 и 12/18 – исправка),
Скупштина Града Пожаревца, на седници одржаној 6. марта 2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ

6. март 2019.

ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.

17

Скупштина Града Пожаревца, на основу чл.
2. став 2, 100. став 5. и 137. став 1. Пословника
Скупштине Града Пожаревца („Службени гласник
Града Пожаревца“, бр. 14/18) на седници одржаној
6. марта 2019. године донела је

РЕШЕЊЕ

о образовању Комисије за штампање
и печаћење гласачких листића за разрешење
члана Градског већа Града Пожаревца

I

1. Образује се Комисија за штампање и печаћење
гласачких листића за разрешење два члана Градског
већа Града Пожаревца (у даљем тексту: Комисија)
у саставу:
1) Драган Станојевић, представник Одборничке
групе Александар Вучић – Србија побеђује,
председник Комисије и
2) Тања Ваљаревић, представник Одборничке групе Социјалистичке партије Србије, члан

II

2. Комисија саставља записник, који потписују
сви чланови Комисије.

Образложење

3. Рад Комисије завршава се предајом гласачких
листића и потписаног записника руководиоцу гласања.

о престанку функције члана Градског већа
Града Пожаревца
Констатује се да Ивану Јовићу, престаје функција
члана Градског већа Града Пожаревца, пре истека
времена на које је изабран, са 6. мартом 2019. године,
због поднете писмене оставке.
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.
Иван Јовић, члан Градског већа Града Пожаревца, дана 4. марта 2019. године, поднео је оставку
на функцију члана Градског већа Града Пожаревца.
На седници Скупштине Града Пожаревца од 6.
марта 2019. године, председник Скупштине је у складу са чланом 50. став 4. Закона о локалној самоуправи обавестио одборнике о поднетој писменој оставци
члана Градског већа Града Пожаревца.
На истој седници Скупштине Града Пожаревца,
председник Скупштине је у име Скупштине Града
Пожаревца констатовао је да је Ивану Јовићу престала функција члана Градског већа Града Пожаревца
пре истека времена на које је изабран са 6. мартом
2019. године, због поднете писане оставке.
На основу наведеног, донето је решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против
овог решења не може се изјавити жалба, већ се може

4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 6. март 2019. године
Број 011-06-39/2019-1
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.
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На основу чл. 32. став 1. тачка 12), 45. став 1. и
50. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16

6. март 2019.
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– др. закон и 47/18) и чл. 39. став 1. тачка 17) и 77.
став 1. Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18 и 12/18 – исправка),
Скупштина Града Пожаревца на 25. седници од 6.
марта 2019. године, донела је
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Образложење

Ово решење објавити у ,,Службеном гласнику
Града Пожаревца“.

Чланом 45. ст. 7. и 8. Закона о локалној самоуправи предвиђено је да чланови градског већа које
бира скупштина града не могу истовремено бити и
одборници, а могу бити задужени за једно или више
одређених подручја из надлежности општине. Одборнику који буде изабран за члана градског већа
престаје одборнички мандат.
На основу члана 46. став 1. тачка 5) и члана 49.
ст. 1. и 5. Закона о локалним изборима („Службени
гласник РС“, бр. 129/07, 34/10 –УС и 54/11), одборнику престаје мандат пре истека времена на које је
изабран, између осталог, због преузимања функције,
која је, у складу са законом, неспојива са функцијом
одборника.
Како је Дарко Мирковић из Брадарца, одборник са
Изборне листе Александар Вучић – Србија побеђује,
на седници Скупштине на седници Скупштине Града
Пожаревца од 6. марта 2019. године изабран за члана
Градског већа Града Пожаревца, донета је одлука као
у тачки 1. диспозитива ове одлуке.
Упутство о правном средству: Против ове одлуке
може се поднети жалба Управном суду у Београду,
ул. Немањина бр. 9, у року од 48 часова од дана доношења ове одлуке.

У Пожаревцу, 6. марта 2019. године
Број 011-06-39/2019-1

У Пожаревцу, 6. марта 2019. године
Број: 011-06-39/2019-1

РЕШЕЊЕ

о избору два нова члана Градског већа Града
Пожаревца

I

Бирају се за чланове Градског већа Града Пожаревца:
1) Дарко Мирковић из Брадарца и
2) Славиша Стојковић из Пожаревца.

II

Мандат новоизабраних чланова Градског већа
Града Пожаревца траје до истека мандата Градског
већа Града Пожаревца.

III

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.

ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.
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На основу члана 45. ст. 7. и 8. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07,
83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана 46. став 1. тачка 5) и члана 49. ст. 1. и 5. Закона
о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр.
129/07, 34/10 –УС и 54/11) Скупштина Града Пожаревца на седници одржаној 6. марта 2019. године,
донела је

ОДЛУКУ

о престанку мандата одборника Скупштине
Града Пожаревца
1. Утврђује се престанак мандата одборника
Скупштине Града Пожаревца, Дарка Мирковића, са
изборне листе Александар Вучић – Србија побеђује,
пре истека времена на које је изабран, избором на
функцију члана Градског већа Града Пожаревца, закључно са 6. мартом 2019. године.
2. Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.

На основу чл. 48. и 56. Закона о локалним изборима ( „Службени гласник РС“, бр. 129/07, 34/10 –
одлука УС и 54/11), члана 39. став 1. тачка 64) Статута Града Пожаревца ( „Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 10/18 и 12/18 – исправка), члана 11.
став 3. Пословника Скупштине Града Пожаревца (
„Службени гласник Града Пожаревца“, брoj 14/18)
и Извештаја Комисије за мандатно – имунитетска
питања Скупштине Града Пожаревца, број 011-0939/2019-1 од 6. марта 2019. године, Скупштина Града
Пожаревца на 25. седници од 6. марта 2019. године,
донела је

ОДЛУКУ

о потврђивању мандата одборника
Скупштине Града Пожаревца
1. Потврђујe се додељени мандат одборнику
Скупштине Града Пожаревца, изабраном на изборима, одржаним 24. априла 2016. године, и то:
- Далибору Јанковићу са изборне листе Александар Вучић – Србија побеђује.
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2. Мандат одборника Далибора Јанковића почиње
да тече од дана доношења ове одлуке и траје до истека мандата одборника коме је престао мандат.
3. Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.

Образложење

Правни основ за доношење Одлуке о потврђивању мандата одборника Скупштине Града Пожаревца (у даљем тексту: Одлука) садржан је у одредбама
члана 48. и члана 56. Закона о локалним изборима
( „Службени гласник РС“, бр. 129/07, 34/10 – УС
и 54/11) којима је утврђено да мандат одборника почиње да тече даном потврђивања мандата, да
Скупштина Града Пожаревца одлучује о потврђивању мандата одборника, као и да у гласању поред
одборника, могу учествовати и кандидати којима су
мандати додељени у складу са чланом 48. Закона и
који имају уверење изборне комисије јединице локалне самоуправе да су изабрани. Такође, одредбама
члана 48. Закона о локалним изборима утврђено је
да мандат новог одборника траје до истека мандата
одборника коме је престао мандат.
Одборнику Скупштине Града Пожаревца Дарку
Мирковићу из Брадарца изабраном са Изборне листе Александар Вучић – Србија побеђује престао је
мандат одборника Скупштине Града Пожаревца због
тога што је изабран на функцију, члана Градског већа
Града Пожаревца, која је неспојива са вршењем дужности одборника.
Овлашћено лице подносиоца Изборне листе
Александар Вучић – Србија побеђује je 6. марта
2019. године писаним путем обавестилo Градску изборну комисију у Пожаревцу да се мандат одборника
Дарка Мирковића, додељује следећем кандидату са
исте изборне листе коме није био додељен мандат
одборника – припаднику исте политичке странке:
1. Далибор Јанковић, редни број 49 на изборној
листи, рођеном 1978. године, конобару из Набрђа.
Уз наведено обавештење, овлашћени представник подносиоца изборне листе је доставио и изјаву

6. март 2019.

наредног кандидата Марије Паповић на изборној
листи да не прихвата мандат одборника Скупштине Града Пожаревца, као и писану сагласност следећег кандидата Далибора Јанковића, за одборника
Скупштине Града Пожаревца да прихвата мандат
одборника Скупштине Града Пожаревца, са исте
изборне листе.
Градска изборна комисија у Пожаревцу је на
седници одржаној 6. марта 2019. године усвојила
Извештај о додели мандата одборника Скупштине
Града Пожаревца подносиоцу Изборне листе са које
је био одборник коме је престао мандат бр. 09-0641/2019-4 од 6. марта 2019. године. Градска изборна
комисија у Пожаревцу је Далибору Јанковићу издала
Уверење о избору за одборника Скупштине Града
Пожаревца, број 09-06-41/2019-3 од 6. марта 2019.
године.
Комисија за мандатно-имунитетска питања
Скупштине Града Пожаревца на седници одржаној
6. марта 2019. године, утврдила је сагласност Извештаја Градске изборне комисије у Пожаревцу о
додели мадата одборника Скупштине Града Пожаревца подносиоцу изборне листе са које је био одборник коме је престао мандат и Уверења о избору
Далибора Јанковића за одборника Скупштине Града
Пожаревца, да је уверење издато од овлашћеног органа – Градске изборне Комисије у Пожаревцу и предложила је Скупштини Града Пожаревца да потврди
мандат кандидату за одборника, Далибору Јанковићу.
Упутство о правном средству: Против ове одлуке
може се изјавити жалба Управном суду у Београду,
ул. Немањина бр. 9, у року од 48 часова од дана доношења ове одлуке.
У Пожаревцу, 6. марта 2019. године
Број 011-06-39/2019-2
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.

6. март 2019.
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Градско веће Града Пожаревца, на седници одржаној дана 21. фебруара 2019. године, на основу члана
26. став 7. Пословника о раду Градског већа Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“,
бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17), донело је

ПРАВИЛНИК

о награђивању ученика основних и средњих
школа на територији Града Пожаревца и додели
пакета ученицима уписаним у први разред
основне школе на територији Града Пожаревца

Члан 1.

Овим Правилником утврђује се право на доделу
једнократних новчаних награда ученицима основних
и средњих школа на територији Града Пожаревца
који су освојили једно од прва три места на републичком или међународном такмичењу и право на
доделу пакета ученицима уписаним у први разред
основне школе на територији Града Пожаревца.
Средства за доделу награда из става 1. овог члана
обезбеђују се у буџету Града Пожаревца.

Члан 2.

Право на једнократну награду имају ученици, односно екипе ученика основних и средњих школа на
територији Града Пожаревца који су освојили једно
од прва три места на републичком или међународном такмичењу под покровитељством надлежног
Министарства.
Екипа ученика остварује право из става 1. овог
члана у двоструком износу једнократних појединачних награда.

Члан 3.

Једнократном новчаном наградом у истом износу
награђују се и професори – ментори чији су ученици
освојили једно од прва три места на појединачном
републичком или међународном такмичењу. Уколико
професор – ментор има више од једног награђеног
ученика, односно у екипном такмичењу, наградиће
се једним износом који одговора награди за највиши
ранг такмичења.

Члан 4.

Награде се додељују на основу предлога школа
при завршетку текуће школске године.

Члан 5.

Појединачни износ награде за прво, друго и треће
место на републичком или међународном такмичењу
утврдиће посебним актом Градско веће Града Пожаревца при завршетку школске године, а пре награђивања ученика.

Члан 6.

Градско веће Града Пожаревца ће формирати
Комисију за доделу награда ученицима основних и
средњих школа на територији Града Пожаревца који
су освојили једно од прва три места на републичком
или међународном такмичењу под покровитељством
надлежног Министарства из области просвете (у
даљем тексту: Комисија).

Члан 7.

Задатак Комисије је да утврди листу ученика основних и средњих школа који су освојили једно од
прва три места на републичком или међународном
такмичењу под покровитељством надлежног Министарства из области просвете, о којој одлучује Градско
веће Града Пожаревца.

Члан 8.

Поводом поласка деце у први разред основне
школе, Град Пожаревац додељује пакете свим ученицима који су уписани у први разред основне школе
на територији Града Пожаревца, према средствима
обезбеђеним у буџету Града Пожаревца.

Члан 9.

Стручно – административне послове за потребе
Комисије обавља надлежно одељење Градске управе
Града Пожаревца.

Члан 10.

Даном ступања на снагу овог правилника ставља
се ван снаге Правилник о награђивању ученика основних и средњих школа на територији Града Пожаревца, додели награда поводом Дана радника
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у образовању и додели пакета ученицима уписаним
и први разред основне школе на територији Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“,
бр. 9/16, 8/17 и 6/18).

Члан 11.

Правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.

Образложење

Правни основ за доношење Правилника о награђивању ученика основних и средњих школа на
територији Града Пожаревца и додели пакета ученицима уписаним и први разред основне школе на
територији Града Пожаревца, садржан је у члану 82.
Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца“, број 10/18 и 12/18 – исправка) и чл. 4.
и 26. став 7. Пословника о раду Градског већа Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“,
бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17).
Правилником о награђивању ученика основних
и средњих школа на територији Града Пожаревца и
додели пакета ученицима уписаним и први разред
основне школе на територији Града Пожаревца подстиче се знање ученика основних и средњих школа на
територији Града Пожаревца који су освојили једно
од прва три места на републичком односно међународном такмичењу, а које организује Министарство
просвете, науке и технолошког развоја Републике
Србије. Једнократно награђивање се односи и на
њихове менторе који ученике припремају за такмичења, на којима су постигнути поменути резултати.
Правилником је обухваћена и потреба регулисања
услова за остваривање права на доделу пакета ученицима уписаним у први разред основне школе на
територији Града Пожаревца.
Реализацијом правилника Град Пожаревац пружа
пуну подршку васпитању деце, образовању ученика,
као и захвалност њиховим менторима који су својим
поступањем допринели да образовање и васпитање
деце, буде исказан као један од најзначајнијих сегмената друштвене заједнице.
На основу напред наведеног, Градско веће Града
Пожаревца донело је правилник као у диспозитиву.
Процена финансијских ефеката потребних за
спровођење правилника
Процењујући финансијске ефекте овог правилника на буџет Града Пожаревца утврђено је да су за
реализацију овог правилника обезбеђена средства
Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2019. годину
(„Службени гласник Града Пожаревца“, брoj 14/18) у
оквиру Раздела 5. Градска управа, Глава 5.1. Градска
управа, Програма 9. Основно образовање и васпитање, Програмска активност 2002-0001, ПА: Функционисање основних школа, Функција 912 Основно
образовање, Позиција 104, Економска класификација
472713 Накнаде за социјалну заштиту из буџета –
ученичке награде – Награде за остварене резултате
на такмичењима и подстицај талентима, обезбеђена
су средства у износу од 2.500.000,00 динара.
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Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2019. годину („Службени гласник Града Пожаревца“, брoj
14/18) у оквиру Раздела 5. Градска управа, Глава 5.1.
Градска управа, Програма 9. Основно образовање и
васпитање, Програмска активност 2002-0001, ПА:
Функционисање основних школа, Функција 912
Основно образовање, Позиција 102, Економска класификација 423712 Услуге по уговору – поклони –
пакети за „ђаке прваке“, обезбеђена су средства у
износу од 1.000.000,00 динара.
У Пожаревцу, 21. фебруара 2019. године
Број 09-06-25/2019-1
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с. р.

2

Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној дана 13. фебруара 2019. године, разматрало
је захтев начелника Градске управе Града Пожаревца број 01-40-250/2019 од 4.2.2019. године за
обезбеђење средстава за набавку опреме за потребе
МУП-а – четири камере за видео надзор у износу од
150.000,00 динара са изјашњењем Одељења за буџет
и финансије Градске управе Града Пожаревца број
03-40-250/2019 од 5. 2. 2019. године, те је на основу
члана 69. став 2. и 4. Закона о буџетском систему
( „Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14,
68/15 – др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17 и 95/18), члана 82. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца (
„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18 и
12/18 – исправка.), члана 26. став 1. и став 4. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16
и 3/17) и члана 24. став 2. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2019. годину ( „Службени гласник Града
Пожаревца“, број 14/18), донело следеће

РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве

I

ПРИХВАТА СЕ захтев начелника Градске управе
Града Пожаревца број 01-40-250/2019 од 4.2.2019.
године за обезбеђење средстава за набавку опреме
за потребе МУП-а– четири камере за видео надзор
у износу од 150.000,00 динара.

