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На основу члана 41. става 2. Статута општине 
Пожаревац (“Службени гласник општине Пожаре-
вац” бр. 7/99 и 3/2000), 

Скупштина општине Пожаревац, на седници од 
24. 9. 2002. године, донела је 

 
С Т А Т У Т А Р Н У   О Д Л У К У 

о допуни Статута општине Пожаревац 
 

Члан 1. 
 
У члану 82. Статута општине Пожаревац (“Слу-

жбени гласник општине Пожаревац”, бр. 3/2002), на 
крају првог става брисати тачку, ставити зарез и 
додати речи: 

''изузев одредаба из чланова 18. до 32, које ће се 
примењивати до конституисања нових органа Опш-
тине, када престају да важе.” 

 
Члан 2. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном гласнику општине По-
жаревац”. 

 
У Пожаревцу, 24. 09. 2002. године 
Број: 01-06-41/3 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ 

 
Председник Скупштине, 
Славољуб Матић, с. р. 
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На основу члана 30. Закона о локалној само-

управи (“Службени гласник општине Пожаревац” 
бр. 9/2002), члана 18. Статута општине Пожаревац 
(“Службени гласник општине Пожаревац”, бр. 7/99 
и 3/2000), 

Скупштина општине Пожаревац, на седници од 
24. 09. 2002. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

о допуни Пословника Скупштине општине 
Пожаревац 

 
Члан 1. 

 
У члану 114. Пословника Скупштине општине 

Пожаревац (“Службени гласник општине Пожа-

ревац”, бр. 3/2002), на крају члана брисати тачку, 
ставити зарез и додати речи: 

''изузев одредаба из чланова 11. до 98, које ће се 
примењивати до конституисања нових органа Оп-
штине, када престају да важе.” 

 
Члан 2. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном гласнику општине 
Пожаревац”. 

 
У Пожаревцу, 24. 09. 2002. године 
Број: 01-06-41/4 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ 
 

Председник Скупштине, 
Славољуб Матић, с. р. 
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На основу члана 47. Закона о јавним приходима 

и јавним расходима ( ''Службени гласник РС број 22/ 
2001.’‘ ) и члана 18. Статута општине Пожаревац 
(‘‘Службени гласник општине Пожаревац број 7/99. 
и 3/2000), Скупштина општине Пожаревац, на 
седници одржаној дана 24. 09. 2002. године, донела 
је 

 
О Д Л У К У 

о изменама и допунама Одлуке о буџету општине 
Пожаревац за 2002. годину 

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о буџету општине Пожаревац за 

2002. годину (‘‘Службени гласник општине Пожа-
ревац, број 1/2002.'') у члану 1. износ “425.500.000,00” 
замењује се износом 465.500.000,00. 

У члану 2. износ предвиђен за финансирање 
јавних расхода преко посебних рачуна (образовање, 
култура, физичка култура, друштвена брига о деци, 
социјална заштита) износ 150.744.920,00 замењује се 
износом ‘‘157.947.920,00”. 

У члану 4. износ предвиђен за сталну буџетску 
резерву “2.000.000,00”  замењује се износом ''2.327.500,00''. 

 
Члан 2. 

 
У члану 5. који регулише јавне приходе по 

врстама, у врсти прихода 02-1, део од 5% Пореза на 
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лична примања, износ “18.500.000,00” замењује се 
износом ‘''30.000.000,00”. Иза ове врсте прихода, 
врста прихода 02-2 Порез на доходак грађана, износ 
од ‘’25.000.000,00'' замењује се износом 
“45.000.000,00”. У врсти прихода 02-4 Порез на 
фонд зарада, износ од “136.500.000,00” замењује се 
износом “150.000.000,00”. Укупан износ врсте при-
хода 02- Порез на доходак грађана, износ 
“181.000.000,00” замењује се износом 
“226.000.000,00”. 

У врсти прихода, део пореза на промет, износ 
од “75.000.000,00” замењује се износом 
“80.000.000,00”. Укупан износ врсте 03-Порез на 
промет производа и услуга као и Порез на промет 
непокретности и права, износ од ‘‘10.000.000,00” 
замењује се износом ''15.000.000,00”. 

У  врсти  прихода  05-1 Комуналне таксе,  износ 
од “18.000.000,00” замењује се износом 
“15.000.000,00”. 

У врсти прихода 07-1, Накнада за коришћење 
градског грађевинског земљишта, износ 
“6.500.000,00” замењује се износом ‘‘7.500.000,00''. 
У врсти прихода 07-4 Приходи од давања у закуп 
објеката, износ од “20.000.000,00” замењује се 
износом “12.000.000,00”. Укупан износ врсте 
прихода 07-Приходи по посебним nрописима-други 
локални јавни приходи, износ од “41.500.000,00” 
замењује се износом “34.500.000,00”. 

 
Члан 3. 

 
У члану 6. где се врши распоред средстава по 

корисницима износ ''425.500.000,00'' замењује се 
износом “465.500.000,00”. 

У разделу 1 - Стручна служба, у позицији 01-1 
Путни трошкови одборника СО, износ “150.000,00” 
замењује се износом “80.000,00”. У позицији 01-4 
Трошкови јавних манифестација, износ “900.000,00” 
замењује се износом “2.000.000,00”. Укупан износ 
средстава раздела 1 од “2.994.000,00” замењује се и 
износи ''4.024.000,00''. 

У разделу 2 - Општинска управа, у позицији 02-
7 Плате, накнаде и додаци за запослене, износ 
“49.830.000,00” замењује се износом “46.830.000,00”. 
У позицији 02-12 Отпремнине, износ “1.000.000,00, 
замењује се износом “800.000,00”. У позицији 02-13 
Порези, обавезне таксе и казне, износ од 
“1.400.000,00” замењује се износом “1.000.000,00”. 
У позицији 02-14 Средства набавке опреме, износ 
“2.600.000,00” замењује се износом “3.700.000,00”. 
У позицији 02-15 Остали трошкови, износ од 
“1.000.000,00'' замењује се износом “800.000,00”. 
Укупан износ средстава раздела 2, од 
‘’75.030.000,00'' замењује се износом 
''72.330.000,00''. 

У разделу 3 - Извршни одбор, у позицији 3-16 
Трошкови накнаде Комисије за процену 
непокретности, износ ''300.000,00” замењује се 
износом “600.000,00”. У позицији 03-18 Накнада по 
Закону о враћању земљишта, износ “2.000.000,00” 
замењује се износом од “500.000,00”. У позицији 03-
19 Обавезе из предходне године - Судска извршења 
износ “20.000.000,00” замењује се износом 

‘’17.900.000,00''. У позицији 03-20 Накнада за 
банкарске услуге, износ ‘‘1.500.000,00'' замењује се 
износом ‘‘1.000.000,00''. У позицији 03-23 Плате, 
накнаде и додаци за запослене (ГМЗ Костолац и 
Пожаревац), износ ‘‘4.070.000,00'' замењује се 
износом ‘‘3.570.000,00''. У позицији 03-25 Опште 
услуге по уговору, износ ‘‘2.000.000,00'' замењује се 
износом ‘‘1.500.000,00”. У позицији 03-27 
Интервенције у МЗ, износ ''12.885.000,00'' замењује 
се износом ‘’24.698.920,00''. У позицији 04-29 
дератизација и дезинсекција, износ “6.000.000,00” 
замењује се износом  ‘‘8.194.000,00''. У позицији 04-30 
Стална буџетска резерва, износ ‘‘2.000.000,00'' 
замењује се износом ‘‘2.327.500,00''. Укупна 
средства раздела 3 у износу од ‘’58.665.000,00'' 
замењује се износом ‘’68.200.240,00''. 