II

Средства из тачке 1. овог решења обезбедити из
средстава предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2019. годину („Службени гласник Града

6. март 2019.
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Пожаревца“, бр. 15/17, 4/18, 10/18 и 14/18) у оквиру
Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе,
Програмска класификација 0602-0009, ПА: Текућа
буџетска резерва, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 171,
Економска класификација 499 – Средства резерве,
Извор финансирања 01- Приходи из буџета и иста
распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска управа,
Глава 1– Градска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација
0602-0001, Програмска активност: Функционисање
локалне самоуправе и градских општина, Функција
130 – Опште јавне услуге, Позиција 162, Економска
класификација 512 – Машине и опрема, Извор финансирања 01– Приходи из буџета.

III

Средства из тачке 1. и 2. овог решења распоредити
у Финансијском плану Градске управе Града Пожаревца за 2019. годину, у оквиру Програма 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмске класификације
0602-0001, Програмске активности: Функционисање
локалне самоуправе и градских општина, Функције
130 – Опште јавне услуге, Позиције 162, Економске
класификације 512811 - Опрема за јавну безбедност
– четири камере за видео надзор за потребе МУП-а,
Извор финансирања 01 – Приходи из буџета.

IV

Средства из тачке 1. и 2. овог решења исплатити са
Раздела 5 – Градска управа – Глава 1 Градска управа,
Програма 15 – Опште услуге локалне самоуправе,
Програмске класификације 0602-0001, Програмске
активности: Функционисање локалне самоуправе
и градских општина, Функције 130 – Опште јавне
услуге, Позиције 162, Економске класификације 512
– Машине и опрема (у Финансијском плану Градске
управе Града Пожаревца за 2019. годину са економске
класификације 512811 – Опрема за јавну безбедност
– четири камере за видео надзор за потребе МУП-а),
Извор финансирања 01 – Приходи из буџета.

V

За реализацију овог решења задужује се Одељење
за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.

VI

Диспозитив овог решења објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 13. фебруара 2019. године
Број 09-06-21/2019-10
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бане Спасовић, дипл. правник, с. р.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној дана 28. фебруара 2019. године, разматрало
је захтев менаџера пројекта „Ефикасно управљање
имовином за успешне самоуправе“ за одобрење средстава за предфинансирање и суфинансирање у Одлуци о буџету Града Пожаревца за 2019. годину број
09-40-344/2019 од 14. 2. 2019. године, са изјашњењем
Одељења за буџет и финансије Градске управе Града
Пожаревца број 03-40-344/2019 од 19. 2. 2019. године, те је на основу члана 69. став 2. и став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,
бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13
– исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15,
99/16, 113/17 и 95/18), члана 82. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 10/18 и 12/18 – исправка.), члана
26. став 1. и став 4. Пословника о раду Градског већа
Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) и члана 24. став 2.
Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2019. годину
(„Службени гласник Града Пожаревца“, број 14/18),
донело следеће

РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве

I

ПРИХВАТА СЕ захтев менаџера пројекта „Ефикасно управљање имовином за успешне самоуправе“
број 09-40-344/2019 од 14. 2. 2019. године, за одобрење средстава у укупном износу од 3.948.166,00
динара за предфинансирање пројекта, одобреног
Уговором бр. 48-00-00032/2016-28-15 од 21. 12. 2018.
године, закљученог између Владе Републике Србије,
Министарства финансија, Сектора за уговарање и
финансирање програма из средстава Европске уније
и Града Пожаревца.

II

Средства из тачке 1. овог решења обезбедити из
средстава предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2019. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 14/18), у оквиру Раздела 5 – Градска
управа, Глава 1 - Градска управа, Програм 15 – Локална самоуправа, Програмска класификација 06020009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функција 160
– Опште јавне услуге некласификоване на другом
месту, Позиција 171, Економска класификација 499 –
Средства резерве, извор финансирања 01 – Приходи
из буџета, и иста распоредити у оквиру Раздела 5 –
Градска управа, Глава 1 – Градска управа, Програм
15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска
класификација 0602-П1, Пројекат: „Ефикасно управљање имовином за успешне самоуправе“, Функција
130 – Опште јавне услуге, извор финансирања 01 –
Приходи из буџета, на следећу позицију:
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– Апропријација/Позиција број 174/7, економска
класификација 515 – Нематеријална имовина у износу од 3.948.166,00 динара из извора финансирања
01 – Приходи из буџета.

III

Средства из тачке 1. и 2. овог решења распоредити у Финансијском плану Градске управе Града
Функционална класификација

Програмска
класификација

Eкономска
класифика
ција

130

0602-П1

515111
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Пожаревца за 2019. годину у оквиру Програма 15
– Опште услуге локалне самоуправе, Програмска
класификација 0602-П1, Пројекат: „Ефикасно управљање имовином за успешне самоуправе“, Функција
130 – Опште јавне услуге, Извор финансирања 01
– Приходи из буџета, на следеће економске класификације:

Износ
Извор 01

Опис
Компјутерски софтвер

3.984.166,00
УКУПНО:

IV

За реализацију овог решења задужује се Одељење
за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.

VI

Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 28. фебруара 2019. године
Број 09-06-32/2019-12-2
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бане Спасовић, дипл. правник, с. р.

4

Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној дана 28. фебруара 2019. године, разматрало је
захтев Јавне установе „Спортски центар Пожаревац“
број: 09-40-327/2019 од 12. фебруара 2019. године,
за одобрење додатних финансијских средстава, са
мишљењем Одељења за буџет и финансије од 20.
фебруара 2019. године, те је на основу члана 69. став
2. и 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон,
103/15, 99/16, 113/17 и 95/18), члана 82. став 1. тачка
3) Статута Града Пожаревца ( „Службени гласник
Града Пожаревца“, бр. 10/18 и 12/18 – исправка), члана 26. став 1. и став 4. Пословника о раду Градског
већа Града Пожаревца ( „Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) и члана 24.
став 2. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2019.
годину ( „Службени гласник Града Пожаревца“ број
14/18), донело

3.984.166,00

РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве

I

ПРИХВАТА СЕ захтев Јавне установе „Спортски центар Пожаревац“ број: 09-40-327/2019 од 12.
фебруара 2019. године, са мишљењем Одељења за
буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца
од 20. фебруара 2019. године, за издвајање додатних
финансијских средстава, и одобравају се средства у
укупном износу од 330.000,00 динара, за набавку три
професионална одвлаживача ваздуха.

II

Средства из тачке I овог Решења обезбедити из
средства предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2019. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“ број 14/18), са Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 - Градска управа, Програм 15 – Опште
услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на
другом месту, Позиција 171, Економска класификација 499 – Средства резерве, и иста распоредити у
оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 4 – Установа у области спорта, Програм 14 – Развој спорта
и омладине, Програмска класификација 1301-0004
ПА: Функционисање локалних спортских установа,
Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, Позиција
230, Економска класификација 512 – Машине и опрема (У оквиру Финансијског плана Јавне установе
„Спортски центар Пожаревац“ за 2019. годину, на
Економску класификацију 5129 – Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема).

III

Средства из тачке I овог Решења исплатити са
Раздела 5 – Градска управа, Глава 4 – Установа у области спорта, Програм 14 – Развој спорта и омладине, Програмска класификација 1301-0004 ПА: Функционисање локалних спортских установа, Функција
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810 – Услуге рекреације и спорта, Позиција 230, Економска класификација 512 – Машине и опрема (У оквиру Финансијског плана Јавне установе „Спортски
центар Пожаревац“ за 2019. годину, са Економске
класификације 5129 – Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема).

IV

За реализацију Решења задужује се Одељење за
буџет и финансије.

V

Диспозитив овог решења објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 28. фебруара 2019. године
Број 09-06-32/2019-13
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бане Спасовић, дипл. правник, с. р.
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Средства из тачке 1. овог решења обезбедити из
средстава предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2019. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“, број 14/18) у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа, Програм 15 –
Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва,
Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване
на другом месту, Позиција 171, Економска класификација 499 – Средства резерве, Извор финансирања
01 – Приходи из буџета и иста распоредити у оквиру
Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа,
Програм 12 – Здравствена заштита, Програмска класификација 1801-0001, Програмска активност: Функционисање установа примарне здравствене заштите,
Функција 760 – Здравство некласификовано на другом месту, Позиција 125, Економска класификација
464 – Дотације организацијама за обавезно социјално
осигурање (у Финансијском плану Дома здравља Пожаревац за 2019. годину на економској класификацији
4642 – Капиталне дотације организацијама за обавезно социјално осигурање, (5114 – Пројектно планирање), Извор финансирања 01 – Приходи из буџета.)

III

5

Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној дана 28. фебруара 2019. године, разматрало је
захтев Дома здравља Пожаревац број 09-40-310/2019
од 7. 2. 2019. године са допуном број 09-40-372/2019
од 20. 2. 2019. године, за одобрење додатних финансијских средстава, са изјашњењем Одељења за буџет
и финансије Градске управе Града Пожаревца број
03-40-310/2019 од 22. 2. 2019. године, те је на основу
члана 69. став 2. и 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14,
68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17 и 95/18), члана
82. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца (“Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 10/18 и 12/18
– исправка), члана 26. став 1. и став 4. Пословника
о раду Градског већа Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17)
и члана 24. став 2. Одлуке о буџету Града Пожаревца
за 2019. годину („Службени гласник Града Пожаревца“, број 14/18), донело следеће

РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве

I

ПРИХВАТА СЕ захтев Дома здравља Пожаревац
број 09-40-310/2019 од 7. 2. 2019. године са допуном
број 09-40-372/2019 од 20. 2. 2019. године и одобравају се средства за израду елабората о спратности
објекта у износу од 96.000,00 динара.

Средства из тачке 1. и 2. овог решења исплатити
са Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа, Програм 12 – Здравствена заштита, Програмска
класификација 1801-0001, Програмска активност:
Функционисање установа примарне здравствене
заштите, Функција 760 – Здравство некласификовано
на другом месту, Позиција 125, Економска класификација 464 – Дотације организацијама за обавезно
социјално осигурање (у Финансијском плану Дома
здравља Пожаревац за 2019. годину на економској
класификацији 4642 – Капиталне дотације организацијама за обавезно социјално осигурање, (5114
– Пројектно планирање), Извор финансирања 01 –
Приходи из буџета.)

IV

За реализацију овог Решења задужује се Одељење
за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.

V

Диспозитив овог Решења објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 28. фебруара 2019. године
Број: 09-06-32/2019-16
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бане Спасовић, дипл. правник, с. р.
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ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА У ПОЖАРЕВЦУ

1

На основу члана 48. ст. 2. и 5. Закона о локалним
изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 36/10
– УС и 54/11),
Градска изборна комисија у Пожаревцу, на седници одржаној 6. марта 2019. године, донела је

ОДЛУКУ

о додели мандата одборника ради попуне
упражњеног одборничког места у Скупштини
Града Пожаревца
1. Мандат одборника Скупштине Града Пожаревца додељује се следећем кандидату за одборника
Скупштине Града Пожаревца са Изборне листе Александар Вучић – Србија побеђује и то:
- Редни број на изборној листи 49, Далибору Јанковићу, рођен 1978. године, конобару из Набрђа.
2. Кандидату из тачке 1. ове одлуке Градска изборна комисија у Пожаревцу издаће уверење о избору за
одборника Скупштине Града Пожаревца.
3. Мандат новог одборника Скупштине Града Пожаревца траје до истека мандата одборника
Скупштине Града Пожаревца коме је престао мандат.
4. Ова oдлука ступа на снагу даном доношења.
5. Ову oдлуку доставити Скупштини Града Пожаревца.
6. Ову oдлуку објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.

Образложење

Градска изборна комисија у Пожаревцу је констатовала да је одборнику Скупштине Града Пожаревца
Мирковић Дарку из Брадарца, престао мандат одборника Скупштине Града Пожаревца, са изборне листе
Александар Вучић – Србија побеђује, због избора на
функцију која је неспојива са функцијом одборника,
што је у складу са чланом 46. став 1. тачка 5) Закона
о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр.
129/07, 36/10 – УС и 54/11).
За кандидата је од стране овлашћеног представника подносиоца изборне листе достављено обавештење.
Градска изборна комисија у Пожаревцу је утврдила:

– да одборничко место упражњено услед престанка мандата одборнику Мирковић Дарку,
изабраном са изборне листе Александар Вучић
– Србија побеђује, испред политичке странке:
Српска Напредна Странка, треба да буде попуњено тако што ће мандат одборника, на основу члана 48. став 2. Закона о локалним изборима
(„Службени гласник РС“, бр. 129/07, 36/10 – УС
и 54/11), бити додељен првом следећем кандидату са исте изборне листе коме није био додељен
мандат, и то: да је, у складу са чланом 48. став
6. Закона о локалним изборима, кандидат Далибор Јанковић, доставио писмену сагласност да
прихвата мандат одборника;
- да је чланом 45. Закона о локалним изборима
(„Службени гласник РС“, бр. 129/07, 36/10 – УС
и 54/11), прописано да Градска изборна комисија издаје уверење да је изабран.
Одредбом члана 48. став 5. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 36/10 УС и 54/11), прописано је да мандат новог одборника
траје до истека мандата одборника коме је престао
мандат.
У складу са наведеним, Градска изборна комисија
у Пожаревцу је донела Одлуку као у диспозитиву.
У Пожаревцу, 6. марта 2019. године
Број 09-06-41/2019-2
ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА У ПОЖАРЕВЦУ
ПРЕДСЕДНИК
Живомир Рајчић, дипл. правник, с. р.

6. март 2019.
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1

На основу члана 177. став 2. Закона о запосленима
у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/16, 113/17,
113/17 – др. закон и 95/18),
Жалбена комисија Града Пожаревца на седници
одржаној 27. фебруара 2019. године, донела је

ПОСЛОВНИК

о изменама Пословника о раду Жалбене
комисије Града Пожаревца

Члан 1.

У Пословнику о раду Жалбене комисије Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“,
брoj 8/17), члан 5. мења се и гласи:
„Члан 5.
Жалбену комисију чине председник и два члана, од којих сваки има свог заменика, а које именује Градско веће Града Пожаревца (у даљем тексту:
Градско веће).
Жалбена комисија је самостална у свом раду.“

Члан 2.

У члану 7. број: „15“ замењује се бројем: „30“.

Члан 3.

У члану 9. став 1. мења се и гласи:
„Служба за управљање људским ресурсима Градске управе Града Пожаревца обезбеђује и пружа неопходну стручну, административну и техничку помоћ
при обављању послова за потребе Жалбене комисије,
у складу са законом и одлуком о организацији и раду
те службе.“

Члан 4.

Овај Пословник објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 27. фебруара 2019. године
Број 08-112-26/2017-1
ЖАЛБЕНА КОМИСИЈА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК,
Небојша Трајковић, дипл. правник, с. р.
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КОМИСИЈА ЗА ПРОПИСЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

1

На основу члана 30. став 5. Пословника Скупштине Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, број 14/18) и члана 2. Одлуке о изменама
и допунама Одлуке о одређивању подручја месних
заједница и назива улица и тргова на подручју Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожaревца“,
брoj 14/18), Комисија за прописе Скупштине Града Пожаревца, на седници од 4. марта 2019. године
утврдила је пречишћен текст Одлуке о одређивању
подручја месних заједница и назива улица и тргова
на подручју Града Пожаревца.
Пречишћен текст Одлуке о одређивању подручја
месних заједница и назива улица и тргова на подручју Града Пожаревца обухвата:
1. Одлуку о одређивању подручја месних заједница и назива улица и тргова на подручју Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, брoj
9/18 – пречишћен текст) и
2. Одлуку о изменама и допунама Одлуке о
одређивању подручја месних заједница и назива улица и тргова на подручју Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, брoj 14/18), из које
је изостављен члан 2. којим се овлашћује Комисија
за прописе да утврди пречишћен текст Одлуке о
одређивању подручја месних заједница и назива
улица и тргова на подручју Града Пожаревца и да га
после утврђивања достави на објављивање и члан 3.
којим је предвиђено када та одлука ступа на снагу.
У Пожаревцу, 4. марта 2019. године
Број 011-06-33/2
КОМИСИЈА ЗА ПРОПИСЕ
СКУПШТИНЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Данијел Љубојевић, дипл. правник, с. р.

ОДЛУКА

о одређивању подручја месних заједница и назива улица и тргова на подручју Града Пожаревца
(пречишћен текст)

Члан 1.

Овом Одлуком утврђују се подручја месних заједница и називи улица и тргова на подручју Града Пожаревца.

Члан 2.