У разделу 4 - Подрачун друштвених 
делатности, у позицији 04-35 Текуће одржавање 
објеката (средњег образовања) износ ‘‘1.900.000,00'' 
замењује се износом ''5.000.000,00''. У позицији 04-
36 Регионални центар за младе таленте, износ 
“300.000,00'' замењује се износом ''30.000,00''. У 
позицији 04-40 Текуће одржавање објеката 
(основног образовања), износ “3.900.000,00” 
замењује се износом “6.000.000,00”. У позицији 04-
41 Опште услуге по уговору, износ ‘’10.803.600,00'' 
замењује се износом ‘‘7.703.600,00''. У позицији 04-
43 Расходи за превоз, износ од ''500.000,00'' замењује 
се износом ‘‘400.000,00''. У позицији 04-46 Плате, 
накнаде и додаци за запослене (Подрачун културе), 
износ ‘’13.691.000,00'' замењује се износом 
“14.000.000,00”. У позицији 04-49 Текуће поправке 
и одржавање, износ од ''1.536.000,00” замењује се 
износом “4.300.000,00”. У позицији 04-50 Програми, 
износ ''1.000.000,00'' замењује се износом 
“1.800.000,00”. У позицији 04-52 Установа Хор 
Барили, износ ‘‘320.000,00'' замењује се износом 
‘‘420.000,00'' У позицији 04-56 Текуће поправке и 
одржавање (Подрачун физичке културе) износ од 
“3.500.000,00” замењује се износом “5.000.000,00”. 
У позицији 04-58 Проширена права, износ 
‘‘960.000,00'' замењује се износом “1.160.000,00”. У 
позицији 04-60 Социјална помоћ, износ 
‘‘2.340.000,00'' замењује се износом ''2.140.000,00''. 
Укупан износ средстава раздела 4 од 
‘‘150.744.920,00'' замењује се износом 
‘‘157.947.920,00”. 

У разделу 5 - Средства за подстицај и развој, у 
позицији 05-62 Уређење грађевинског земљишта, 
износ ‘‘6.500.000,00'' замењује се износом 
‘‘7.500.000,00''. У позицији 05-64 Комунална 
потрошња, износ ''88.725.000,00'' замењује се 
износом ''101.000.000,00''. У позицији 05-65 
Солидарна стамбена изградња, износ ''12.285.000,00'' 
замењује се износом ''13.500.000,00''. У позицији 05-
66 ЈП Ергела Љубичево, износ “2.000.000,00” 
замењује се износом ‘‘3.000.000,00''. Иза ове 
позиције додаје се нова позиција 04-66/1 Подстицај 
развоја сточарства у износу од “3.600.000,00”. У 
позицији 05-69 Средства за финансирање комуналне 
делатности, износ ‘‘9.586.080,00'' замењује се 
износом ‘’14.910.660,00''. Укупан износ средстава 
раздела 5 од ‘‘132.096.080,00'' замењује се износом 
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‘‘156.510.660,00''. 
У разделу 6 - делатности друштвених орга-

низација и удружења, у позицији 06-72 Општински 
одбор удружења слепих, износ “60.000,00” замењује 
се износом “77.000,00”. У позицији 06-77 Оделење 
дневног боравка аутистичие деце, износ 
‘‘1.500.000,00” замењује се износом ‘‘2.000.000,00''. 
Укупан износ средстава раздела 6 од ‘‘3.770.000,00'' 
замењује се износом ''4.287.000,00''. 

Укупна средства јавне потрошње (раздео 1-7) у 
2002. години у износу од ''425.500.000,00'' замењује 
се износом ''465.500.000,00''. 

 
Члан 4. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана  

објављивања у ''Службеном гласнику општине 
Пожаревац''. 

 
У Пожаревцу, 24. 09. 2002. године 
Број 01-06-41/5 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ 
 

Председник Скупштине, 
Славољуб Матић, с. р. 
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На основу члана 4 Зaкона о јавним службама (“ 
Службени гласник РС” бр.42/91 и 7/94), члана 77 и 
84 Закона о социјалној заштити и обезбеђивању 
социјалне сигурности грађана (“Службени гласник 
РС'', бр. 36/91 ,33/93,53/93,67/93,46/94 и 52/96) и 
члана 18. Статута општине Пожаревац (“Службени 
гласник општине Пожаревац” бр. 7/99 и 3/2000). 

Скупштина општине Пожаревац на седници 
одржаној 24.09.2002. године, донела је 

 
ОДЛУКУ 

о допуни Одлуке о оснивању Установе Центар за 
социјални рад 

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о оснивању Установе центра за 

социјални рад (“Службени галасник општине 
Пожаревац” бр.8/9l) у члану l. после става 1. додају 
се нови ставови 2. и 3. који гласе: 

У оквиру установе организоваће се дневни 
боравак и рад са децом и омладином ометеном у 
развоју у складу са законом. 

За обављање послова из става 2. овог члана 
биће организована посебна јединица у оквиру 
Установе. 

 
Члан 2. 

 
У члану 4. после става 3. додају се нови ставови 

4. и 5. који гласе: 
У спровођењу дневног збрињавањa деце и 

омладине ометене у развоју степена умерене и теже 

ретардираности и оболеле од аутизма, обезбеђује се: 
- одговарајући облик васпитања, образовања и 

оспособљавања за рад и радне активности у складу 
са њиховим психичким и физичким активностима, 

- рад на ублажавању или отклањању последица 
у њиховом развоју, 

- радно ангажовање под посебним условима у 
складу са њиховим способностима за рад, 

- дневно збрињавање, исхрана, здравствена 
заштита, културно-забавне и друге рекреативне 
активности. 

Категоризацију корисника вршиће Комисија 
изабрана од стране Скупштине општине. 

 
Члан 3. 

 
После члана 4. додаје се нови члан који гласи: 
 

Члан 4а. 
 
Општинска Комисија у складу са законом и 

Правилником о пријему и отпусту корисника днев-
ног боравка, при чему је Установа упутни орган, си-
стематизује децу у три групе: 

l. Група умерено ретардиране деце, узраста од 7 
до 15 годuна 

2. Група теже ретардиране деце, узраста од 7 до 
l 5 година 

3. Група аутистичне деце, сви узрасти изнад 7 
година 

 
Члан 4б. 

 
За рад са децом и омладином ометеном у 

развоју Установа формира стручне тимове, које 
чине радници боравка и спољни сарадници. 

Установа може организовати и савет родитеља. 
 

Члан 4. 
 
У члану 7. става l .пре “тачке” додају се речи: 

“и општине”. 
 

Члан 5. 
 
После члана 7. додаје се нови члан који гласи: 

 
Члан 7а. 

 
Срества за извршавање послова везаних за рад 

и збрињавање деце и омладине ометене у развоју 
воде се на посебном рачуну Установе. 

 
Члан 6. 

 
После члана 22. додаје се нови члан који гласи: 
 

Члан 22а. 
 
Правилник о пријему и отпусту корисника 

дневног боравка (у даљем тексту: Правилник) 
донеће се у року од 30 дана од дана доношења ове 
Одлуке. 
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Сагласност на Правилник даје Извршни орган 

оснивача. 
 

Члан 7. 
 
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику општине 
Пожаревац”. 

 
У Пожаревцу 24.09.2002.године 
Број:01-06-41/6 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ 
 

Председник Скупштине, 
Славољуб Матић, с. р. 
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На основу члана 3. Закона о планирању и 
уређењу простора и насеља (''Сл. гласник РС,, број 
44/95, 24/96, 16/97; 43/01) и члана 18. Статута 
општине Пожаревац (''Сл. гласник општине 
Пожаревац”, број 7/99 и 3/2000), 

Скупштина општине Пожаревац на седници 
одржаној 24.09.2002. године,  доноси 
 

ОДЛУКУ 
о ванредним мерама заштите изворишта града 

Пожаревца 
 

Члан 1. 
 
Ова Одлука се доноси у циљу заштите јавног 

интереса, а да се, спречи загађење изворишта од 
стране постојећих, већ изграђених објеката у зони 
заштите (изворишта). 

 
Члан 2. 

 
Овом Одлуком привремено се уређује начин 

прикључка већ изграђених објеката, без грађевинске 
дозволе, на градску водоводну и канализациону 
мрежу, који се (објекти) налазе у зони заштите 
изворишта. 

 
Члан 3. 

 
За објекте за које је започет поступак за 

накнадно издавање Грађевинске дозволе, а који се 
налазе у зони заштите изворишта, може се издати 
потврда од стране надлежног Одељења Општинске 
управе Пожаревац која ће послужити као основ да 
надлежне комуналне службе изврше прикључак на 
градску водоводну и канализациону мрежу. 

 
Члан 4. 

 
Потврда се може издати само за оне објекте 

који се налазе у зони заштите изворишта и за коју 
постоји урбанистичка планска документација. 

Члан 5. 
 
На основу претходно издате потврде може се, 

од стране надлежне комуналне службе извршити 
само привремено прикључење на градску водоводну 
и канализациону мрежу. 

 
Члан 6. 

 
Зона заштите изворишта дефинисана је ГУП-ом 

и пратећим општинским Одлукама. 
 

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

објављивања у Службеном гласнику општине 
Пожаревац. 

 
У Пожаревцу 24.09.2002. година 
Број 01—06—41/8 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ 
 

Председник Скупштине, 
Славољуб Матић, с. р. 
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На основу члана 38. Закона о водама (“Сл. 

гласник РС”, бр. 46/91, 53/93, 48/94, и 54/96) и члана 
18. Статута општине Пожаревац (“Сл. гласник  
општине Пожаревац” бр. 7/99 и 3/2000), Скупштина 
општине Пожаревац на седници од 24.09.2002. 
године, донела је 

 
ОДЛУКУ 

о утврђивању ерозивних подручја на територији 
општине Пожаревац 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком утврђује се ерозивна подручја 

на територији општине Пожаревац и прописују 
против ерозивне мере ради спречавања штета од 
ерозије. 

 
Члан 2. 

 
На основу елабората о стању ерозије на 

територији Општине Пожаревац утврђују се следећа 
ерозивна подручја: 

1. Село Костолац - Кленовник (део КО Косто-
лац село, део КО Костолац град, део КО Кленовник, 
део КО Брадарац, део КО Ћириковац, део КО Петка, 
део КО Пожаревац). 

2. Кличевац - Речица (КО Кличевац, КО Речи-
ца). 

3. Берање - Баре - Касидол (КО Берање, КО 
Баре, КО Касидол). 

4. Пожаревац - Чачалица (део КО Пожаревац, 
део КО Ћириковац, део КО Лучица, део КО 
Салаковац) 

5. Лучица - Пругово - Пољана (део КО Лучица, 
део КО Поповац, део КО Пругово, део КО Пољана). 

Стручна служба општине саставиће табеларни 
попис парцела које се налазе на ерозивном подручју 
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са подацима о кориснику, површини, нагибу, начину 
искоришћавања земљишта и степену антиерозивног 
уређења парцеле 

 
Члан З. 

 
Након проглашења ерозивних подручја 

примењује се скуп генералних административних 
антиерозивних забрана и мера које власници и 
корисници спроводе у дело. 

За шумске површине које се налазе на 
ерозивном подручју налаже се корисницима да 
ускладе шумско - привредне основе са захтевима 
антиерозивног газдовања шумом и да о предузетим 
мерама обавесте надлежну службу општине. 

Ерозивна подручја рудничких и индустријских 
депонија, пепелишта и јаловишта антиерозивно 
уређује корисник тих површина и о предузетим 
мерама обавештава надлежну службу општине. 

  
Члан 4. 

 
Опште административне антиерозионе мере се 

примењују одмах и спроводе их у дело власници и 
корисници земљишта према упутствима стручне 
службе општине. 

У административне антиерозивне мере убрајају 
се: 

1. забрана кресања лисника (за сточну храну) 
2. забрана гајења окопавина на стрмим њивама 

(кукуруз и слично) 
3. забрана орања по нагибу земљишта 
4. забрана чисте сече шума на нагнутим теренима 
5. забрана испаше на деградираним пашњацима 
6. обавеза орања по изохипси (контури) 
7. обавеза претварања деградираних њива у ливаде 
8. обавеза мелиорација деградираних пашњака. 
9. обавеза пошумљавања голети 

10. обавеза конверзије једногодишњих култура у 
вишегодишње на деградираним површинама 

11. обавеза антиерозивног газдовања земљиштем 
12. обавеза антиерозивног газдовања шумама 

Наведене мере се прописују за сваку појединач-
ну парцелу која се налази на ерозивном подручју и 
уносе у табелу, с тим што се прописује мера која ће 
највише одговарати антиерозивном начину газдова-
ња земљиштем уз настојање да се том приликом не 
умање приходи корисника са те површине.  

Уколико се антиерозивном мером пропише 
промена катастарске културе са законом 
прописаним већим катастарским приходом, 
задржава се претходна основица, док се у супротном 
основица умањује. 

 
Члан 5. 

 
Стање на терену редовно контролишу надлежне 

службе, уз обавезу да се једанпут годишње врши 
ревизија плана и заведене мере пооштравају 
уколико примењена мера није дала очекиване 
резултате. 

 

Члан 6. 
 
Редослед приоритета за приступање комплекс-

ном антиерозивном уређењу доноси општина на 
препоруку стручних служби укључених у програм 
спрвођења антиерозивних мера. 