У Граду Пожаревцу месне заједнице су:
I У ГРАДУ ПОЖАРЕВЦУ
1. Месна заједница „БРАЋА ВУЈОВИЋ“ обухвата следеће улице:
1. Светосавска
2. Доситејева
3. Кнез Милошев венац
4. Браничевски сквер
5. Радомира Миленића „Руса“
6. Трг Радомира Вујовића (само непарни бројеви)
7. Делиградска
8. Браничевска
9. Димитрија Туцовића
10. Сопотска
11. Прилепска
12. Карађорђева
13. Скопљанска
14. Гргура Вујовића
15. Др Николе Хаџи-Николића
16. Моше Пијаде (сви парни бројеви и непарни
од 11 до краја)
2. Месна заједница „БУЛЕВАР“ обухвата следеће улице:
1. Љубовијска
2. Драже Марковића
3. Трише Кацлеровића
4. Југовићева
5. Војвођанска
6. Зетска
7. Крајинска
8. Васе Чарапића
9. Изворска
10. Пионирски трг (осим ламела 13, 15 и 17)
11. Бошкова
12. Др Воје Дулића
13. Николе Тесле
14. Илије Петровића
15. Книћанинова
16. Висока
17. Тршћанска
18. Боже Димитријевића и продужетак у делу који
почиње између кп 5091 и кп 5083/10, пружа
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се дуж кп 3389/3, целе кп 3389/1, а завршава
се у кп 21258 између кп 21257 и кп 21259, све
у КО Пожаревац
19. Његошева
20. Вељка Дугошевића
21. Таковска
22. Градско сокаче
23. Даворјанке Пауновић
24. Лељинова
25. Станоја Главаша
26. Угљешина
27. Сремска
28. Јована Шербановића (само непарни бројеви
19–25)
29. Цветка Павловића
30. Милене Павловић-Барили
31. 23. српске дивизије
32. Данила Киша
33. Милоша Црњанског
34. Сент Андрејска
35. Капетан Мишина
36. Воје Вујовића
37. Јована Цвијића
38. Вука Караџића (парни бројеви 2–30 и непарни
бројеви 1–21)
39. Војске Југославије (парни бројеви 2–14 и непарни бројеви 1–17)
40. Саве Ковачевића
41. Немање Томића (парни бројеви од 24 до краја
и непарни бројеви од 21 до краја)
42. Ивана Милутиновића
43. Владимира Назора
44. Милоша Обилића (парни бројеви од 56 до
краја и непарни бројеви од 63 до краја)
45. Косте Стаменковића
46. Милана Јовановића
47. Трг Велибора Васовића
48. Драгутина Матића – улица почиње од улице Боже Димитријевића између кп 5090 и кп
5091, пружа се преко кп 5013, кп 5038, код кп
5037/3 скреће десно и пружа се дуж кп 5011,
а завршава се између кп 5052/2 и кп 5023, све
у КО Пожаревац
49. Патријарха Павла – улица почиње од Љубовијске улице између кп 883 и кп 887, пружа се
дуж кп 997 и кп 599/1, а завршава се између кп
599/7 и кп 599/8, све у КО Пожаревац
50. Лугови – заселак се простире од кп 5317/1 и кп
21061 на северу до кп 6027/1 и кп 6022 на југу
и на кп 21004 и кп 21005, све у КО Пожаревац
3. Месна заједница „БУРЈАН“ обухвата следеће
улице:
1. Вељка Влаховића
2. Миодрага Марковића
3. Бојане Првуловић
4. Церска
5. Петровачка
6. Слободана Јовића
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7. Дрварска
8. Видинска
9. Партизанска ( сви непарни бројеви и парни од
броја 16 до краја)
10. Ратарска и продужетак у делу који почиње
између кп 19099 и кп 19120, пружа се дуж
целе кп 20749/2, а завршава се на граници са
насељеним местом Живица између кп 19069
и кп 19172, све у КО Пожаревац
11. Радничка
12. Љубе Степића
13. Александра Павловића
14. Брежанска
15. Стишка
16. Дунавска (парни бројеви до 120 и непарни
бројеви до 193)
17. Борска
18. Миодрага Васића
19. Голубачка
20. Филипа Филиповића
21. Змај Јовина
22. Ђердапска
23. Расадничка
24. Вршачка
25. Бате Булића
26. Нушићева
27. Моравска
28. Балканска
29. 8. марта
30. Првомајска
31. Рударска
32. Немањина (парни бројеви од 24 до краја и непарни бројеви од 15 до краја)
33. Влајка Павловића
34. Војислава Илића
35. Стевана Сремца
36. Владимира Карића
37. Космајски одред
38. Косте Рацина
39. Бранка Митића
40. Билећка
41. Аћима Медовића
42. Димитрија Павловића и продужетак у делу
који почиње између кп 19415 и кп 19420, пружа се дуж кп 20764, код кп 19396 скреће на југ
и пружа се дуж кп 20763, а завршава се код
Печке улице између кп 19378 и кп 19435, све
у КО Пожаревац
43. Драгослава Ђорђевића – Гоше
44. Манасијска
45. Живорада Лазаревића
46. Милана Ракића
47. Чегарска
48. Ударничка
49. Витешка
50. Јефимије
51. Надежде Петровић
52. Исидоре Секулић
53. Студеничка
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54. Жичка
55. Милешевска
56. Француска
57. Другог српског устанка
58. Девет Југовића
59. Дунавске дивизије
60. Тежачко сокаче
61. Јована Скерлића
62. Вере Милетић
63. Крушедолска
64. Молиерова
65. Кнегиње Љубице
66. Николе Пашнћа
67. Косовке девојке
68. Кнеза Вишеслава
69. Српских Владара
70. Господара Јеврема и продужетак у делу који
се пружа дуж кп 4588, а завршава се између кп
45877 и кп 20767, све у КО Пожаревац
71. Љубостињска
72. Светогорска
73. Коларчева
74. Добрачина
75. Грчић Миленка
76. Петра Трифуновића
77. Палмотићева
78. Вртларска
79. Војводе Драгомира
80. Мајке Јевросиме
81. Катанићева
82. Калинићева
83. Звечанска
84. Масарикова
85. Раваничка
86. Јанка Веселиновића
87. Грачаничка
88. Браће Добрњац
89. Прохорска
90. Трг Миливоја Живановића
91. Душманићева
92. Драговачки пут
93. Рамска – улица почиње од раскрснице између
Драговачког пута и Моравске улице између кп
19536 и кп 19588, пружа се дуж целе кп 20761,
затим прелази у кп 20748, затим се пружа дуж
целе кп 20741, прелази преко кп 4109, кп 4110,
кп 4090/21, кп 18758/1, кп 18462, кп 18468, кп
18471, делом дуж кп 20720, а завршава се између кп 18460 и кп 18480, све у КО Пожаревац
94. Сојина – улица почиње од предложене Рамске
улице између кп 19589 и кп 19537/2, пружа се
дуж целе кп 20760, а завршава се између кп
19326 и кп 19557, све у КО Пожаревац
95. Печка – улица почиње од Моравске улице између кп 19483 и кп 19482, пружа се дуж кп
20770, код кп 19445 скреће лево и пружа се
дуж целе кп 20771, а завршава се између кп
19376 и кп 19531, све у КО Пожаревац
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96. Балканских ратова – улица почиње од улице
Драговачки пут између кп 19611 и кп 19661,
пружа се дуж целе кп 20775, а завршава се
на граници са суседним насељеним местом
Драговац између кп 19644 и кп 19645, све у
КО Пожаревац
97. Винчанска – улица почиње од улице Драговачки пут између кп 19794/1 и кп 6917/2, пружа
се дуж целе кп 6971, код кп 6970/2 скреће и
пружа се дуж целе кп 20779, а завршава се
између кп 20783 и кп 6962/2, све у КО Пожаревац
98. Георгија Орлова – улица почиње од Моравске
улице између кп 6877 и кп 6908, пружа се дуж
целе кп 6904, прелази преко кп 6888 и кп 6887,
а завршава се у кп 6885, све у КО Пожаревац
99. Веље Радојчића - улица почиње од Дунавске
улице између кп 3972/2 и кп 3972/10, прелази
преко кп 3972/3, скреће и пружа се дуж кп
20730/1, а завршава се код Расадничке улице
између кп 18728 и кп 3957/1, све у КО Пожаревац
100. Бјанкијева – улица почиње од улице Раде
Слободе између кп 4667 и кп 4750, пружа се
преко кп 4751/1 у којој се и завршава, све у
КО Пожаревац
101. Милана Пиндића – улица почиње од Ратарске
улице између кп 4489 и кп 4492/1, пружа се
дуж целе кп 4490, прелази преко кп 4487/6 и
кп 4486, наставља дуж кп 20751, а завршава
се између кп 19122 и кп 20762, све у КО Пожаревац
102. Ђорђа Наумовића – улица почиње од Раваничке улице у кп 4561/2, пружа се преко 4561/1 у
којој се и завршава, све у КО Пожаревац
103. Живке Матић – улица почиње од Змај Јовине
улице између кп 4571/12 и кп 4563/5, пружа
се дуж кп 4563/10, кп 4563/64 и кп 4563/4, а
завршава се између кп 4563/9 и кп 4563/34, све
у КО Пожаревац
104. Саборна – улица почиње од улице Димитрија
Павловића између кп 19464 и кп 4583/6, пружа
се дуж кп 20767, код кп 19467 скреће лево и
пружа се дуж кп 19468 и дуж целе кп 19452, а
завршава се између кп 19453 и кп 19451, све
у КО Пожаревац
105. Тројичка – улица почиње од предложене Саборне улице између кп 19464 и кп 19461/1,
пружа се дуж кп 19461/7, а завршава се између
кп 19462 и кп 19461/8, све у КО Пожаревац
106. Милева Марић – улица почиње од предложене
Саборне улице између кп 19461/1 и кп 19465,
пружа се дуж кп 19460 у којој се и завршава,
све у КО Пожаревац
107. Бате Живојиновића – улица почиње од Ратарске улице између кп 4573/219 и кп 4573/717,
пружа се преко кп 4573/9 у којој се и завршава,
све у КО Пожаревац
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108. Кланкова – улица почиње од Ратарске улице
између кп 4575/61 и кп 4575/47, пружа се преко кп 4575/47, а завршава се код кп 6771/1, све
у КО Пожаревац
109. Златиборска – улица почиње од Змај Јовине
улице између кп 4573/205 и кп 4573/140, пружа се преко кп 4573/114 у којој се и завршава,
све у КО Пожаревац
110. Сретена Аџића – улица почиње од Моравске
улице између кп 6769 и кп 6770/3, пружа се
преко кп 6770/1 у којој се и завршава, све у
КО Пожаревац
111. Петра Павловића – улица почиње од Ратарске
улице између кп 2282/1 и кп 2276/1, пружа се
преко кп 2281/1 и кп 2281/2, а завршава се поред кп 2283/13, све у КО Пожаревац
112. Радивоја Кораћа – улица почиње од Улице
Бојане Првуловић између кп 649/1 и кп 649/2,
пружа се дуж кп 649/4 и кп 648, а завршава се
између кп 650 и кп 644, све у КО Пожаревац
113. Петра Банићевића – улица почиње од Улице
Миодрага Васића између кп 641 и кп 634,
пружа се дуж кп 104, кп 525/3 и кп 525/4, а
завршава се између кп 640 и кп 639, све у КО
Пожаревац
114. Патријарха Гаврила Дожића – улица почиње
од предложене улице Петра Банићевића у кп
525/3, пружа се преко 525/4, а завршава се измешу кп 640 и кп 637, све у КО Пожаревац
115. Битеклије – заселак се простире на кп 19710,
кп 19845 , кп 19853 , кп 19910 и на кп 19887
све у КО Пожаревац
4. Месна заједница „ВАСА ПЕЛАГИЋ“ обухвата
следеће улице:
1. Индустријска
2. Млавска
3. Симе Симића (од ул. Чеде Васовића до ул.
Шумадијске)
4. Мачванска
5. Васе Пелагића
6. Бошка Вребалова
7. Книнска
8. Вардарска
9. Шумадијска
10. Лоле Рибара
11. Далматинска
12. Босанска
13. Ђурђа Бранковића
14. Београдска
15. Пролетерска
16. Ситничка
17. Владе Гандија
18. Индустријско сокаче
19. Ђурђеве рупе
20. Зеленгорска (парни бројеви од 38 до краја и
непарнп бројеви од45докраја)
21. Партизанска (само иарни бројеви 2-14)
22. Трг Радомира Вујовића (свл парни бројеви)
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23. Илије Гојковића и продужетак у делу који
почиње у кп 6788/1, пружа се дуж кп 20684,
скреће и прелази преко кп 6955/5 и кп 6939/1,
а завршава се у кп 6940, све у КО Пожаревац
24. Трг Јована Драгашевића
25. Драгослава Срејовића – улица почиње од
Далматинске улице између кп 1519/11 и
кп 1519/13, пружа се преко кп 1519/12 и кп
1519/1 где се и завршава, све у КО Пожаревац
26. др. Коле Павловић – улица почиње од Индустријске улице у кп 2167/163 преко које се и
пружа и завршава се код предложене улице
Зорана Радмиловића, све у КО Пожаревац
27. Зорана Радмиловића – улица почиње од предложене улице др. Коле Павловић у кп 2167/163
преко које се пружа и завршава, све у КО Пожаревац
28. Мије Алексића – улица почиње од улице
Ђурђа Бранковића између кп 2167/163 и кп
2169/1, пружа се преко кп 2168/1 где се и завршава, све у КО Пожаревац
5. Месна заједница „ГОРЊА МАЛА“ обухвата
следеће улице
1. Зеленгорска (од Ул. Косовске до Ул. Чеде Васовића)
2. Косте Абрашевића
3. Невесињска
4. Краљевића Марка
5. Звишка
6. Зајечарска
7. Цинцар Јанка
8. Црнотравска
9. Лесковачка
10. Пиротска
11. Жиже Лазаревић
12. 4. јула
13. Вукице Станковић
14. Михајла Пупина
15. Авалска
16. Ресавска
17. Светозара Марковића
18. Старине Новака
19. Градиштанска
20. 25. маја
21. Смедеревска
22. Врањска
23. Жабарска
24. Алексе Ненадовића
25. 27.априла и продужетак у делу који почиње
између кп 20573 и кп 20579, пружа се дуж кп
20853, а завршава се на граници са суседним
насељеним местом Лучица између кп 20616/1
и кп 21287/2, све у КО Пожаревац
26. Кучевачка
27. Жагубичка
28. Чеде Васовића
29. Симе Симића (од ул. Косовске до ул. Чеде
Васовића)
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30. 7.јула
31. Ђуре Ђаковића и продужетак који почиње
између кп 7747/2 и кп 20365/2, пружа се дуж
кп 20815, а завршава се између кп 20687 и кп
7746/1, све у КО Пожаревац
32. Браће Барух
33. Блаже Јовановића
34. Ђуре Даничића
35. Ђуре Салаја
36. Народног фронта
37. Седам секретара СКОЈ-а
38. Ђоке Пајковића
39. Младог радника
40. Бранка Крсмановића
41. Прва пролетерска
42. Георги Димитрова
43. Алексе Дундића
44. Барска
45. 8.јуна
46. Виктора Бубња
47. Александра Ивановића
48. Миливоја Живановића
49. Јована Драгашевића
50. Иве Маринковића
51. Дечанска
52. Хилендарска
53. Анафа Соломона – Жике
54. Роксанде Игњатовић-Димитријевић
55. Аврама Трифуновића
56. Ослободиоца Пожаревца
57. Светозара Ђорђевића
58. Николе Сикимића
59. Милоша Савића
60. Сувоборска
61. Косовска
62. Дечанска
63. др Младена Стојановића
64. Милентија Поповића
65. Властимира Царевца
66. 6. личке дивизије (само парни бројеви)
67. Баје Секулића
68. Страхињића бана
69. Жупска
70. Кнеза Данила
71. Железнпчка
72. Љубичевска
73. Рашка
74. Цара Уроша
75. Призренска
76. Хумска
77. Прокупачка
78. Динарска
79. Крузијска
80. Крушевачка
81. Милатовачка
82. Пендина
83. Горња мала
84. Видовданска
85. Улица Липа
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86. Бате Паскаљевића
87. Мојсила Живојиновића
88. Николе Нешковића
89. Лучичка
90. Нишка
91. Милунке Савић
92. Стеве Тодоровића
93. Николаја Велимировића
94. Саве Јовановића
95. Павла Савића
96. Краља Драгутина и продужетак у делу који
почиње између кп 9485/2 (КО Пожаревац) и
кп 4260 (КО Лучица), пружа се дуж целе кп
20850, целе кп 20847 и делом дуж кп 20858, а
завршава се између кп 20857, код кп 20538, и
кп 20859, код кп 20668, све у КО Пожаревац
97. Милоја Васића – улица почиње од улице
Ђурђа Бранковића између кп 2168/1 и кп
2169/2, пружа се преко кп 2169/1 где се и завршава између кп 2168/5 и кп 2169/2, све у
КО Пожаревац
98. Павла Вујисића – улица почиње између кп
7945/5 и кп 7945/3, пружа се дуж кп 7945/4, а
завршава се код кп 7942, све у КО Пожаревац
99. Константина Великог – улица почиње од Жагубичке улице између кп 7908/16 и кп 7908/140,
пружа се дуж кп 7908/28, а завршава се између
кп 7908/112 и кп 7908/32, све у КО Пожаревац
100. Тршка – улица почиње од раскрснице између
улица Кнеза Данила и Старине Новака између
кп 7979/76 и кп 20472, пружа се дуж кп 20838,
а завршава се између кп 20839 и кп 20459, све
у КО Пожаревац
101. Стефана Здравковића – улица почиње између
кп 7979/20 и кп 20481, пружа се дуж кп 9436/1,
кп 20841 и кп 21327, а завршава се између кп
21322 и кп 21332, све у КО Пожаревац
102. Босиљке Босе Павловић – улица почиње од
улице 27. Априла између кп 9437/69 и кп
20565, пружа се дуж целе кп 9437/31, целе кп
20844 и целе кп 21319, а завршава се између
кп 21322 и кп 21316, све у КО Пожаревац
103. Четкинова – улица почиње од улице 27. Априла између кп 9443/1 и кп 9443/3, пружа се
дуж кп 9443/2 и кп 9451/3, прелази преко кп
9451/1, кп 9450 и кп 9456, а завршава се између кп 9457/2 и кп 9455, све у КО Пожаревац
104. Топоничка – улица почиње између кп 9388/1 и
кп 9365/21, пружа се дуж кп 9423/2, кп 9390/1,
а завршава се на граници са суседним насељеним местима Салаковац и Лучица
6. Месна заједница „ЗАБЕЛА“ обухвата:
1. Насеље Забела
2. ул. Дунавску (парни бројеви од 122 до краја и
непарни бројеви од 195 до краја)
3. Краља Милана
4. Миодрага Пурковића
5. Вајфертова
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6. Саве Шумановића
7. Николе Марковића
8. Михајла Миладиновића
9. Милутина Петровића-Ере
10. Миодрага Петровића
11. Јована Обреновића
12. Мике Аласа
13. Паје Јовановића
14. Забелска
15. Радомира Лукића
16. Дубравичка
17. Александра Ђурића
18. Бајлонова
19. Николе Цоловића
20. Панонска
21.Сопоћанска
22. Крунска
7. Месна заједница „Љубичево“ у коју спада насеље Љубичево и обухвата следеће улице:
1. Београдски пут
2. Љубичевски рај
3. Иванова
4. Вишебојска и продужетак у делу који почиње
између кп 9718/5 и кп 20680/1, прелази преко
кп 7766/109, а завршава се на граници са суседним насељеним местом Осипаоница у кп
9618/13, све у КО Пожаревац
5. Љубичевских витезова
6. Сењачка
7. Поморавска
8. Ага Јевтина
9. Милорада Спасића
10. Небојше Лазића
11. Пожаревачка
12. Бате Стојковића – улица почиње од улице Београдски пут између кп 20303/20 и кп
20823, пружа се дуж целе кп 20303/16, дуж кп
20323/13 и кп 20823, а завршава се између кп
20822 и кп 20360, све у КО Пожаревац
8. Месна заједница „ПАРК“ обухвата следеће
улице:
1. 15. октобра
2. Моше Пијаде (само непарни бројеви 1–9)
3. Трг ослобођења
4. Дринска
5. Стари корзо
6. Хајдук Вељкова
7. Колубарска
8. Омладинска
9. Светислава Урошевића
10. Радоја Домановића
11. Црвени крст и продужетак у делу који почиње
између кп 6208/3 и кп 6224, пружа се дуж кп
6063, а завршава се код улице Старо Брешка
између кп 6702 и кп 6704, све у КО Пожаревац
12. Мајаковског
13. Радована Драговића
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14. Војводе Мишића
15. Хомољска
16. Војводе Степе
17. Поречка
18. Мирослава Јовановића
19. Виноградска
20. Толстојева
21. Војводе Путника
22. Розе Луксембург
23. ЈованаПоповића
24. Слободана Пенезића - Крцуна
25. Александра Пауновића
26. Војводе Петра Бојовића
27. др Арчибалда Рајса
28. Видовданска
29. Видосаве Станковић
30. Милице Јанковић
31. Младости
32. Јесењинова
33. Лоркина
34. Драгојла Дудића
35. Јована Шербановпћа (свн парни бројеви и непарни од 1–17)
36. Табачка чаршија (сви непарни бројеви)
37. Александра Златковића
38. Трг Стевана Максимовића
39. Проф.Ћорђа Јањића
40. Девете Српске народноослободилачке ударне
бригаде
41. Душана Радовића
42. Др Миломира Бранковића
43. Пук.Миливоја Стојановића
44. Милана Ајваза
45. Десанке Првановић
46. Шеста
47. Стојана Рибарца
48. Салаковачка и продужетак у делу који почиње
између кп 8314 и кп 8502/1, пружа се дуж кп
6114/3, а завршава се између кп 9095/3 и кп
9098, све у КО Пожаревац
49. Мининих вода – улица почиње од раскрснице
између улица Стојана Рибарца и Светислава Урошевића између кп 5951/2 и кп 6080/1,
пружа се дуж кп 5895/1, кп 6059, код кп 6609
скреће десно и пружа се дуж кп 6608, код кп
6607 скреће десно у кп 6255, а завршава се између кп 6507 и кп 8120/3, све у КО Пожаревац
50. Гандијева – улица почиње од улице Црвени
крст између кп 6080/3 и кп 6078/2, пружа се
дуж кп 6079, а завршава се између кп 6073/2
и кп 6074/2, све у КО Пожаревац
51. Стојана Драгића – улица почиње од Хајдук
Вељкове улице између кп 6097/1 и кп 6097/14,
пружа се дуж кп 6097/15, а завршава се између
кп 6097/8 и кп 6097/10, све у КО Пожаревац
52. Старо Брешка – улица почиње од Салаковачке улице између кп 6731 и кп 6696/2, пружа се дуж кп 6697, кп 6695, кп 6694, код кп
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6702 скреће десно и пружа се дуж кп 6063 и
кп 6703, а завршава се између кп 6705 и кп
6693/1, све у КО Пожаревац
53. М
 ире Ступице – улица почиње од предложене улице Епископа Винијамина у кп 6114/3,
прелази преко кп 9000, кп 8939, кп 8942/1, кп
8991, кп 9001/1, кп 8983, код кп 9024/1 скреће
лево и пружа се дуж кп 21286, кп 21166, а завршава се у кп 21161 између кп 21282 и кп
21286, све у КО Пожаревац
9. Месна заједница „РАДНА МАЛА“ обухвата
следеће улице:
1. Вука Караџића (парни бројеви од 32 до краја
и непарни бројеви од 23 до краја)
2. Тимочка
3. Јадранска
4. Мишарска
5. Македонска
6. Алексе Шантића
7. Крфска
8. Метохијска
9. Сарајевска
10. Дурмиторска
11. Космајска
12. Кочина
13. Војводе Миленка
14. Раде Слободе
15. Костолачка
16. Охридска
17. Братства Јединства (парни бројеви 2-124 и непарни бројеви 1-117)
18. Скадарска
19. Солунска
20. Војводе Добрњца (парни бројеви од 8 до краја
и непарни бројеви од 13 до краја)
21. Ђорђа Јовановића
22. Пионирски трг (само Ламела 13, 15 и 17)
23. Бранислава Тодоровића
24. Патријарха Варнаве – улица почиње од Расадничке улице, пружа се дуж граница кп 4661/1
и кп 4661/3, све у КО Пожаревац
10. Месна заједница „СОПОТ“ обухвата следеће
улице:
1. Ивана Горана-Ковачића
2. Жикице Јовановића-Шпанца
3. ЈеленеЋетковић
4. Радмиле Трифуновић
5. Скојевска
6. Филипа Кљајића
7. Војске Југославије (парни бројеви од 16 до
краја и непарни бројеви од 21 до краја)
8. Сењанина Иве
9. Ђуре Јакшића
10. Приштинска
11. Узун Миркова
12. Милоша Обилића (парни бројеви од 2–54 и
непарни бројеви од 1–61)
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13. Милоша Поцерца
14. Илије Бирчанина
15.Немање Томића (парни бројеви од 2–22 и непарни бројеви од 1–19)
16. Војводе Добрњца (парни бројеви 2–6 и непарни бројеви 1–11)
17. Братства Јединства (парни бројеви од 126 до
краја и непарни бројеви од 119 до краја)
18. Радних бригада
19. Воје Дамњановића
20. Жарка Зрењанина
21. Јосипа Панчића
22. Јове Урошевића
23. Кадињача
24. Ламартинова
25. Кларе Цеткин
26. Париске Комуне
27. Интернационалних бригада
28. Максима Горког
29. Достојевског
30. Проте Матеје
31. Маргум
32. Виминацијум
33. Живана Цвејића
34. Радисава Цвејића
35. Иве Андрића
36. Петра Кочића
37. Бранка Радичевића
38. Милована Глишића
39. 28. марта
40. Ернеста Хемилгвеја
41. Бранка Ћопића
42. Симониде
43. Милоша Б. Јанковића
44. Мајора Драгутина Гавриловића
45. Народна
46. Феликса Каница
47. Драгољуба Ђурића
48. Миодрага Богдановића-Пљуце
49. Пећка
50. Миодрага Николића
51. Словенска
52. Десанке Максимовић
53. Марије Кири
54. Милоша Обреновића
55. Пастерова
56. Лазе Костића
57. Стевана Првовенчаног
58. Стевана Мокрањца
59. Горњачка
60. Лазе Лазаревића
61. Јањинска
62. Михаила Динића
63. Стојана Новаковића
64. Капетана Тодића – улица почиње од предложене Рамске улице између кп 4076/1 и кп
18758/1, пружа се дуж кп 20730/1, скреће и
пружа се дуж целе кп 20692, а завршава се
на граници са суседним насељеним местом
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Ћириковац између кп 18225 (КО Пожаревац)
и кп 356 (КО Ћириковац)
65. Црвеноармејска – улица почиње од Јањинске
улице између кп 18711 и кп 4671/9, пружа се
преко кп 18718, затим иде дуж кп 20716, код
кп 18538 скреће и пружа се дуж кп 20709,
скреће и прелази преко кп 18520/1 и пружа се
дуж кп 20708, а завршава се између кп 18497
и кп 18498, све у КО Пожаревац
66. Десанке Максимовић – улица почиње од улице Војске Југославије између кп 3919/5 и кп
3919/3, пружа се преко кп 3919/1, а завршава
се између кп 3919/6 и кп 3919/2, све у КО Пожаревац
67. Николе Бошковића – улица између кп 4736/4
и кп 4738/2, пружа се преко кп 4736/5, затим
скреће десно и пружа се дуж кп 4735/2, код кп
4879 скреће на север и пружа се дуж кп 3335,
онда скреће лево и пружа се дуж кп 4858, опет
скреће на север и пружа се дуж кп 3296/2, а
завршава се између кп 3566 и кп 3560, све у
КО Пожаревац
11. Месна заједница „ЋЕБА“ обухвата следеће
улице:
1. Табачка чаршија (сви парни бројеви)
2. Синђелићева
3. Југ Богданова
4. Топличина
5. Ћебина
6. Косанчићева
7. Кнеза Лазара
8. Ужичка
9. Вељка Дугошевића (само непарни бројеви)
10. Немањина (парни бројеви 2–22 и непарни
бројеви 1–17)
11. Вере Милетић – улица почиње од Немањине
улице између кп 746/2 и кп 797, пружа се дуж
кп 819/1 и кп 789/4, а завршава се између кп
789/3 и кп 788/2, све у КО Пожаревац
12. Месна заједница „ЧАЧАЛИЦА“ обухвата следеће улице:
1. Битољска
2. Боре Станковића
3. Воје Богдановића – Сељака
4. Владимира Роловића
5. Владе Зечевића
6. Веселина Маслеше
7. Горанска
8. Драгана Милојковића
9. Бранислава Радовановића
10. Виктора Игоа
11. Сестрољинска
12. Ивана Мажуранића
13. ИванаЦанкара
14. Јосипа Цазија
15. Кнеза Рајице
16. Коче Рацина