На основу стања ерозије и обима штете која је 
проузрокована на конкретном ерозивном подручју 
препоручује се следећи приоритет уређења 
''ерозивних подручја” на територији Општине 
Пожаревац: 

1. Пожаревац - Чачалица (део КО Пожаревац, 
део КО Ћириковац, део КО Лучица, део КО 
Салаковац) 

2. Кличевац - Речица (КО Кличевац, КО Речи-
ца) 

3. Берање - Баре - Касидол (КО Берање, КО 
Баре, КО Касидол) 

4. Село Костолац - Кленовник (део КО Косто-
лац село, део КО Костолац град, део КО Кленовник, 
део КО Брадарац, део КО Ћириковац, део КО Петка, 
део КО Пожаревац) 

5. Лучица - Пругово - Пољана (део КО Лучица, 
део КО Поповац, део КО Пругово, део КО Пољана). 

 
Члан 7. 

 
Јавно упознавање обвезника на проглашеном 

ерозивном подручју са обавезама спровођења 
антиерозивних мера, као и са користима које може 
на тај начин остварити, организоваће надлежни ор-
ган општине. 

Непоштовање прописаних мера повлачи при-
мену законом прописаних санкција. 

 
Члан 8. 

 
Надзор над спровођењем антиерозивних мера 

врши надлежна служба општине, односно стручна 
организација којој буде поверено обављање тог 
задатка. 

 
Члан 9. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном гласнику општине 
Пожаревац”. 
 
У Пожаревцу, 24.09. 2002.године 
Број: 01-06-41/9 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ 
 

Председник Скупштине, 
Славољуб Матић, с. р. 

7 
 
На основу члана 17. и члана 27. Закона о 

планирању и уређењу простора и насеља 
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(“Службени гласник Републике Србије”, бр. 44/95, 
23/96, 16/97 и 46/98) и члана 18. Статута општине 
Пожаревац (“Сл. гласник општине Пожаревац”, бр. 
7/99 и 3/00), 

Скупштина општине Пожаревац, на седници од 
24.09.2002. године, доноси 
 

ОДЛУКУ 
о изради Генералног плана града Пожаревца 

 
Члан 1. 

 
Приступа се изради Генералног плана града 

Пожаревца (у даљем тексту: Генерални план). 
 

Члан 2. 
 
Циљ израде Генералног плана је утврђивање 

критеријума, смерница и урбанистичких норматива 
за изградњу града Пожаревца. 

Изградња града вршена је на основу смерница 
утврђених Генералним урбанистичким планом града 
Пожаревца до 2000. године, усвојен Одлуком у 
усвајању и спровођењу Генералног урбанстичког 
плана града Пожаревца (''Сл. гласник општине 
Пожаревац”, бр. 5/80, 6/89 и 6/92). 

 
Члан З. 

 
Генерални план обухвата простор града 

Пожаревца који ће бити дефинисан програмским 
основама и пројектним задатком који усваја 
Скупштина општине и који израђује стручни тим на 
бази података прикупљених са терена. 

 
Члан 4. 

 
Израда Генералог плана финансираће се из 

средстава Скупштине општине Пожаревац и Јавног 
предузећа Дирекције за изградњу општине 
Пожаревац, као и осталих предузећа која са Јавним 
предузећем Дирекција за изградњу општине 
Пожаревац имају закључене уговоре о пословној 
сарадњи и друге облике пословне сарадње. 

 
Члан 5. 

 
Рок за израду плана је 12 месеци од дана 

потписивања уговора са носиоцем израде плана, 
односно од дана презентирања геодетских подлога. 

 
Члан 6. 

 
Носилац израде Генералног плана је Архитек-

тонски факултет Универзитет у Београду. 
Поверавање посла из става 1. овог члана врши 

се уговором о дугорочној пословно-научној сарадњи 
који закључује председник Извршног одбора СО 
Пожаревац. 

Члан 7. 
 
Активности на изради пројектног задатка и 

друге стручне послове у поступку израде и 
доношења Генералног плана, обављаће стручни тим 

формиран од стране Извршног одбора СО Пожа-
ревац. 

Члан 8. 
 
Нацрт Генералног плана излаже се на јавни 

увид и о њему се спроводи стручна расправа. 
Оглашавање се врши 15 дана пре почетка  

јавног увида и стручне расправе у листу ''Реч 
народа”. 

Јавни увид и стручна расправа обавиће се у 
просторијама СО Пожаревац и трајаће 30 дана од 
дана оглашавања. 

 
Члан 9. 

 
Даном ступања на снагу ове Одлуке, престају 

да важе Одлука о приступању изради Генералног 
плана града Пожаревца (''Службеном гласнику 
општине Пожаревац”, бр. 2/2000) и Одлука о 
приступању изради Генералног урбанистичког 
плана града Пожаревца (Ревизија ГУП-а) 
(“Службени гласник општине Пожаревац”, бр. 
6/2001) 

Члан 10. 
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику општине 
Пожаревац”. 

 
У Пожаревцу 24.09.2002.год.  
Број 01-06-41/11а 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ 
 

Председник Скупштине, 
Славољуб Матић, с. р. 
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На основу члана 17. и члана 27. Закона о 

планирању и уређењу простора и насеља 
(“Службени гласник Републике Србије”, бр. 44/95, 
23/96, 16/97 и 46/98) и члана 18. Статута општине 
Пожаревац (“Сл. гласник општине Пожаревац’1, бр. 
7/99 и 3/00), 

Скупштина општине Пожаревац, на седници од 
24.09.2002. године, доноси 
 

ОДЛУКУ 
о изради ревизије Генералног урбанистичког 

плана Костолца 
 

Члан 1. 
 
Приступа се изради ревизије Генералног 

урбанистичког плана Костолца (у далем тексту: 
Ревизија плана). 

Члан 2. 
 
Циљ израде ревизије Генералног плана је 

утврђивање критеријума, смерница и урбанистичких 
норматива за изградњу града Костолца. 

Изградња града вршена је на основу смерница 



24. септембар 2002. год.                  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ                Број 6 – Страна       
 

 

7 

утврђених Генералним урбанистичким планом 
Костолца, усвојен Одлуком у усвајању и 
спровођењу Генералног урбанистичког плана 
Костолца (''Сл. гласник општине Пожаревац”, бр. 
5/88 и 5/90). 

 
Члан 3. 

 
Генерални план обухвата простор града 

Костолца који ће бити дефинисан програмским 
основама и пројектним задатком који усваја 
Скупштина општине и који израђује стручни тим на 
бази података прикупљених са терена. 

 
Члан 4. 

 
Израда Генералног плана финансираће се из 

средстава Скупштине општине Пожаревац и Јавног 
предузећа Дирекције за изградњу општине 
Пожаревац, као и осталих предузећа која са Јавним 
предузећем Дирекција за изградњу општине 
Пожаревац имају закључене уговоре о пословној 
сарадњи и друге облике пословне сарадње. 

 
Члан 5. 

 
Рок за израду плана је 12 месеци од дана 

потписивања уговора са носиоцем израде плана, 
односно од дана презентирања геодетских подлога. 

 
Члан 6. 

 
Носилац израде ревизије плана је Архитектон-

ски факултет Универзитет у Београду. 
Поверавање посла из става 1. овог члана врши 

се уговором о дугорочној пословно-научној сарадњи 
који закључује председник Извршног одбора СО 
Пожаревац. 

 
Члан 7. 

 
Активности на изради пројектног задатка и 

друге стручне послове у поступку израде и доно-
шења ревизије плана, обављаће стручни тим 
формиран од стране Извршног одбора СО 
Пожаревац. 

 
Члан 8. 

 
Нацрт ревизије плана излаже се на јавни увид и 

о њему се спроводи стручна расправа. 
Оглашавање се врши 15 дана пре почетка  

јавног увида и стручне расправе у листу “Реч 
народа''. 

Јавни увид и стручна расправа обавиће се у 
просторијама СО Пожаревац и трајаће 30 дана од 
дана оглашавања. 

Члан 9. 
 
Даном ступања на снагу ове Одлуке, престају 

да важе Одлука о приступању изради ревизије 
Генералног урбанистиког nлана града Костолца 

(“Службени гласник општине Пожаревац”, бр. 6/99). 
 

Члан 10. 
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику општине 
Пожаревац”. 

 
У Пожаревцу,24.09.2002.год.  
Број 01-06-41/11б 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ 
 

Председник Скупштине, 
Славољуб Матић, с. р. 
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На основу члана 27. Закона о планирању и 

уређењу простора и насеља (“Службени гласник 
РС”, бр. 44/95, 23/96, 16/97 и 46/98) и члана 18. 
Статута општине Пожаревац (“Службени гласник 
општине Пожаревац”, бр. 7/99 и 3/2000), 

Скупштина општине Пожаревац, на седници од 
24.09 2002. године, доноси 

 
ОДЛУКУ 

о изради Урбанистичког пројекта уређења 
градске плаже у Костолцу 

 
Члан 1. 

 
Приступа се изради Урбанистичког пројекта 

уређења градске плаже у Костолцу (у даљем тексту: 
Урбанистички пројекат), на основу иницијативе 
Градске Месне заједнице “Костолац” Костолац. 

 
Члан 2. 

 
Циљ доношења Урбанистичког пројекта је 

уређење градске плаже у Костолцу и стварање 
услова за уклапање постојећих и изградњу нових 
пратећих садржаја. 

 
Члан З. 

 
Урбанистичким пројектом из члана 1. ове 

Одлуке разрадиће се локација која обухвата 
катастарске парцеле број 1740, 2387, 1741 и 2403 све 
КО Костолац град, катастарске парцеле број 628/4, 
628/3 и 628/1 све КО Острово и катастарску парцелу 
број 679 корито Дунавца. 

 
Члан 4. 

 
Носилац израде Урбанистичког пројекта дужан 

је да нацрт пројекта изради у року од 90 дана од 
дана ступања на снагу ове Одлуке. 

Члан 5. 
 
Носилац израде Урбанистичког пројекта је 

предузеће или друга организација која је овлашћена 
и испуњава услове за израду планског акта ове 
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8     
врсте, а који ће изабрати инвеститор. 

 
Члан 6. 

 
Средства за израду Урбанистичког пројекта 

обезбеђује инвеститор Градска Месна заједница 
“Костолац” Костолац. 

 
Члан 7. 

 
Избор оптималног решења обавиће инвеститор 

путем прикуплања понуда. 
 

Члан 8. 
 
До усвајања Урбанистичког пројекта забрањен 

је промет грађевинског земљишта из члана 3. Ове 
Одлуке. 

Пре израде Урбанистичког пројекта, инвести-
тор је дужан да прибави услове надлежних јавних 
предузећа у складу са законом и прописима донетим 
на основу закона. 

 
Члан 9. 

 
Нацрт урбанистичког пројекта утврђује 

Извршни одбор Скупштине општине. 
Нацрт урбанистичког пројекта биће изложен 

ради увида и о њему се спроводи стручна расправа у 
просторијама Градске Месне заједнице “Костолац”. 
Оглас о јавном увиду објављује се у листу “Реч 
народа”. Трајање јавног увида и стручне расправе је 
30 дана од дана објављивања огласа. 

 
Члан 10. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дава од дана 

објављивања у “Службеном гласнику општине 
Пожаревац”. 

 
У Пожаревцу 24.09.2002. год.  
Број:  01-06-41/12 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ 
 

Председник Скупштине, 
Славољуб Матић, с. р. 
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На основу члана 27. Закона о планирању и 

уређењу простора и насеља (“Службени гласник 
РС”, бр. 44/95, 23/96, 16/97 и 46/98) и члана 18. 
Статута општине Пожаревац (‘Службени гласник 
општине Пожаревац”, бр. 7/99 и 3/2000), 

Скупштина општине Пожаревац, на седници од 
24.09.2002. године, доноси 

ОДЛУКУ 
о изради Урбанистичког пројекта за надградњу 
пословно стамбеног објекта лоцираног на кп.бр. 

1335 КО Пожаревац 
 

Члан 1. 

 
Приступа се изради Урбанистичког пројекта за 

надградњу пословно стамбеног објекта лоцираног 
на кп. бр. 1335 КО Пожаревац ( у даљем тексту: 
Урбанистички пројекат), на основу иницијативе 
''Дунав групе Дунав осигурање” АД Главна 
филијала Пожаревац. 

 
Члан 2. 

 
Циљ доношења Урбанистичког пројекта је 

надградња постојећег пословног стамбеног објекта 
спратности ПО+П+П2 кп. парцели бр. 1355 КО 
Пожаревац, у улици Лоле Рибара, а у циљу изградње 
пословног и стамбеног простора на трећем спрату. 

 
Члан 3. 

 
Урбанистичким пројектом из члана 1. ове 

Одлуке уредиће се надградња постојећег пословно 
стамбеног објекта на кп. 1335 КО Пожаревац, чији је 
корисник компанија ''Дунав осигурање” АД Београд, 
која је и власник објекта стојећег на тој катастарској 
парцели, тако што ће изнад постојећег пословног 
простора бити изграђен пословни, а изнад стамбеног 
стамбени простор. 

 
Члан 4. 

 
Носилац израде Урбанистичког пројекта дужан 

је да нацрт пројекта изради у року од 90 дана од 
дана ступања на снагу ове Одлуке. 

 
Члан 5. 

 
Носилац израде Урбанистичког пројекта је 

предузеће или друга организација која је овлашћена 
и испуњава услове за израду планског акта ове 
врсте. 

 
Члан 6. 

 
Средства за израду Урбанистичког пројекта 

обезбеђује Главна филијала Пожаревац. 
 

Члан 7. 
 
Пре израде Урбанистичког пројекта, инвести-

тор је дужан да прибави услове надлежних јавних 
предузећа у складу са законом и прописима донетим 
на основу закона. 
 

Члан 8. 
 
Нацрт урбанистичког пројекта утврђује Изврш-

ни одбор Скупштине општине. 
Нацрт урбанистичког пројекта биће изложен 

ради увида и о њему се спроводи стручна расправа у 
просторијама СО Пожаревац. Оглас о јавном увиду 
објављује се у листу ''Реч народа”. 

Трајање јавног увида и стручне расправе је 15 
дана од дана објављивања огласа. 
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Члан 9. 
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику општине 
Пожаревац. 