Страна 107 – Број 4

17. Козарачка
18. Кајмакчаланска
19. Ловћенска
20. Љутице Богдана
21. Милице Српкиње
22. Марка Миљанова
23. Митра Трифуновића
24. Миодрага Морисављевића
25. Новосадска
26. Надежде Вељковић
27. Прешернова
28. Пожаревачког партизанског одреда и продужетак у делу који почиње између кп 9413/2 и кп
9367/2, пружа се дуж кп 9365/8 и кп 9364/13,
а завршава се на граници са суседним насељеним местом Салаковац између кп 9364/10 и кп
9365/20, све у КО Пожаревац
29. Павла Јуришића - Штурма
30. Првог српског устанка
31. Родољуба Чолаковића
32. Стевана Јаковљевића
33. Слободарска
34. Светислава Ивановића-Кобаса
35. Подгоричка
36. Танаска Рајића
37. Ћирила и Методија
38. Ускочка
39. Фрушкогорска
40. Филипа Вишњића
41. Хајдучка
42. Сокобањска
43. Црногорска
44. Цане Бабовић
45. Цара Душана
46. Златарска
47. Шекспирова
48. 6. личке дивизије (само непарни бројеви)
49. Алексе Галибарде
50. Старца Вујадина
51. Уроша Предића
52. Катарине Ивановић
53. Жанке Стокић
54. Ђорђа Крстића
55. Мине Караџић
56. Зелени венац
57. Војводе Живка
58. Војводе Момира
59. Пушкинова
60. Кумановска – улица почиње од Слободарске
улице између кп 7860/28 и кп 7988/3, пружа
се дуж кп 7860/29, прелази преко кп 7990/1,
затим иде дуж кп 7990/5, а завршава се између
кп 7989/3 и кп 7990/3, све у КО Пожаревац
61. ул. Бреза – улица почиње од Слободарске улице између кп 7993/12 и кп 7993/4, пружа се
дуж кп 7993/1 у којој се завршава између кп
7993/7 и кп 8003, све у КО Пожаревац
62. Симе Несторовића – улица почиње од Слободарске улице између кп 7994/2 и кп 7995/2, пружа
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се дуж целе кп 7995/6, а завршава се између кп
7995/5 и кп 7997/2, све у КО Пожаревац
63. Брђанска – улица почиње од Слободарске улице
између кп 8048/3 и кп 8048/1, пружа се дуж кп
8048/2, кп 8048/1 и кп 7996/1, а завршава се између кп 7996/2 и кп 8044, све у КО Пожаревац
64. Драгана Николића – улица почиње од улице 6.
Личке дивизије између кп 7865/1 и кп 7864/2,
пружа се дуж кп 7864/1, а завршава се између
кп 7865/1 и кп 7864/2, све у КО Пожаревац
65. Растка Немањића – улица почиње од улице 6.
Личке дивизије између кп 7871 и кп 7877/2,
пружа се дуж кп 7877/3, кп 7876/3, кп 7875/4
и кп 7875/3, а завршава се између кп7874 и кп
7878/1, све у КО Пожаревац
66. Браничевски одред – улица почиње од Подгоричке улице поред кп 8401/6, пружа се дуж кп
8402/1, а завршава се између кп 8401/2 и кп
8402/3, све у КО Пожаревац
67. Српска – улица почиње од улице Цане Бабовић
између кп 8408/8 и кп 8417/1, пружа се преко
кп 8408/3, кп 8402/1, кп 8402/8 и кп 8404/1,
све у КО Пожаревац
68. ул. Липовог хлада – улица почиње од улице
Ивана Цанкара између кп 7892/9 и кп 7894/2,
пружа се преко кп 7894/1 у којој се завршава,
све у КО Пожаревац
69. Голубарска – улица почиње од улице Филипа Вишњића између кп 8396/2 и кп 8027/58,
пружа се преко кп 8396/1, а завршава између
кп 8027/22 и кп 8395/1, све у КО Пожаревац
70. Радмиле Савићевић – улица почиње од улице
6. Личке дивизије између кп 8644/1 и кп 9198,
пружа се дуж кп 9196, код кп 9197 скреће десно и пружа се дуж кп 8643 и кп 9203/1, а завршава се између кп 9203/1 и кп 8640, све у
КО Пожаревац
71. Подградска – улица почиње од улице Цане Бабовић између кп 9263/5 и кп 9289/1, пружа се
дуж целе кп 9214/1 и кп 9214/2, а завршава се
између кп 9264 и кп 9265/2, све у КО Пожаревац
72. Црнићка – улица почиње од улице Цане Бабовић између кп 9289/2 и кп 9288, пружа се
дуж кп 9289/3, кп 9288, кп 9269/1, кп 9269/2,
а завршава се у кп 9270/2 између кп 9239 и кп
9275, све у КО Пожаревац
73. Александра Великог – улица почиње од улице Пожаревачки партизански одред између кп
8597/11 и кп 8596/2, пружа се дуж кп 8341, а
завршава се између кп 8479/5 и кп 8480, све
у КО Пожаревац
74. Гај – заселак се простире на кп 9349/3 у КО
Пожаревац
II У ГРАДУ КОСТОЛЦУ
13. Насељено место Костолац обухвата следеће
улице:
1. Вељка Дугошевића