 
У Пожаревцу 24.09.2002. год. 
 Број:  01-06-41/14 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ 
 

Председник Скупштине, 
Славољуб Матић, с. р. 

 
 
11 

 
На основу члана 89. става 2. Закона о средњој 

школи (“Службени гласник РС”, бр. 50/92, 53/93, 
67/93, 48/94, 24/96 и 23/2002) и на Основу члана 18. 
Статута општине Пожаревац (“Службени гласник 
општине Пожаревац”, бр. 7/99 и 3/2000), 

Скупштина општине Пожаревац, на седници од 
24.06.2002. године, донела је 

 
РЕШЕЊЕ 

о именовању чланова Школског одбора 
Пожаревачке гимназије у Пожаревцу 

 
І 

 
У Школски одбор Пожаревачке гимназије у 

Пожаревцу именују се: 
1. Јовић Слободан, Дечји вртић “Љубица Вре-

балов” у Пожаревцу, представник Министарства 
просвете; 

2. Мр Шухартовић Бранислав, професор физике 
и хемије Виша Техничка школа у Пожаревцу, пред-
ставник Министарства просвете 

3. Стевић др Шана, лекар, Дом здравља у Пожа-
ревцу, представник Министарства просвете; 

4. Ненадовић Станка, професор биологије, пре-
дставник Наставничког већа Школе; 

5. Јеремић Милош, професор филозофије, пред-
ставник Наставничког већа Школе; 

6. Ристић Миливоје, професор физичког васпи-
тања, представник Наставничког већа Школе; 

7. Јанковић Оливера, адвокат, представник Са-
вета родитеља Школе; 

8. Трифуновић Милорад, дипломирани еконо-
миста ''ЈУ-банка” у Пожаревцу представник Савета 
родитеља Школе; 

9. Трифуновић Владан, инжењер електротех-
нике, представник Савета родитеља Школе; 

ІІ 
 
Ово решење објавити у “Службеном гласнику 

општине Пожаревац”. 
 

У Пожаревцу, 24.06.2002. године 
Број: 0l-06-27/17х 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ 
 

Председник Скупштине, 
Славољуб Матић, с. р. 
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На основу члана 89. става 2. Закона о средњој 

школи (“Службени гласник РС'', бр. 50/92, 53/93, 
67/93, 48/94, 24/26 и 23/2002) и на основу члана 18. 
Статута општине Пожаревац (“Службени гласник 
oпштинe Пожаревац”, бр.7/99 и 3/2000), 

Скупштина општине Пожаревац, на седници од 
24. 06. 2002. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова Школског одбора 
Медицинске школе ''Дулић др Војислав” у 

Пожаревцу 
 

І 
 
У Школски одбор Медицинске школе ''Дулић 

др Војислав” у Пожаревцу именују се: 
1. Јорговановић Небојша, дипл. фармацеут, 

управиик Централне апотеке, у Пожаревцу, предста-
вник Министарства просвете; 

2. Илић Јасмина, дипл. Правник, ЈП ''Електро-
морава'' у Пожаревцу, представник Министарства 
просвете 

3. Бојовић др Велибор, Општа болница “Др 
Војислав Дулић” у Пожаревцу, представник Мини-
старства просвете; 

4. Обрадовић Бранислав, професор физике, 
представник Наставничког већа Школе; 

5. Милошевић Миладин, професор математи-
ке, представник Наставничког већа Школе; 

6. Васић Јадранка, професор социологије, 
представник Наставничког већа Школе; 

7. Гогић-Митић Анка, начелник Браничевског 
округа, представник Савета родитеља Школе; 

8. Јанковић Радојка, професор, представник 
Савета родитеља Школе; 

9. Миљковић Драган, дипл. економиста, пред-
ставник Савета родитеља Школе. 

 
II 

 
Ово решење објавити у “Службеном гласнику 

општине Пожаревац”. 
 

У Пожаревцу, 24. 06. 2002. године 
Број: 01-06-27/17ф 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ 
 

Председник Скупштине, 
Славољуб Матић, с. р. 

13 
 
На основу члана 89. става 2. Закона о средњој 

школи (“Службени гласник РС”, бр. 50/92, 53/93, 
67/93, 48/94, 24/96 и 23/2002) и на основу члана 18. 
Статута општине Пожаревац (“Службени гласник 
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oпштинe Пожаревац”, бр. 7/99 и 3/2000), 

Скупштина општине Пожаревац, на седници од 
24. 06. 2002. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова Школског одбора 
Пољопривредне школе са домом ученика “Соња 

Маринковић’ у Пожаревцу 
 

І 
 
У Школскн одбор Пољопривредне школе са 

домом ученика “Соња Маринковић” у Пожаревцу 
именују се: 

1. Илић Драган, дипл. инжењер информатике, 
потпредседник Скупштине општине Пожаревац, 
представник Министарства просвете; 

2. Спасић Горан, дипл. економиста, Концерн 
здраве хране “Бамби” у Пожаревцу, представник 
Министарства просвете 

3. Вучковић Перо, дипл. инжењер агрономије, 
“Агросистем” у Пожаревцу, представник Министар-
ства просвете; 

4. Стојићевић Слободан, професор стручних 
предмета, представник Наставничког већа Школе; 

5. Обрадовић Јасминка, професор хемије, 
представник Наставничког већа Школе; 

6. Милић Бранивој, професор стручних 
предмета, представник Наставничког већа Школе; 

7. Гавриловић Мирча, из Пожаревца, ул. 
Дунавска бр. 211а, представник Савета родитеља 
Школе; 

8. Крстић Северина, из Пожаревца, ул. Цветка 
Павловића бр. 3, представник Савета родитеља 
Школе; 

9. Јакшић Срећко, из Пожаревца ул. Братства 
јединства бр. 130а, представник Савета родитеља 
Школе. 

II 
 
Ово решење објавити у “Службеном гласнику 

општине Пожаревац”. 
 

У Пожаревцу, 24. 06. 2002. године 
Број: 01-06-27/17р  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ 
  

Председник Скупштине, 
Славољуб Матић, с. р. 
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На основу члава 89. става 2. Закона о средњој 

школи (“Службени гласник РС”, бр. 50/92, 53/93, 
67/93, 48/94, 24/96 и 23/2002) и на основу члана 18. 
Статута општине Пожаревац (“Службени гласник 
општине Пожаревац”, бр. 7/99 и 3/2000), 

Скупштина општине Пожаревац, на седници од 
24. 06. 2002. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова Школског одбора 

Економско-трговинске школе у Пожаревцу 
 

I 
 
У Школски одбор Економско-трговинске школе 

у Пожаревцу именују се: 
1. Шокорац Слободан, инж. грађевинарства, 

ЖТП Пожаревац, представник Министарства прос-
вете; 

2. Пивац Жарко, одборник из Пожаревца, 
Фонд за здравствено осигурање у Пожаревцу, 
представник Министарства просвете 

3. Најдановнћ Саша, дипл. правник, Општин-
ска управа општине Пожаревац, представник 
Министарства просвете; 

4. Милчић Слободанка, представвик Настав-
ничког већа Школе; 

5. Стокић Весна, представник Наставничког 
већа Школе; 

6. Грозданић Драгана, представник Настав-
ничког већа Школе; 

7. Николић Сузана, представник Савета 
родитеља Школе; 

8. Узелац Јанко, представвик Савета родитеља 
Школе; 

9.   Рајковић Славица, представник Савета ро-
дитеља. 