2. Боже Димитријевића
3. Трг Б. Јединства
4. Саве Ковачевића
5. Илочка
6. Поречка
7. Николе Граонића
8. Партизанска
9. Рударска
10. Сарајевска
11. Дрварска
12. Плитвичка
13. Лоле Рибара
14. Романијска
15. Сутјеска
16. Пионирска
17. Козарачка
18. Приштинска
19. Кобалова
20. Савеза бораца
21. Зетска
22. Ђуре Јакшића
23. Индустријска
24. Горанска
25. Фрушкогорска
26. Ужичка
27. Осмог марта
28. Трудбеничка
29. Звишка
30. Стишка
31. Дунавска
32. Омладинска
33. Задругарска
34. Јадранска
35. Вука Караџића
36. Базенска
37. Златарска
38. 7.јула
39. 4.Јула
40. Првомајска
41. Карађорђева
42. Николе Тесле
43. Доситејева
44. Његошева
45. Цвијићева
46. Нушићева
47. Војводе Мишића
48. Цара Душана
49. Стевана Немање
50. Ћорђа Вајферта
51. Хомољска
52. Јут Богдана
53. Кнеза Милоша
54. Кнеза Лазара
55. Васе Пелагића
56. Иве Андрића
57. Девет Југовића
58. Михајла Пупина
59. Милоша Обилића
60. Краља Милутина
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61. Миленка Стојковића
62. Десанке Максимовић
63. Светосавска
64. Војводе Степе
65. Колубарска
66. Хајдук Вељкова
67. Војводе Путника
68. Николе Пашића
69. Краља Петра I
70. Стевана Сремца
71. Станоја Главаша
72. Ивана Косанчића
73. Јована Дучића
74. Дунавац
75. Милутина Ивковића – улица почиње у кп 25,
пружа се преко кп 24, поново прoлази преко
кп 25, иде дуж кп 2389 и у њој се завршава све
у КО Костолац
76. Надежде Петровић - улица се пружа границом
дуж кп 2445/1 и кп 2412 све у КО Костолац
77. Петра Кочића – улица почиње од предложене
Надежде Петровић пружа се средином викенд
насеља у кп 2445/1 све у КО Костолац,
78. Млавска – улица иде дуж насипа, дуж кп 2446
све у КО Костолац ,
79. Сретењска – улица је део постојеће Ужичке
улице, почиње између кп 482 и кп 480, иде
дуж кп 481, скреће у кп 469, пружа се кроз кп
468, 467, 460, иде дуж целе кп 441/6, пружа се
дуж целе кп 445/14 где се и завршава између
кп 443/1 и кп 445/5 све у КО Костолац ,
80. Павла Вујисића – улица је део постојеће улице
Ивана Косанчића, почиње између кп 2212 и кп
2201, иде границом дуж целе кп 2201 где се и
завршава све у КО Костолац ,
81. Бате Живојиновића – улица је део постојеће
улице Ивана Косанчића, почиње између кп
2212 и кп 2214, иде дуж кп 2213 и завршава се
између кп 2206 и кп 2214 све у КО Костолац ,
82. Војислава Илића – почиње од постојеће Партизанске улице, између кп 2326 и кп 2328/1,
иде целом дужином дуж кп 2327/1, скреће у
кп 2325 и завршава се у кп 2323/2, између кп
2323/1 и кп 2360 све у КО Костолац,
83. Алексе Шантића – улица је део постојеће Колубарске улице, пружа се средином кп 2265
до кп 2259, све у КО Костолац,
84. Радоја Домановића – улица је део постојеће
Колубарске улице, почиње и између кп 2269 и
кп 2267, пружа се границом кп 2267 и завршава се код кп 2258, све у КО Костолац и
85. Јована Дучића – улица почиње од постојеће
Партизанске улице, између кп 1772 и кп
1771/1, иде целом дужином дуж кп 2403 и
границе суседног насељеног места Петка под
именом Јована Дучића и завршава се на граници суседних насељених места Острово и
Петка поред кп 1741 све у КО Костолац
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III У НАСЕЉИМА
14. Месна заједница „БАРЕ“ обухвата насељено
место Баре са следећим улицама:
1. Маршала Тита
2. Вељка Дугошевића
3. Едварда Кардеља
4. Браће Вујовић
5. Моше Пијаде
6. Лоле Рибара
7. Први партизан
8. Градиштански пут и продужетак у делу који
почиње од границе са суседним насељеним
местом Берање између кп 394 и кп 393, пружа
се дуж кп 1475, а завршава се на граници са
суседним насељеним местом Бубушинац између кп 1440 и кп 613, све у КО Баре
9. Кнеза Милоша – улица почиње од улице Маршала Тита између кп 4681 и кп 4686, пружа се
дуж кп 5133/1 и кп 5131, а завршава се између
кп 4611 и кп 4609, све у КО Баре
10. Милоша Обилића – улица почиње од улице
Маршала Тита између кп 4702 и кп 4597, пружа се дуж кп 5131, а завршава се између кп
4553 и кп 4323, све у КО Баре
11. Југ Богданова – улица почиње од улице Маршала Тита између кп 4572/1 и кп 4573, пружа
се дуж кп 5133/1 и кп 5132, а завршава се између кп 4551 и кп 5131, све у КО Баре
12. Марка Краљевића – улица почиње од предложене улице Југ Богданове између кп 4578 и
кп 4566, пружа се дуж кп 5132, а завршава се
између кп 4585 и кп 4560, све у КО Баре
13. Николе Тесле – улица почиње од предложене
улице Југ Богданове између кп 4535 и кп 4536,
пружа се дуж кп 5132, а завршава се између
кп 4342 и кп 4348, све у КО Баре
14. Хајдук Вељкова – улица почиње од улице
Маршала Тита између кп 4596 и кп 4593, пружа се дуж кп 5131, а завршава се између кп
4629 и кп 4623, све у КО Баре
15. Вука Караџића – улица почиње од улице
Вељка Дугошевића између кп 4815 и кп 4817,
пружа се дуж кп 4876, а завршава се између
кп 4803 и кп 4832, све у КО Баре
16. Стишка – улица почиње од улице Вељка Дугошевића између кп 4816 и кп 4851, пружа се
дуж кп 4876, а завршава се између кп 4840 и
кп 4833, све у КО Баре
17. Шумадијска – улица почиње од улице Вељка
Дугошевића између кп 4852 и кп 4853, пружа
се дуж кп 4876, а завршава се између кп 4838
и кп 4842, све у КО Баре
18. Светосавска – улица почиње од улице Маршала Тита између кп 4862 и кп 4893, пружа се
дуж кп 5133/1 и кп 5135, а завршава се између
кп 4295 и кп 4909, све у КО Баре
19. Карађорђева – улица почиње од улице Маршала Тита између кп 4898 и кп 4901, пружа се

Страна 110 – Број 4

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

дуж кп 5133/1, а завршава се између кп 4912
и кп 4881/2, све у КО Баре
20. Војводе Степе – улица почиње од улице Маршала Тита између кп 4906/1 и кп 4931, пружа
се дуж кп 4925 и кп 5137, а завршава се између кп 5045 и кп 5049, све у КО Баре
21. Кнеза Лазара – улица почиње између кп 4964
и кп 5047, пружа се дуж кп 5134, а завршава
се између кп 4439 и кп 5116, све у КО Баре
22. Моравска – улица почиње од улице Маршала
Тита између кп 4487 и кп 4942, пружа се дуж
кп 5134, а завршава се између кп 5055 и кп
5059, све у КО Баре
23. Алексе Шантића – улица почиње од предложене улице Моравске између кп 4485 и кп 4487,
пружа се дуж кп 5134, а завршава се између
кп 5095 и кп 5104, све у КО Баре
24. Немањина – улица почиње од предложене улице Алексе Шантића између кп 4458 и кп 4459,
пружа се дуж кп 5134, а завршава се између
кп 4441 и кп 4470, све у КО Баре
25. Петра Кочића – улица почиње од улице Маршала Тита између кп 4456 и кп 4395, пружа
се дуж кп 5134, а завршава се између кп 4435
и кп 4423, све у КО Баре
26. Доситеја Обрадовића – улица почиње од предложене улице Петра Кочића између кп 4400 и
кп 4427, пружа се дуж кп 5134, а завршава се
између кп 4409 и кп 4377, све у КО Баре
27. Пожаревачки – заселак се простире на кп 3909
у КО Баре
28. П
 ионирски – заселак се простире на кп 3618
у КО Баре
29. Школски – заселак се простире на кп 721 у
КО Баре
15. Месна заједница „БАТОВАЦ“ обухвата насељено место Батовац са следећим улицама:
1. Моравка и продужетак у делу који почиње између кп 2412 и кп 96, пружа се дуж кп 328, а
завршава се између кп 168 и кп 116, све у КО
Батовац
2. Косовска
3. Коче Поповића и продужетак у делу који почиње између кп 582 и кп 1804, пружа се дуж
кп 2092, кп 587, кп 1262, код кп 1234 скреће у
кп 2086, а завршава се у кп 2092 поред кп 706,
све у КО Батовац
4. Ратарска
5. Светог Саве
6. Партшанска
7. Маршала Тита
8. Лоле Рибара
9. Пролетерска
10. Михајла Пупина – улица почиње између кп
2566 и кп 2571, пружа се дуж кп 2743, а завршава се између кп 2539 и кп 2567, све у КО
Батовац
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11. Гај – заселак се простире на кп 1506, кп 1487,
кп 1486 и кп 1485, све у КО Батовац
12. Луг – заселак се простире од кп 2992 и кп
3003, преко кп 2991, кп 2990, до кп 1515 и кп
1516, све у КО Батовац
13. Граница – заселак се простире на кп 1021, све
у КО Батовац
14. Д
 убрава – заселак се простире од кп 2807 до
кп 2820, све у КО Батовац
16. Месна заједница „БЕРАЊЕ“ обухвата насељено место Берање са следећим улицама:
1. Маршала Тита
2. Вељка Дугошевића
3. Драже Марковића – Рође
4. Косовска
5. Југ Богданова
6. Васе Пелагића
7. Петра Драпшина
8. Градиштански пут и продужетак у делу који
почиње од границе са суседним насељенем
местом Сираково између кп 808 и кп 921, пружа се дуж кп 816, а завршава се на граници са
суседним насељеним местом Баре између кп
819 и кп 430, све у КО Берање
9. Железничка
10. Церовачка – улица почиње од предложене улице Црепарске између кп 952 и кп 1236, пружа
се дуж целе кп 2079 и делом дуж кп 2432, а
завршава се између кп 2098 и кп 2433, све у
КО Берање
11. Баштанска – улица почиње од улице Петра
Драпшина између кп 2344 и кп 2343, пружа
се дуж кп 2433, а завршава се између кп 2319
и кп 2350, све у КО Берање
12. Стишка – заселак се простире на кп 787 у КО
Берање
17. Месна заједница „БРАДАРАЦ“ обухвата насељено место Брадарац са следећим улицама:
1. Божидара Димитријевића – Козице
2. Рукумијски пут
3. Васе Пелагића
4. Вељка Дугошевића
5. Вука Караџића
6. Драже Марковића
7. Светосавска
8. Моше Пијаде
9. Народног фронта
10. Ослобођења
11. Пролетерска
12. Хајдук Вељкова
13. Стишка – улица почиње од Светосавске улице
између кп 1421 и кп 1469, пружа се дуж кп
1611, а завршава се између кп 935 и кп 938,
све у КО Брадарац
14. Николе Тесле – улица почиње од предложене
улице Стишке између кп 1421 и кп 1422, пружа се дуж кп 1611, а завршава се између кп
1149 и кп 1413, све у КО Брадарац
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15. Млака – улица почиње од улице Драже Марковића између кп 1216 и кп 1031, пружа се дуж
кп 1612/1, а завршава се између кп 1017 и кп
3126, све у КО Брадарац
16. Бостаниште – заселак се простире на кп 389
у КО Брадарац
17. Г
 ај – заселак се простире између кп 3024, кп
3033 и кп 3030, све у КО Брадарац
18. Рукумија – заселак се простире на целој кп
2674 и делом на кп 2675, све у КО Брадарац
18. Месна заједница „БРАТИНАЦ“ обухвата насељено место Братинац са следећим улицама:
1. Маршала Тита и продужетак у делу који почиње између кп 645 и кп 1121, пружа се дуж
целе кп 719, а завршава на граници са суседним насељеним местом Набрђе између кп 687
и кп 1373, све у КО Братинац
2. Његошева
3. Милоша Обилића
4. Стишка
5. ВукаКараџића
6. 7.јула
7. Васе Пелагића
8. Драже Марковића
9. Димитрија Туцовића
10. Каравилкина
11. Вељка Дугошевића
12. Млавска
13. Петра Драпшина и продужетак у делу који
почиње између кп 1063 и кп 1339, пружа се
дуж целе кп 1330 и делом дуж кп 1452, а завршава се између кп 1483 и кп 1509, све у КО
Братинац
14. Градиштански пут и продужетак у делу који
почиње између кп 1590/98 у КО Братинац и
кп 2921 у КО Бубушинац, пружа се дуж кп
2929 у КО Бубушинац, наставља у кп 840 у КО
Бубушинац, а завршава се између кп 256 у КО
Братинац и кп 796 у КО Бубушинац
15. Карађорђева – улица почиње од улице Маршала Тита између кп 753 и кп 937, пружа се дуж
целе кп 938 и делом дуж кп 690, а завршава се
између кп 689/2 и кп 692, све у КО Братинац
16. Кнеза Лазара – улица почиње од улице Маршала Тита између кп 874 и кп 855, пружа се
дуж целе кп 868, а завршава се између кп 869
и кп 860, све у КО Братинац
19. Месна заједница “БРЕЖАНЕ” обухвата насељено место Брежане са следећим улицама:
1. Моравска
2. Драге Дулића – Моравца
3. Лоле Рибара
4. Вука Карацнћа
5. Милета Ристића
6. Школска – улица почиње између кп 3419 и кп
3529/1, пружа се дуж кп 4067, а завршава се
између кп 3415 и кп 3533, све у КО Брежане
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7. Балавска – улица почиње између кп 3990 и
кп 3930, пружа се дуж кп 4068, а завршава се
између кп 4034 и кп 4036, све у КО Брежане
8. Доситејева – улица почиње између кп 3405 и
кп 3394, пружа се дуж кп 4066/1, а завршава се
између кп 3398 и кп 3397/1, све у КО Брежане
9. Свете Тројице – улица почиње између кп 3931
и кп 3533, пружа се дуж кп 4068, а завршава се
између кп 3411 и кп 3946, све у КО Брежане
10. Скелска – улица почиње између кп 3947 и кп
3406, пружа се дуж кп 4066/1, а завршава између кп 3401 и кп 3949, све у КО Брежане
11. Долинска – улица почиње између кп 3624 и
кп 3295, пружа се дуж кп 4065, а завршава се
између кп 3272 и кп 3652, све у КО Брежане
12. Драге Жикића – улица почиње између кп 3730
и кп 3716, пружа се дуж кп 4067, а завршава се
између кп 3710 и кп 3713, све у КО Брежане
13. Жике Ђорђевића-Гугоја – улица почиње између кп 3491 и кп 3613, пружа се дуж кп 4067,
а завршава се између кп 3485 и кп 3618, све
у КО Брежане
14. Пољана – заселак се простире од кп 93374/1
до кп 94093/1 и кп 93776, све у КО Брежане
15. Татарин – заселак се простире од кп 93154/3
до кп 93150/3 и кп 92956/4, све у КО Брежане
16. Д
 убрава – заселак се простире на кп 94051/2
у КО Брежане
20. Месна заједница “БУБУШИНАЦ” обухвата
насељено место Бубушинац са следећим улицама:
1. Маршала Тита
2. Широки сокак
3. Росе Игљатовлћ
4. Млавска
5. Миливоја Стевића и продужетак у делу који
почиње између кп 1183 и кп 1094, пружа се
дуж кп 2926, а завршава се у кп 2927 између
кп 1740 и кп 2089, све у КО Бубушинац
6. Драгино сокаче
7. Боре Руса
8. Партизанска
9. Радничка
10. Гулетова
11. Зеленгорска
12. Стишка
13. Драгослава Ђорђевића
14. Селина
15. Градиштански пут
16. Милутинова – улица почиње од улице Маршала Тита између кп 1237 и кп 1191, пружа се
дуж целих кп 1197/1 и кп 1197/2, а завршава се
између кп 1196 и кп 1198, све у КО Бубушинац
17. Целетова – улица почиње од улице Маршала
Тита између кп 1216 и кп 1215, пружа се дуж
целе кп 1207, а завршава се између кп 1205 и
кп 1804, све у КО Бубушинац
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21. Месна заједница “ДРАГОВАЦ” обухвата насељено место Драговац са следећим улицама:
1. Моравска и продужетак у делу који почиње у
кп 2158, пружа се дуж кп 2165/1 и кп 2165/2,
а завршава се на граници са суседним насељеним местом Враново између кп 2130/2 и кп
1581/2, све у КО Драговац
2. Вожда Карађорђа
3. Вука Караџића
4. Партизанска
5. Цара Душана
6. Николе Тесле
7. Солунских ратника
8. Милоша Обилића
9. Степе Степановића
10. Јована Јовановића - Змаја
11. Милене Павловић - Барили
12. Светог Саве
13. Живојина Мишића
14. Широки пут
15. Београдски пут
16. Топлице Милана – улица почиње од постојеће
улице Београдски пут између кп 1124 и кп
1135, пружа се дуж кп 1266 и кп 1265, а завршава се између кп 1114 и кп 1176, све у КО
Драговац
17. Југ Богданова – улица почиње од постојеће
улице Београдски пут између кп 1095 и кп
1097, пружа се дуж кп 1096, а завршава се
између кп 1088 и кп 1101, све у КО Драговац
18. Царице Милице – улица почиње од постојеће
улице Београдски пут између кп 1032 и кп
1076, пружа се дуж кп 1062 и кп 1063, а завршава се између кп 1048 и кп 1049, све у КО
Драговац
19. Косанчић Ивана – улица почиње од постојеће
улице Београдски пут између кп 1026 и кп
1032, пружа се дуж кп 1261, а завршава се
између кп 1029 и кп 1041, све у КО Драговац
20. Косовке девојке – улица почиње од постојеће
улице Београдски пут између кп 2132 и кп
1260, пружа се дуж кп 2158, а завршава се на
граници са суседним насељеним местом Пожаревац између кп 1192 и кп 2154/1, све у КО
Драговац
21. Војводе Путника – улица почиње од постојеће
улице Београдски пут у кп 2064/2, пружа се
преко 2064/1, скреће у кп 2057/2, иде преко кп
2057/1, кп 2024, затим скреће у кп 2060/1, иде
преко кп 2060/2 у којој се завршава између кп
1996 и кп 2056, све у КО Драговац
22. Војводе Петра Бојовића – улица почиње од
постојеће улице Београдски пут између кп
2098 и кп 2161, пружа се дуж кп 2104/1 и кп
2104/2, а завршава се на граници са суседним
насељеним местом Скобаљ између кп 2085/2
и кп 2115/2, све у КО Драговац
23. Малинарска – улица почиње између кп 2782 и
кп 2835, пружа се дуж кп 3343, а завршава се
између кп 2735 и кп 2804, све у КО Драговац
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24. Трифуновић Славише – улица почиње између
кп 3235/1 и кп 3230, пружа се дуж кп 3341
и кп 1252, а завршава се између кп 658 и кп
3263, све у КО Драговац
25. Драга Кец – улица почиње од постојеће улице
Београдски пут између кп 854 и кп 818, пружа
се дуж целе кп 1255, а завршава се између кп
1252 и кп 3233, све у КО Драговац
26. Краља Александра – улица почиње од предложене улице Краља Милутина у кп 2158, пружа
се дуж исте кп, а завршава се између кп 1237
и 1630, све у КО Драговац
27. Војислава Огњановића – улица почиње између
кп 2906 и кп 2966, пружа се дуж целе кп 2970,
а завршава се између кп 2969 и кп 2879, све
у КО Драговац
28. Цвећарска – улица почиње између кп 2391 и
кп 3038, пружа се дуж кп 3338, кп 3065, а завршава се између кп 2344 и кп 3144, све у КО
Драговац
29. Ратарска – улица почиње између кп 289 и кп
357/2, пружа се дуж кп 1214, а завршава се
између кп 326 и кп 327, све у КО Драговац
30. Лисичји јарак – заселак се простире на кп 639,
све у КО Драговац
31. Славујев гај – заселак се простире на кп
2124/2, све у КО Драговац
32. Луг – заселак се простире на кп 1748, кп 1749
и кп 1750, све у КО Драговац
33. Дубрава – заселак се простире на кп 2195, све
у КО Драговац
34. Нови лаз – заселак се простире на кп 202, све
у КО Драговац
35. Врбак– заселак се простире на кп 161, кп 162,
кп 165 и кп 170, све у КО Драговац
22. Месна заједница „ДРМНО“ обухвата насељено место Дрмно са следећим улицама:
1. Боже Димитријевића
2. Вељка Дугошевића
3. Вука Караџића
4. Димитрија Туцовића
5. Драгољуба Милошевића
6. Драже Марковића
7. Зеленгорска
8. Косовска
9. Његошева
10. Цара Лазара
11. Милоша Обилића
12. Краља Петра
13. Немањина
14. Ослобођења
15. Јунака Кумановске битке – улица почиње између
кп 844 и кп 841, пружа се дуж кп 1393, а завршава се између кп 807 и кп 821/1, све у КО Дрмно
16. Предрага-Пеце Јовановића – улица почиње између кп 1114 и кп 1113, пружа се дуж кп 1138,
а завршава се између кп 1122/1 и кп 1123, све
у КО Дрмно
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23. Месна заједница „ДУБРАВИЦА“ обухвата насељено место Дубравица са следећим улицама:
1. Николе Тесле
2. Слободана Пенезића
3. Бранислава Нушића
4. Боже Вучковића
5. Браће Ђукић
6. Васе Пелагића
7. Вељка Дугошевића
8. Моше Пијаде
9. 1. маја
10. 7. јула
11. Милоша Обилића
12. Братства и једпнства
13. Масарикова
14. Лоле Рибара
15. Југословенске народне армије и продужетак
у делу који почиње између кп 1919 и кп 2319,
пружа се дуж кп 2332, а завршава се на граници са суседним насељеним местом Брежане
између кп 1837 и кп 1838, све у КО Дубравица
16. Зеленгорска
17. Ђуре Јакшића
18. Солунска
19. Драпшинова
20. Вујчићева и продужетак у делу који почиње
између кп 631 и кп 4499, пружа се дуж кп
4556, а завршава се између кп 4513 и кп 635,
све у КО Дубравица
21. Београдска
22. Бранина
23. 28. марта
24. Палих бораца
25. Дунавска и продужетак у делу који почиње
између кп 4571 и кп 2304, пружа се дуж кп
4558, кп 4557 и кп 2496, а завршава се између
кп 2500 и кп 2476, све у КО Дубравица
26. Редарска- улица почиње од Дунавске улице
између кп 2496 и кп 4557, пружа се дуж кп
2883, кп 4555 и кп 4556, а завршава се између
кп 4601/1, поред кп 4597, и кп 4548, све у КО
Дубравица
27. Моравска – улица почиње између кп 2298 у
КО Дубравица и кп 2126 у КО Батовац, пружа
се дуж кп 2739 у КО Батовац, а завршава се
између кп 2191 у КО Батовац и кп 2358 у КО
Дубравица
28. Мишићева – улица почиње од постојеће улице
Николе Тесле између кп 853 и кп 855, пружа
се дуж кп 854, а завршава се између кп 845 и
кп 875, све у КО Дубравица
29. Ћорина – улица почиње између кп 1343 и кп
807, пружа се дуж кп 1341 и кп 1286, а завршава се између кп 1327 и кп 1324, све у КО
Дубравица
30. Редаре – заселак се простире на кп 2248 и кп
2249, све у КО Дубравица
31. Торови – заселак се простире на кп 2268, све
у КО Дубравица
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32. Бачване – заселак се простире на кп 1554 и кп
1555, све у КО Дубравица
24. Месна заједница „ЖИВИЦА“ обухвата насељено место Живица са следећим улицама:
1. Маршала Тита
2. Лоле Рибара
3. Зеленгорска
4. Трговачка
5. Вељка Дугошевића
6. Вука Караџића
7. Слободана Пенезића
8. Едварда Кардеља
9. Васе Пелагића
10. Моравска
11. Пожаревачка
12. Раваничка – улица почиње између кп 2067 и
кп 2160, пружа се дуж кп 2068, а завршава се
између кп 2079 и кп 2011, све у КО Живица
13. Нушићева – улица почиње од постојеће улице Васе Пелагића између кп 2150 и кп 2148,
пружа се дуж кп 2068, а завршава се код предложене Раваничке улице између кп 2069 и кп
2160, све у КО Живица
14. Кнеза Лазара – улица почиње између кп 2225
и кп 2226, пружа се дуж кп 2258, а завршава
се између кп 2229 и кп 2220, све у КО Живица
15. Салаш – заселак се простире на кп 588, све у
КО Живица
16. Ливаде – заселак се простире на кп 2317 и кп
2311, све у КО Живица
17. Луг – заселак се простире од кп 2556 преко
кп 2554, кп 2552 и кп 2548 до кп 877, све у
КО Живица
18. Гај – заселак се простире на кп 779, све у КО
Живица
25. Месна заједница “КАСИДОЛ” обухвата насељено место Касидол са следећим улицама:
1. Народних хероја
2. Партизанска
3. Стишка
4. Караџићева
5. Београдска
6. Пролетерска
7. Бориса Кидрича
8. Вељка Дугошевића
9. Лоле Рибара
10. Мариборска
11. Иве Андрића – улица почиње између кп 1995
и кп 2020, пружа се дуж кп 2962, а завршава
се између кп 2021 и кп 2020, све у КО Касидол
12.Његошева – улица почиње од улице Народних
хероја између кп 2058 и кп 2072, пружа се дуж
кп 2959/1, а завршава се између кп 2068 и кп
2078, све у КО Касидол
13. Вука Караџића – улица почиње од улице Народних хероја између кп 2091 и кп 2681, пружа се дуж кп 2959/1, а завршава се између кп
2083 и кп 2689, све у КО Касидол
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14. Мије Обрадовића – улица почиње од улице
Народних хероја између кп 2704 и кп 2808,
пружа се дуж кп 2959/1, а завршава се између
кп 2711 и кп 2725, све у КО Касидол
15. Живка Касидолца – улица почиње од Мариборске улице између кп 2611 и кп 2610, пружа се дуж кп 2966, а завршава се између кп
2413/1 и кп 2550, све у КО Касидол
26. Месна заједница “КЛЕНОВНИК” обухвата
насељено место Кленовник са следећим улицама:
1. Браничевска
2. 8. марта
3. Београдска
4. Његошева
5. Фрање Клуза
6. Раде Кончара
7. Косовска
8. Светозара Марковића
9. Светислава Миловановића
10. Милоша Обилића
11. Лоле Рибара
12. Цара Душана
13. Партизанска
14. Вељка Дугошевића
15. Саве Ковачевића
16. Моше Пијаде
17. Југ Богданова
18. Борислава Грујића
19. Душана Стојановнћа
20. Божидара Димитријевића
21. Војводе Синђелића
22. 15. октобар
23. Колубарска
24. Краља Петра I
25. Костолачка – улица је део постојеће Колубарске улице, почиње од границе суседног
насељеног места Костолац између кп 106 и
кп 109, иде дуж кп 463, пролази између кп 59
и кп 65, иде дуж кп 459 и завршава се између
кп 46 и кп 61 све у КО Кленовник
26. Меше Селимовића – улица је део постојеће
Колубарске улице, почиње од предложене
улице бр.1 између кп 58 и кп 46, иде дуж кп
461, 460 и завршава се на граници суседног
насељеног места Костолац између кп 47 и кп
35 све у КО Кленовник,
27. Дољаче – заселак се простире делом на кп 285
и кп 286 све у КО Кленовник
28. Жута рупа – заселак се налази на кп 2625 и кп
2645/2 све у КО Кленовник
29. Венац – заселак се налази делом на 2423/2 и
кп 2423/1 све у КО Кленовник
30. Костолачка греда – заселак се налази делом на
кп 1417 све у КО Кленовник
31. Браник – заселак се налази на кп 2371/2 и кп
2370/2 све у КО Кленовник
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27. Месна заједница „КЛИЧЕВАЦ“ обухвата насељено место Кличевац са следећим улицама:
1. Карађорђева
2. Дунавска
3. Миленка Стојковића
4. Пожаревачка и продужетак у делу који почиње
између кп 3549 и кп 3545, пружа се дуж кп
6034, а завршава се између кп 3954 и кп 3955,
све у КО Кличевац
5. Браничевска и продужетак у делу који почиње
између кп 7203 и кп 3394, пружа се дуж кп
6028, а завршава се између кп 3740 и кп 3341,
све у КО Кличевац
6. Божидара Димитријевића
7. Цара Душана
8. Кнеза Милоша
9. Изворска
10. Властимира Павловића Царевца – улица почиње између кп 6173 и кп 6267, пружа се дуж
кп 7465, а завршава се између кп 6190 и кп
6218, све у КО Кличевац
11. Владана Стојаковића – улица почиње од предложене улице Властимира Павловића Царевца
између кп 6266 и кп 6265, пружа се дуж кп
7465, а завршава се између кп 6246 и кп 6280,
све у КО Кличевац
12. Милоша Обилића – улица почиње од предложене улице Властимира Павловића Царевца
између кп 6264 и кп 6223, пружа се дуж кп
7465, а завршава се између кп 6253 и кп 6232,
све у КО Кличевац
13. Томислава Тоше Елезовића – улица почиње
од предложене улице Властимира Павловића
Царевца између кп 6222 и кп 6220, пружа се
дуж кп 7465, а завршава се између кп 6237 и
кп 1689, све у КО Кличевац
14. Липарска – улица почиње између кп 6881 и
кп 6979, пружа се дуж кп 7466, а завршава се
између кп 6909 и кп 6973, све у КО Кличевац
15. Калпачка – улица почиње од постојеће улице
Цара Душана између кп 3027 и кп 3028, пружа
се дуж кп 6022, а завршава се између кп 3049
и кп 3008, све у КО Кличевац
16. Учитеља Гојка Чиче – улица почиње између
кп 6841 и кп 7267, пружа се дуж кп 7468, а
завршава се између кп 6819 и кп 6812, све у
КО Кличевац,
17. Живка Дачића – улица почиње између кп 7238
и кп 7342, пружа се дуж кп 7468 и делом дуж
кп 7382, а завршава се између кп 7229 и кп
7349, све у КО Кличевац
18. Звонка Марковића – улица почиње између кп
7134 и кп 7135, пружа се дуж кп 7470, а завршава се између кп 7063 и кп 7109, све у КО
Кличевац
19. Кличевачка ада – заселак се налази на граници
са суседним насељеним местом Речица, простире се на кп 11 и кп 13 у КО Кличевац
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28. Месна заједница „СЕЛО КОСТОЛАЦ“ обухвата насељено место Село Костолац са следећим
улицама:
1. Капетана Тодића
2. Трг Ослобођења
3. Вука Карацића
4. Вељка Дугошевића
5. Миленка Стојковића
6. Солунска
7. Лоле Рибара
8. Вукашинова
9. Вере Благојевић
10. Зеленгорска
11. Бориса Кидрича
12. Виминацијум
13. Милутина Миланковића
14. Храстовача
15. Кобалова
16. Млавска – улица почиње од границе суседног
насељеног места Костолац у кп 790 и завршава се у кп 771/1 све у КО Село Костолац
17. Николе Тесле – улица почиње од постојеће
улице Капетана Тодића, између кп 1130/14 и
кп 2261/1, иде дуж кп 2260, пружа се преко кп
2679/1, иде кроз кп 303 и у њој се завршава
све у КО Село Костолац
18. Дунавска – улица почиње од границе суседног
насељеног места Речица, између кп 771/1 и
кп 771/2, пружа се дуж кп 790, и завршава се
у кп 790 између кп 771/1 и кп 770, све у КО
Село Костолац
19. Рит–заселак се простире на кп 731, кп 730 и
кп 732 све у КО Село Костолац
20. Радничко насеље – заселак се простире између
кп 326, 319 и кп 325/1 све у КО Село Костолац
29. Месна заједница „ЛУЧИЦА“ обухвата насељено место Лучица са следећим улицама:
1. Ђуре Јакшића
2. 15. октобра
3. Раде Цакић
4. Милоша Савића
5. Ресавска
6. Сеоско сокаче
7. Драге Митровића
8. Мајевичка
9. Коче Поповића
10. Нушићева
11. Драге Ристића
12. 7.јула
13. Љубичевска
14. Вељка Дугошевића,
15. Драге Мишића
16. Кнеза Милоша – улица почиње од границе са
суседним насељеним местом Пожаревац у кп
780/1, пружа се преко кп 776/1, кп 717/2, кп
701/1, кп 680/2, кп 662/2, кп 833/1, кп 858/2, кп
627/2, кп 603/2, кп 584/1, кп 1096/3, кп 330/2,
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кп 339/2, а завршава се на граници са суседним насељеним местом Пожаревац у кп 346/1,
све у КО Лучица
17. Доситејева – улица почиње од границе са суседним насељеним местом Пожаревац између
кп 745 у КО Лучица и кп 9291/3 у КО Пожаревац, пружа се дуж кп 1096/1, а завршава се у кп
587/1 између кп 586 и кп 596/1, све у КО Лучица
18. Ратарска - улица почиње од предложене улице
Доситејева између кп 190 и кп 191, пружа се
дуж кп 108, а завршава се на граници са суседним насељеним местом Пожаревац између
кп 75 и кп 45, све у КО Лучица
19. Вука Караџића – улица почиње од границе са
суседним насељеним местом Пожаревац између кп 786 и кп 2771, пружа се дуж кп 4261,
а завршава се између кп 1033 и кп 2798/1, све
у КО Лучица
20. Кнеза Лазара – улица почиње у кп 1096/3, пружа се дуж целе кп 1096/2, прелази у кп 1731,
скреће у кп 1825, а завршава се на граници
са суседним насељеним местом Салаковац
између кп 1824/1 и кп 1754, све у КО Лучица
21. Хвостанска – улица почиње од предложене
улице Кнеза Лазара између кп 540 и кп 538,
пружа се дуж кп 539 и кп 519, а завршава се
између кп 930 и кп 559, све у КО Лучица,
22. Метохијска – улица почиње од предложене
улице Кнеза Лазара у кп 1096/2 између кп 421
и кп 1730, пружа се делом дуж кп 1470, код кп
428 скреће у кп 1095, а завршава се између кп
976 и кп 1099, све у КО Лучица
23. Краља Милутина – улица почиње од постојеће
улице Вељка Дугошевића у кп 6429/1, пружа
се дуж целе кп 6428/1, а завршава се између
кп 4846 и кп 4842, све у КО Лучица
24. Моравска – улица почиње између кп 4934 и
кп 4908, пружа се дуж кп 6429/1, а завршава
се код предложене улице Краља Милутина
између кп 4925 и кп 4854, све у КО Лучица
25. Сопотска – улица почиње између кп 5093 и
кп 5104, пружа се дуж кп 5092, а завршава се
између кп 5176 и кп 5168, све у КО Лучица
26. Браничевска – улица почиње између кп 6011
и кп 5992, пружа се дуж кп 6431/1, а завршава
се између кп 6000 и кп 6229, све у КО Лучица
27. Стефана Немање – улица почиње између кп
5417 и кп 5419, пружа се дуж кп 6427/1 и кп
4263, а завршава се између кп 2954 и кп 4262,
све у КО Лучица
28. Рајка Милићевића Биџе – улица почиње између кп 5420 и кп 5849, пружа се дуж кп
6427/1, а завршава се код предложене улице
Цара Душана између кп 5471 и кп 5818, све
у КО Лучица
29. Цара Душана – улица почиње између кп 5837
и кп 5806, пружа се дуж кп 6427/1, а завршава се код предложене улице Стефана Немање
између кп 5453 и кп 5472, све у КО Лучица