II 
 

Ово решење објавити у “Службеном гласнику 
општине Пожаревац”. 

 
У Пожаревцу, 24. 06. 2002. године 
Број: 01-06-27/17у  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ 
 

Председник Скупштине, 
Славољуб Матић, с. р. 
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На основу члана 89. става 2. Закона о средњој 
школи (“Службени гласник РС”, бр. 50/92, 53/93, 
67/93, 48/94, 24/96 и 23/2002) и на основу члана 18. 
Статута општине Пожаревац (“Службени гласник 
општине Пожаревац”, бр. 7/99 и 3/2000), 

Скупштина општине Пожаревац, на седници од 
24. 06. 2002. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању чланова Школског одбора 
Политехничке школе у Пожаревцу 

 
І 

 
У Школски одбор Политехничке школе у 

Пожаревцу именују се: 
1. Павловић Милан, дипл. инжењер рударства, 

ЈП Површински копови ''Костолац'', представник 
Министарства просвете; 

2. Марковнћ Драган, дипл. инжењер електро-
технике, ЈП “Електроморава” у Пожаревцу, предс-
тавник Министарства просвете 

3. Ристић Миодраг, дипл. инжењер електро-
технике, ЈП “Електроморава” у Пожаревцу, предста-
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вник Министарства просвете; 
4. Јелисијевић Зоран, професор, представник 

Наставничког већа Школе; 
5. Калинић Наташа, професор, представник 

Наставничког већа Школе; 
6. Обреновић Милица, професор, представник 

Наставничког већа Школе; 
7. Јанковић Весна, КВ продавац из Пожарев-

ца, представник Савета родитеља Школе; 
8. Лазић Милан, економски техничар из Алек-

сандровца, представник Савета родитеља Школе; 
9. Момировић Славољуб, радник из Братинца, 

представник Савета родитеља Школе; 
 

П 
 
Ово решење објавити у “Службеном гдаснику 

општине Пожаревац”. 
 

У Пожаревцу, 24. 06. 2002. године 
Број: 01-06-27/17с 

 
СКУПІІIТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ 
 

Председник Скупштине, 
Славољуб Матић, с. р. 

 
16 

 
На основу члана 118. става 2. Закона о основној 

школи (“Службени гласник РС”, бр. 50/92, 53/93, 
67/93, 48/94, 66/94 и 23/2002) и на основу члана 18. 
Статута општине Пожаревац (“Службени гласник 
општине Пожаревац”, бр. 7/99 и 3/2000), 

Скупштина општине Пожаревац, на седници од 
24. 06. 2002. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова Школског одбора школе за 
основно и средње музичко образовање “Стеван 

Мокрањац” у Пожаревцу 
 

І 
 
У Школски одбор Школе за основно и средње 

музичко образовање “Стеван Мокрањац” у Пожа-
ревцу именују се: 

1. Обрадовић Љубиша, професор у пензији, из 
Пожаревца, представник Скупштине општине По-
жаревац; 

2. Марјановић Зоран, дипл. правник, председ-
ник Извршног одбора Скупштине општине Пожаре-
вац, представник Скупштине општине Пожаревац; 

3. Милошевић Петар, из Пожаревца, пред-
ставник Скупштине општине Пожаревац; 

4. Босић Татјана, представник Наставничког 
већа Школе; 

5. Станојевић Периша, представник Наставни-
чког већа Школе; 

6. Стевић Драгана, представник Наставничког 
већа Школе; 

7. Ђорђевић Славолуб, представник Савета ро-
дитеља Школе; 

8. Лукић Александар, представник Савета ро-
дитеља Школе; 

9. Вукомановић Димитрије, представник Са-
вета родитеља Школе; 

 
II 

 
Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

општине Пожаревац”. 
 

У Пожаревцу, 24. 06. 2002. године 
Број: 0l-06-27/17о 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ 
 

Председник Скупштине, 
Славољуб Матић, с. р. 

 
 

17 
 
На основу члана 89. става 2. Закона о средњој 

школи (“Службени гласник РС”, бр. 50/92, 53/93, 
67/93, 48/94, 24/96 и 23/2002) и на основу члана 18. 
Статута општине Пожаревац (“Службени гласник 
општине Пожаревац”, бр. 7/99 и 3/2000), 

Скупштина општине Пожаревац, на седници од 
24. 06. 2002. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова Школског одбора 
Техничке школе “Никола Тесла”у Костолцу 

 
І 

 
У Школски одбор Техничке школе “Никола 

Тесла” у Костолцу именују се: 
1. Вујчић Срђан, дипл. инжењер машинства, 

ЈП Површински копови “Костолац” Костолац, пред-
ставник Министарства просвете; 

2. Милановић Зоран, из Костолца, представ-
ник Министарства просвете 

3. Јанићијевић Драгослав, дипл. инжењер ма-
шинства, ЈП Површински копови ''Костолац'', 
Костолац представник Министарства просвете; 

4. Маслаћ Жељко, професор, представник 
Наставничког већа Школе; 

5. Дендић Милорад, професор, представник 
Наставничког већа Школе; 

6. Тодић Драган, професор, представник 
Наставничког већа Школе; 

7. Јанковић Владимир, аутомеханичар, пред-
ставник Савета родитеља Школе; 

8. Ераковић Зоран, машинскн техничар, пред-
ставник Савета родитеља Школе; 

9. Петровић Славица, економиста, представ-
ник Савета родитеља Школе; 

 
II 

 
Ово решење објавити у “Службеном гласнику 

општине Пожаревац”. 
 

У Пожаревцу, 24. 06. 2002. године 
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Број: 0l-06-27/17т 

 
CKУПШTИHA ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ 
 

Председник Скупштине, 
Славољуб Матић, с. р. 

 
 
18 

 
На основу члана 9. Одлуке о оснивању Јавног 

предузећа Дирекција за изградњу општине Пожа-
ревац (“Службени гласник општине Пожаревац’, бр. 
6/98 и 2/2001) и члана 18. Статута општине 
Пожаревац (“Службени гласник општине Пожа-
ревац”, бр. 7/99 и 3/2000), 

Скупштина општине Пожаревац, на седници од 
24. 09. 2002. год., донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању вршиоца дужности 
директора Јавног предузећа Дирекција за 

изградњу општине Пожаревац 
 

І 
 
Разрешава се Милутин Миленковић дужности 

вршиоца дужности директора Јавног предузећа 
Дирекција за изградњу општине Пожаревац. 

 
ІІ 

 
Именује се Саша Исаковић, садашњи заменик 

директора Јавног предузећа Дирекција за изградњу 
општине Пожаревац, за вршиоца дужности дирек-
тора Јавног предузећа Дирекција за изградњу 
општине Пожаревац. 