Страна 116 – Број 4

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

30. Светог Јована – улица почиње од предложене
улице Цара Душана између кп 5807 и кп 5808,
пружа се дуж кп 6427/1, а завршава се између
кп 5788 и кп 5792/4, све у КО Лучица
31. Драгана Марјановића – улица почиње између
кп 6064 и кп 6067, пружа се дуж кп 6050, а
завршава се између кп 5091 и кп 6028, све у
КО Лучица
32. Стефана Првовенчаног – улица почиње између
кп 6085 и кп 6063, пружа се дуж кп 6050 и
кп 5016, а завршава се код предложене улице Драгана Марјановића између кп 5018 и кп
6051, све у КО Лучица
33. Кнеза Момира – улица почиње између кп 5058
и кп 5061, пружа се дуж кп 5092, а завршава
се између кп 5051 и кп 5069, све у КО Лучица
34. Михаила Динића – улица почиње између кп
6031 и кп 6040, пружа се дуж кп 6431/4 и кп
6431/5, а завршава се између кп 6047 и кп
6037/1, све у КО Лучица
35. Радомира Лукића – улица почиње између кп
4415 и кп 4434, пружа се дуж кп 6427/1, кп
4421 и кп 4263, а завршава се између кп 4480
и кп 2991, све у КО Лучица
36. М
 илоша Обилића – улица почиње између кп
4711 и кп 4719, пружа се дуж кп 6428/1, а завршава се између кп 4836 и кп 4861, све у КО
Лучица
37. Прогон – улица почиње између кп 2213 и кп
2215, пружа се дуж кп 2214, код кп 2248/1
скреће у кп 2263 у којој се и завршава између
кп 2262 и кп 2264, све у КО Лучица,
38. Пожаревачки партизански одред – улица почиње између кп 1 у КО Лучица и кп 8594/2
у КО Пожаревац, пружа се границом са суседним насељеним местом Пожаревац дуж кп
8410 у КО Пожаревац, а завршава се између
кп 62/1 у КО Лучица и кп 9312/8 у КО Пожаревац
39. Уроша Предића – улица почиње од постојеће
улице Пожаревачки партизански одред између кп 62/1 у КО Лучица и кп 9389/1, пружа
се границом са суседним насељеним местом
Пожаревац дуж кп 9308 у КО Пожаревац, а
завршава се између кп 339/3 у КО Лучица и
кп 9403/1 у КО Пожаревац
40. Дринска – улица почиње између кп 1733 у КО
Лучица и кп 1660 у КО Салаковац, иде границом са насељеним местом Салаковац дуж кп
1668 у КО Салаковац, а завршава се између кп
1826 у КО Лучица и кп 2281 у КО Салаковац
41. Сочке међе – заселак се простире од кп 3208
до 3215, све у КО Лучица
42. Соце – заселак се простире на кп 3418 и кп
3419, све у КО Лучица
43. Стрелиште – заселак се простире од кп 96561/2
преко кп 93431/1, кп 93449 до кп 93455, све
у КО Лучица
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44. Мала ада – заселак се простире у близини границе са суседним насељеним местом Осипаоница од кп 93859/2 преко кп 96613/11, до кп
96193, све у КО Лучица
30. Месна заједница „МАЉУРЕВАЦ“ обухвата
насељено место Маљуревац са следећим улицама:
1. Светосавска
2. Партизанска
3. Цара Душана
4. Видовданска
5. Вељка Дугошевића
6. Боже Димитријевића
7. Николе Тесле
8. Дунавска
9. Зеленгорска
10. Београдска
11. Колубарска
12. Церска
13. Стишка
14. Кнеза Милоша – улица почиње од Светосавске
улице између кп 1122/1 и кп 1128, пружа се
дуж целих кп 1127 и кп 1131, а завршава се између кп 1130 и кп 1132, све у КО Маљуревац
31. Месна заједница „НАБРЂЕ“ обухвата насељено место Набрђе са следећим улицама:
1. Бабунска
2. Бориса Кидрича
3. Каравилкина
4. Радомирова
5. Смуђина
6. Боже Димитријевића
7. Вељка Дугошевића
8. Маршала Тита – улица почиње на граници са
суседним насељеним местом Братинац између
кп 692 и кп 1, пружа се дуж целе кп 990, а завршава се на граници са суседним насељеним
местом Трњане између кп 804 у КО Набрђе и
кп 1/42 у КО Трњане
32. Месна заједница „ОСТРОВО“ обухвата насељено место Острово са следећим улицама:
1. Цара Душана
2. Жарка Зрењанина и продужетак у делу који
почиње између кп 744 и кп 399, иде целом
дужином дуж кп 680, пролази између кп 423
и кп 367, и завршава код кп 672 између кп 698
и кп 588/1 све у КО Острово
3. Лоле Рибара
4. Саве Ковачевића
5. Васе Пелагића
6. Милоша Обилића
7. Доситејева
8. Дунавац
9. Николе Тесле
10. Милутина Ивковића – улица почиње у кп 25,
пружа се преко кп 24, поново прoлази преко
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кп 25, иде дуж кп 2389 и у њој се завршава све
у КО Костолац
11. Милана Ракића – улица почиње између кп
590 и кп 589/1, иде дуж кп 681, 693 и 747, и
завршава се код предложене улице Милутина Ивковића, на граници суседног насељеног
места Костолац између кп 627/2 и кп 628/2,
све у КО Острово
12. Боре Станковића – улица почиње између кп
1 и кп 11/1, иде дуж кп 748, и завршава се
код предложене улице Милутина Ивковића,
на граници сусеног насељеног места Костолац
између кп 1 и кп 2 све у КО Острово
13. Јована Дучића- улица почиње од улице МиланаРакића између кп 629/1 и кп 628/2, иде дуж
кп 747 и завршава се код кп 679, на граници
суседних насељених места Костолац и Петка
14. Коњско гробље – заселак се на кп 160/4 све у
КО Острово
15. Р
 асадник – заселак се налази на кп 161/2 све
у КО Острово
16. Брза врба – заселак се налази на кп 163 и кп
678 све у КО Острово
33. Месна заједница „ПЕТКА“ обухвата насељено
место Петка са следећим улицама:
1. Београдска
2. Боже Димитријевића
3. Божидара Стојадиновића
4. Братства јединства
5. Вељка Дугошевића
6. Војислава Стевића и продужетак у делу који
почиње између кп 835 и кп 579, иде целом
дужином дуж кп 1673 и завршава се између
кп 755 и 757 све у КО Петка
7. ВукаКараџића
8. Димитрија Туцовића
9. Добривоја Стокића
10. Драже Марковића
11. ЈНА и продужетак у делу који почиње између
кп 270 и кп 434, иде целом дужином дуж кп
1669/1 и завршава се поред кп 144, код Партизанске улице, на граници суседног насељеног
места Костолац све у КО Петка
12. Ленке Чолић
13. Косте Нађа
14. Лењинова
15. Лоле Рибара
16. Љубомира Станковића
17. Маршала Тита
18. Момчила Чупића
19. Моше Пијаде
20. Павла Јовића
21. Партизанска
22. Пролетерска
23. Радисава Божића
24. Саве Ковачевића
25. Рибарска
26. Јована Дучића
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27. Дунавска – улица почиње између кп 602 и кп
253, иде целом дужином дуж кп 1672, скреће
у кп 1753/1 и завршава се код предложене Изворске улице између кп 755 и кп 1794/1 све у
КО Петка
28. Арсенија Чарнојевића – улица почиње од
предложене Изворске улице између кп 756 и
кп 817, иде целом дужином дуж кп 1755/1 и
завршава се на граници суседног насељеног
места Дубравица између кп 781 и кп 791 све
у КО Петка
29. Лазе Костића – улица почиње од постојеће
улице Јована Дучића између кп 107 и границе суседног насељеног места Костолац, иде
целом дужином дуж кп 1690 и завршава се
између кп 140 и кп 141 све у КО Петка
30. Милутина Миланковића – улица почиње од
постојеће улице Јована Дучића, пружа се између кп 36 и 37 и завршава се код кп 1682 све
у КО Петка
31. Милоша Црњанског – улица почиње од постојеће улице Јована Дучића, пружа се кроз
кп 35/1, кп 35/2 и кп 35/3 и завршава се код кп
1682 све у КО Петка
32. 13. Октобра – улица почиње од постојеће улице Јована Дучића, пружа се средином кроз кп
40 и завршава се код кп 1682 све у КО Петка
33. Југословенске народне армије – улица почиње
од границе суседног насељеног места Ћириковац, поред кп 1539, иде дуж кп 1670/1 и завршава се на граници суседног насељеног места
Дубравица, поред кп 1315 све у КО Петка
34. Микина Башта – заселак се налази делом на
кп 491/1 и кп 491/2 све у КО Петка
34. Месна заједница „ПОЉАНА“ обухвата насељено место Пољана са следећим улицама:
1. Николе Тесле
2. Војислава Максића
3. Драгољуба Новаковића
4. Светог Саве
5. Доситеја Обрадовића
6. Владимира Здравковића
7. Драгише Савића
8. Живадина Јовановића
9. Душана Митића
10. Божидара Димитријевића и продужетак у делу
који почиње између кп 5091/1 и кп 2015, пружа се дуж кп 1970 и кп 1977, а завршава се
између кп 688 и кп 458, све у КО Пољана
11. Танасија Ивановић
12. БранкаЋопића
13. Вука Караџића
14. Гаврила Принципа
15. Симе Симића
16. Шљивовачка и продужетак у делу који почиње између кп 4614 и кп 2574, пружа се дуж
целe кп 2580/2 и целе кп 2688, а завршава се
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на граници са суседним насељеним местом
Шљивовац између кп 2313 и кп 2964, све у
КО Пољана
17. Зеленгорска
18. Коче Поповића
19. Саве Ковачевића и продужетак у делу који
почиње између кп 4514 и кп 4666, пружа се
дуж кп 1941, кп 1951, кп 1952, а завршава се
између кп 1931 и кп 1951, све у КО Пољана
20. Његошева
21. Чеде Васовића
22. Иво Лола Рибара
23. Браничевска – улица почиње између кп 4653
и кп 4654, пружа се дуж кп 4648, а завршава
се између кп 4679 и кп 4682, све у КО Пољана
24. Равни до – заселак се простире од кп 109 и кп
169 до кп 90 и кп 188, све у КО Пољана
25. Моравац – заселак се простире на кп 1097, кп
1095 и кп 1098, све у КО Пољана
26. Поља – заселак се простире од кп 1024 до кп
1030, све у КО Пољана
27. Врт – заселак се простире на кп 865, све у КО
Пољана
28. Шуматовац – заселак се простире на кп 1392,
све у КО Пољана
29. Салаш – заселак се простире на кп 1674, све
у КО Пољана
30. Далеки крај – заселак се простире од кп 1655
до кп 1712, све у КО Пољана
35. Месна заједница „ПРУГОВО“ обухвата насељено место Пругово са следећим улицама:
1. Милоша Савића
2. Браће Митић
3. Милоја Цукића
4. Вука Караџића и продужетак у делу који почиње између кп 2324 и кп 536, пружа се дуж
кп 533, а завршава се између кп 536 и кп 2310,
све у КО Пругово
5. Косовска
6. Нова мала
7. Зеленгорска
8. Партизанско сокаче
9. Александра Ђурића
10. Милана Максимовића
11. М
 илоја Марковића и продужетак у делу који
почиње између кп 903 и кп 862, пружа се дуж
целе кп 907, завршава се између кп 991 и кп
1350, све у КО Пругово
12. Индустријска
13. Маршала Тита
14. Гробљанска
15. Лечин вир – заселак се простире делом на кп
2522, кп 2521, кп 2515 и кп 2545, све у КО
Пругово
16. Субовче – заселак се простире на кп 310/1, све
у КО Пругово
17. Караула – заселак се простире од кп 379/2 преко
кп 3287 до кп 441 и кп 3304, све у КО Пругово
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36. Месна заједница „РЕЧИЦА“ обухвата насељено место Речица са следећим улицама:
1. Дунавска
2. Пожаревачка
3. Изворска
4. Балканска
5. Школска
6. Храстовача
7. Рибарска мала- заселак се простире делом на
кп 574, кп 5093/2, кп 5091/2 и кп 5096, све у
КО Речица
37. Месна заједница „ТРЊАНЕ“ обухвата насељено место Трњане са следећим улицама:
1. Београдска
2. Братства јединства и продужетак у делу који
почиње између кп 2729 и кп 2724, пружа се
дуж кп 3119, а завршава се на граници са суседним насељеним местом Салаковац између
кп 1105 и кп 2956, све у КО Братинац
3. Димитрија Туцовића
4. Вељка Дугошевића
5. Млавска
6. Трг Републике
7. Шумадијска
8. Корчагинова
9. Партизанска
10. Трг ослобођења
11. Синђелићева
12. Светислава Урошевића
13. 7.јула
14. Вука Караџића – улица почиње између кп 1251
и кп 1276, пружа се дуж кп 1257, а завршава
се између кп 1239 и кп 1291, све у КО Трњане
15. Милоша Обреновића – улица почиње од улице
Братства јединства између кп 1177 и кп 1192,
пружа се дуж кп 1811, а завршава се између
кп 1187 и кп 1183, све у КО Трњане
16. Криваја – заселак се простире на кп 4083, кп
4082 и кп 4081, све у КО Трњане
38. Месна заједница „ЋИРИКОВАЦ“ обухвата
насељено место Ћириковац са следећим улицама:
1. Маршала Тита и продужетак у делу који почиње између кп 1624 и кп 1626, пружа се дуж
кп 1625 и целе кп 1551/2, а завршава се на
граници са суседним насељеним местом Кленовник између кп 1551/3 и кп 1551/1, све у КО
Ћириковац
2. Димитрија Туцовића
3. Вука Карацића
4. Омладинска
5. Васе Пелагића
6. Милоша Обилића
7. Зеленгорска
8. Млавска
9. Моравска
10. Обилићева
11. Лоле Рибара
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12. Партизанска
13. Вељка Дугошевића и продужетак у делу који
почиње у кп 3490/1, пружа се дуж целе кп
1488, а завршава се између кп 1487 и кп 1489,
све у КО Ћириковац
14. Војске Југославије- улица почиње од границе
са суседним насељеним местом Пожаревац између кп 3038 и кп 3029, пружа се дуж целе кп
3037 и кп 3423, а завршава се између кп 3437/5
и кп 3420, све у КО Ћириковац и продужетак
постојеће улице Вељка Дугошевића, почиње
у кп 3490/1, пружа се дуж целе кп 1488, а завршава се између кп 1487 и кп 1489, све у КО
Ћириковац
15. Градиштанска – улица почиње од предложене
улице Пожаревачке у кп 3029, пружа се дуж
кп 3127/2, а завршава се између кп 3131 и кп
2870, све у КО Ћириковац
16. Дубровачка – улица почиње у кп 696/1, пружа
се делом дуж кп 696/2, код кп 132 скреће у кп
715, а завршава се између кп 144 и кп 148, све
у КО Ћириковац
17. Николе Тесле – улица почиње између кп 992 и
кп 1078, пружа се дуж кп 1323, а завршава се
између кп 985 и кп 1085, све у КО Ћириковац
18. Барутана – заселак се простире на кп 130/4 у
КО Ћириковац
19. Славујев салаш – заселак се простире на кп
115 у КО Ћириковац
20. Турски салаш – заселак се простире на кп 3226
у КО Ћириковац

Члан 3.

Обавезује се ЈП Дирекција за изградњу Града Пожаревац да изврши обележавање свих улица у року
од 6 месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке.
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На основу члана 30. став 5. Пословника Скупштине Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, број 14/18), Комисија за прописе Скупштине Града Пожаревца, на седници од 4. марта 2019.
године утврдила је пречишћен текст Одлуке о финансијској подршци породици са децом.
Пречишћен текст Одлуке о финансијској подршци
породици са децом обухвата:
1. Одлуку о финансијској подршци породици са
децом („Службени гласник Града Пожаревца“, број
4/18), из које је изостављен члан 25. којим је утврђено када престаје да важи претходна oдлука и члан 26.
којим је предвиђено када та одлука ступа на снагу;
2. Одлуку о изменама Одлуке о финансијској
подршци породици са децом („Службени гласник
Града Пожаревца“, број 9/18), из које је изостављен
члан 5. којим је предвиђено када та одлука ступа на
снагу и
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3. Одлуку о допунама Одлуке о финансијској
подршци породици са децом („Службени гласник
Града Пожаревца“, број 14/18), из које је изостављен
члан 4. којим је предвиђено када та одлука ступа на
снагу и почиње да се примењује.
У Пожаревцу, 4. марта 2019. године
Број 011-06-33/1
КОМИСИЈА ЗА ПРОПИСЕ
СКУПШТИНЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Данијел Љубојевић, дипл. правник, с. р.

ОДЛУКА

о финансијској подршци породици са децом
(пречишћен текст)

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Овом одлуком утврђују се услови и начин остваривања права на новчану накнаду у износу од
40.000,00 динара за прворођено дете, породицу у
којој се роде близанци, тројке или четворке и регресирање трошкова боравка деце у Предшколској установи „Љубица Вребалов“ у Пожаревцу (у даљем
тексту: Предшколска установа) и права на новчану
накнаду деци настрадалог родитеља у вршењу службене дужности.
Град Пожаревац даје поклон честитку за прва
три детета рођена у Новој години у Општој болници
„Воја Дулић“ Пожаревац и то:
1) за прво дете – износ од 40.000,00 динара;
2) за друго дете – износ од 40.000,00 динара;
3) за треће дете – износ од 40.000,00 динара.
Установљава се 1. јун као Дан борбе против „беле
куге“.
Град Пожаревац даје поклон пакет сваком рођеном детету под условом да мајка или отац имају пребивалиште на територији Града Пожаревца.
Обезбеђивање и доделу поклон пакета реализоваће Савет за равноправност полова Скупштине
Града Пожаревца.

Члан 2.

Термини изражени у овој одлуци у граматичком
мушком роду подразумевају природни мушки и женски род лица на које се односе.

II. НОВЧАНА НАКНАДА ЗА ПРВОРОЂЕНО
ДЕТЕ
Члан 3.

Право на новчану накнаду за прворођено дете
остварује мајка, уколико она или отац детета имају
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пребивалиште на територији Града Пожаревца дуже
од шест месеци пре рођења детета, под условом да
дете има пријављено пребивалиште на територији
Града Пожаревца и која је остварила право на родитељски додатак.

Члан 4.

Право из члана 3. ове одлуке може остварити и
отац детета, под условом да мајка детета није жива,
да је на издржавању казне затвора или је лишена родитељског права у корист оца.
Уз захтев за признавање права, из ове одлуке, отац
детета подноси и потребне доказе из члана 12. ове
одлуке.

Члан 5.

Захтев за новчану накнаду не може се поднети за
дете које није живо у моменту подношења захтева.

Члан 6.

Право на новчану накнаду за прворођено дете,
остварује се на основу поднетог захтева и следећих
доказа:
1) захтева који се прибавља од Одељења за
друштвене делатности Градске управе Града Пожаревца (у даљем тексту: Одељење), са упутством о документацији коју је потребно прибавити у поступку
остваривања права;
2) решења о оствареном праву на родитељски додатак мајке за прворођено дете ;
3) фотокопије важеће личне карте;
4) уверење о пребивалишту једног од родитеља.

Члан 7.

Рок за подношење захтева за остваривање овог
права је шест месеци од дана рођења детета.

Члан 8.

Накнада породици у којој се роди прво дете исплаћује се једнократно, у висини новчане накнаде
утврђене овом одлуком.

III. НОВЧАНА НАКНАДА ПОРОДИЦИ
У КОЈОЈ СЕ РОДЕ БЛИЗАНЦИ,
ТРОЈКЕ ИЛИ ЧЕТВОРКЕ
Члан 9.

Право на новчану накнаду у породици у којој се
роде близанци, тројке или четворке у складу са овом
одлуком, остварује мајка, уколико она или отац деце
имају пребивалиште на територији Града Пожаревца
дуже од шест месеци пре рођења деце, под условом:
1) да су деца живорођена;
2) да деца имају пријављено пребивалиште на територији Града Пожаревца;
3) да је у једном порођају рођено двоје или више
деце;
4) да је мајка држављанка Републике Србије;
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5) да мајка или отац имају пребивалиште на територији Града Пожаревца дуже од шест месеци пре
рођења деце;
6) да је остварено право на родитељски додатак
мајке за децу.

Члан 10.

Право на новчану накнаду из члана 9. ове одлуке
може се остварити подношењем захтева Одељењу.
Уз захтев из става 1. овог члана, подносе се докази о испуњености услова за признавање права на
новчану накнаду, у складу са овом одлуком и то:
1) изводи из матичне књиге рођених за децу (оригинал или оверене фотокопије);
2) уверење о држављанству Републике Србије
мајке (оригинал или оверена фотокопија ) које не
може бити старије од шест месеци;
3) фотокопија важеће личне карте;
4) фотокопија оверене здравствене књижице;
5) пријаве пребивалишта за децу;
6) уверење о пребивалишту једног од родитеља и
7) захтев који се прибавља од надлежне службе
Одељења, са упутством о документацији коју је потребно прибавити у поступку остваривања права.
Уместо доказа из става 2. тач. 1–5, подносилац
захтева може поднети решење о оствареном праву
на родитељски додатак за децу наведену у захтеву.

Члан 11.

У случају да мајка није жива, да је напустила
децу, лишена родитељског права, да је на издржавању казне затвора или да због теже болести или
других оправданих разлога није у могућности да непосредно брине о деци, право из ове одлуке уместо
мајке може остварити отац деце, уколико испуњава
услове утврђене чланом 9. ове одлуке.

Члан 12.

Када отац деце, у складу са овом одлуком остварује право на новчану накнаду, уз захтев за признавање права, поред доказа из члана 10. ове одлуке,
подноси један од следећих доказа:
1) извод из матичне књиге умрлих за мајку;
2) уверење органа старатељства о чињеници да је
мајка напустила децу;
3) одлука надлежног суда да је мајка лишена родитељског права;
4) потврду надлежне установе да се мајка налази
на издржавању казне затвора или друге доказе којима
се потврђује да мајка непосредно не брине о деци;
5) извештај надлежне здравствене установе о
тежој болести мајке или друге доказе којима се потврђује да мајка непосредно не брине о деци.

Члан 13.

Захтев за новчану накнаду не може се поднети за
дете које није живо у моменту подношења захтева.

Члан 14.

Захтев за остваривање права на новчану накнаду подноси се најкасније до навршених годину дана
живота деце.

6. март 2019.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Члан 15.

Накнада породици у којој се роде, близанци,
тројке или четворке, исплаћују се једнократно, у
висини новчане накнаде утврђене овом одлуком.

IV. ПОКЛОН ЧЕСТИТКА ЗА ПРВА ТРИ
ДЕТЕТА РОЂЕНА У НОВОЈ ГОДИНИ
И ПОКЛОН ПАКЕТ ЗА РОЂЕНО ДЕТЕ
Члан 16.

Право на поклон честитку из члана 1. став 2. ове
одлуке, и поклон пакет за рођено дете из члана 1.
став 4, остварује дете, чија мајка или отац имају пребивалиште на територији Града Пожаревца.
Право на поклон честитку и поклон пакет за рођено дете остварује се на основу поднетог захтева и
следећих доказа:
- извода из матичне књиге рођених детета и
- фотокопија личне карте мајке или оца.
Поклон честитка за прва три детета рођена у Новој години, исплаћује се једнократно, у висини новчане накнаде утврђене чланом 1. став 2. ове одлуке.

V. РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА БОРАВКА
ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ
Члан 17.

Право на регресирање трошкова у износу од 50%
од цене коштања боравка близанаца, трећег и сваког наредног детета у Предшколској установи остварују родитељи са пребивалиштем на територији
Града Пожаревца, а на основу уговора закљученим
са Предшколском установом о пријему детета.

Члан 18.

За признавање права из члана 17. ове одлуке уз
захтев за остваривање права подносилац прилаже
фотокопију:
1) извода из матичне књиге рођених за сву децу
у породици и
2) уговор закључен са Предшколском установом
о пријему детета.

Члан 19.

Право на накнаду трошкова у износу од 100% од
цене коштања боравка у Предшколској установи деце
са сметњама у развоју и децу са инвалидитетом у
Предшколској установи остварују родитељи са пребивалиштем на територији Града Пожаревца који
су закључили уговор са Предшколском установом о
пријему детета у Предшколској установи.
За признавање права на накнаду трошкова цене
боравка деце са сметњама у развоју и децe са инвалидитетом уз захтев за остваривање права подносилац
прилаже:
1) извод из матичне књиге рођених;
2) уговор закљученим са Предшколском установом о пријему детета;
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3) Мишљење интерресорне комисије или мишљење о здравственом стању детета комисије за остваривање права на одсуство са рада или рада са половином пуног радног времена ради посебне неге
детета.
Право из става 1. овог члана може се остварити
и уколико је за то дете остварено право на накнаду
зараде за време одсуства са рада ради посебне неге
детета.

Члан 20.

Право на накнаду трошкова у износу од 100%
од цене коштања боравка деце корисника новчане
социјалне помоћи у Предшколској установи имају
родитељи са пребивалиштем на територији Града
Пожаревца који су закључили уговор са Предшколском установом о пријему детета у Предшколској
установи.
За признавање права на накнаду трошкова цене
боравка деце корисника новчане социјалне помоћи
уз захтев за остваривање права подносилац прилаже:
1) извод из матичне књиге рођених;
2) уверење о држављанству Републике Србије за
родитеља-подносиоца захтева;
3) уговор закљученим са Предшколском установом о пријему детета;
4) решење о коришћењу права на новчану социјалну помоћ (Решење надлежног Центра за социјални рад) .

Члан 21.

Право на накнаду трошкова у износу од 100% од
цене коштања боравка деце без родитељског старања
у Предшколској установи имај старатељ са пребивалиштем на територији Града Пожаревца који је закључио уговор са Предшколском установом о пријему детета у Предшколској установи.
За признавање права на накнаду трошкова боравка деце без родитељског старања уз захтев за остваривање права подносилац прилаже:
1) извод из матичне књиге рођених;
2) уверење о држављанству Републике Србије за
старатеља – подносиоца захтева;
3) уговор закљученим са Предшколском установом о пријему детета;
4) доказ да су деца без родитељског старања (Уверење надлежног Центра за социјални рад).

Члан 22.

Право на регресирање трошкова у износу од 100%
од цене коштања боравка деце из материјално угрожених породица у Предшколској установи имају родитељи са пребивалиштем на територији Града Пожаревца који су закључили уговор са Предшколском
установом о пријему детета у Предшколској установи.
За признавање права на регресирање цене трошкова боравка деце из материјално угрожених породица
уз захтев за остваривање права подносилац прилаже:
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1) извод из матичне књиге рођених;
2) уговор закљученим са Предшколском установом о пријему детета;
3) уверење о просечним примањима по члану домаћинства надлежног Центра за социјални рад или
решење о оствареном праву на дечији додатак.

VI. НОВЧАНА НАКНАДА ДЕЦИ
НАСТРАДАЛОГ РОДИТЕЉА У ВРШЕЊУ
СЛУЖБЕНЕ ДУЖНОСТИ
Члан 23.

Право на новчану накнаду у укупном износу од
250.000,00 динара остварују деца настрадалог родитеља, са пребивалиштем на територији Града Пожаревца, који у вршењу службене дужности у оквиру
редовног обављања посла из делокруга својих надлежности насилним путем изгуби живот, односно
који изгуби живот приликом заштите и спасавања
људи, материјалних и културних добара.
Право на новчану накнаду из става 1. овог члана
остварује се на основу поднетог захтева и следећих
доказа:
1) извода из матичне књиге рођених за децу;
2) извода из матичне књиге умрлих за настрадалог
родитеља.
Накнада за децу настрадалог родитеља, исплаћује
се једнократно, у висини новчане накнаде утврђене
овом одлуком.

VII. ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРАВА
Члан 24.

Решење у првостепеном поступку за остваривање
права из ове одлуке доноси Градска управа Града
Пожаревца – Одељење.
Рок за решавање о праву из става 1. овог члана је
30 дана од дана подношења захтева.
Против првостепеног решења може се изјавити
жалба Градском већу Града Пожаревца, у року од 15
дана од дана пријема решења.
Решење Градског већа Града Пожаревца је коначно.

6. март 2019.

6. март 2019.
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