 
ІІІ 

 
Обавезује се Извршни одбор Скупштине 

општине Пожаревац да у сарадњи са Управним 
одбором Јавног предузећа Дирекција за изградњу 
општине Пожаревац одмах по пријему овог решења 
спроведе процедуру расписивања конкурса за 
именовање директора Јавног предузећа Дирекција за 
изградњу општине Пожаревац. 

 
ІV  

Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 
општине Пожаревац”. 

 
У Пожаревцу, 24. 09. 2002. године 
Број: 01-06-41/18а 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ 
 

Председник Скупштине, 
Славољуб Матић, с. р. 

19 
 
На основу члана 8. става 2. Одлуке о оснивању 

Установе Центар за културу у Пожаревцу (''Служ-
бени гласник општине Пожаревац'', бр. 5/2001) и 
члана 18. Статута општине Пожаревац (“Службени 
гласник општине Пожаревац”, бр. 7/99  и 3/2000), 

Скупштина општине Пожаревац, на седници од 
24. 09. 2002. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу и именовању вршиоца дужности 
директора Установе Центар за културу у 

Пожаревцу 
 

І 
 
РАЗРЕШАВА СЕ Светлана Савићевић из По-

жаревца дужности вршиоца дужности директора 
Установе Центар за културу у Пожаревцу. 

 
ІІ 

 
За вршиоца дужности директора Установе 

Центар за културу у Пожаревцу именује се Гордан 
Бојковић, професор из Пожаревца. 

 
III 

 
Обавезује се Извршни одбор Скупштине 

општине Пожаревац да у сарадњи са Управним 
одбором Установе Центар за културу у Пожаревцу 
одмах по пријему овог решења спроведе процедуру 
расписивања конкурса за именовање директора 
Установе Центар за културу у Пожаревцу. 

 
IV 

 
Ово решење објавити у ''Службеном  гласнику 

општине Пожаревац”. 
 

У Пожаревцу, 24. 09. 2002. године 
Број: 01-06-41/18б 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ 

 
Председник Скупштине, 
Славољуб Матић, с. р. 

 
20 

 
На основу члана 6. и 7. Одлуке о оснивању 

Туристичке организације Пожаревац (''Службени 
гласник општине Пожаревац'', бр. 3/95) и члана 18. 
Статута општине Пожаревац (''Службени гласник 
општине Пожаревац”, бр. 7/99  и 3/2000), 

Скупштина општине Пожаревац, на седници од 
24. 09. 2002. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању директора Туристичке 
организације у Пожаревцу 

 
І 

 
ИМЕНУЈЕ СЕ Драгана Станисављевић из 

Пожаревца за директора Туристичке организације у 
Пожаревцу. 

ІІ 
 
Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

општине Пожаревац”. 
 

Пожаревцу, 24. 09. 2002. године 
Број: 01-06-41/18в 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ 
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Председник Скупштине, 
Славољуб Матић, с. р. 

  
21 

 
На основу члана 3. Одлуке о образовању Савета 

за бригу о старим лицима (‘‘Службени гласник 
општине Пожаревац'', бр. 2/98) и члана 18. Статута 
општине Пожаревац (“Службени гласник општине 
Пожаревац”, бр.7/99 и 3/2000), 

Скупштина општине Пожаревац, на седници од 
24. 9. 2002. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу и именовању председника и једног 
члана Савета за бригу о старим лицима 

 
І 

 
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ др Мира Стевановић из 

Пожаревца дужности председника Савета за бригу о 
старим лицима и Слободан Јовановић из Пожаревца 
дужности члана Савета за бригу о старим лицима. 

 
ІІ 

 
ИМЕНУЈУ СЕ: 
1. Мирослава Филиповић, одборник из 

Костолца, ул. Јадранска бр. 9/28, за председника 
Савета за бригу о старим лицима; 

2. Бранко Мрђан из Костолца, за члана Савета 
за бригу о старим лицима. 

ІІІ 
 
Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

општине Пожаревац 
 

У Пожаревцу, 24. 09. 2002. године  
Број: 0l-06-41/18г 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ 

 
Председник Скупштине, 
Славољуб Матић, с. р. 

 
22 
 

На основу члана 9. Одлуке о оснивању Уста-
нове Градски женски хор ‘‘Барили'' у Пожаревцу 
(‘‘Службени гласник општине Пожаревац'', бр. 7/97) 
и члана 18. Статута општине Пожаревац (''Службени 
гласник општине Пожаревац”, бр. 7/99 и 3/2000), 

Скупштина општине Пожаревац, на седници од 
24. 9. 2002. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању председника и једног 
члана Управног одбора Установе Градски 

женски хор ''Барили'' у Пожаревцу 
 

І 
 
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ Миодраг Милосављевић из 

Пожаревца дужности председника Управног одбора 
Установе Градски женски хор ‘‘Барили'' у 
Пожаревцу и Душан Цвејић из Пожаревца, дужнос-
ти члана Управног одбора Установе Градски женски 
хор ‘‘Барили'' у Пожаревцу. 

 
ІІ 

 
ИМЕНУЈУ СЕ: 
1. Душан Цвејић, одборник из Пожаревца, за 

председника Управног одбора Установе Градски 
женски хор ‘‘Барили'' у Пожаревцу; 

2. Миодраг Милосављевић из Пожаревца, за 
члана Установе Градски женски хор ''Барили'' у 
Пожаревцу. 

 
ІІІ 

 
Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

општине Пожаревац”. 
 

У Пожаревцу, 24. 09. 2002. године 
Број: 01-06-41/l8д 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ 
 

Председник Скупштине, 
Славољуб Матић, с. р. 

 
23 
 

На основу члана 15. Одлуке о подели Установе 
Центар за културу Пожаревац и оснивању четири 
установе у области културе (‘‘Службени гласник 
општине Пожаревац'', бр. 5/93) и члана 18. става 1. 
тачка 24. Статута општине Пожаревац (“Службени 
гласник општине Пожаревац”, бр.7/99и 3/2000), 

Скупштина општине Пожаревац, на седници од 
24. 09. 2002. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању два члана Управног 
одбора Установе Народни музеј у Пожаревцу 

 
І 

 
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ Драгица Живковић из 

Пожаревца, дужности члана Управног одбора Уста-
нове Народни музеј у Пожаревцу и Слободан Стоји-
ћевић из Пожаревца, дужности члана Управног 
одбора Установе Народни музеј у Пожаревцу. 

ІІ 
 
ИМЕНУЈУ СЕ: 
1. Јагода Ђурђевић из Пожаревца, ЈРДНП 

‘‘Реч народа'', за члана Управног одбора Установе 
Народни музеј у Пожаревцу; 

2. Мирослав Арсић, уметник из Пожаревца, 
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Народни музеј у Пожаревцу, за члана Управног 
одбора Установе Народни музеј у Пожаревцу. 

 
ІІІ 

 
Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

општине Пожаревац”. 
 

У Пожаревцу, 24. 09. 2002. године 
Број: 01-06-41/18ђ 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ 
 

Председник Скупштине, 
Славољуб Матић, с. р. 

 
24 
 

На основу члана 8. и 11. Одлуке о оснивању 
Јавног комуналног предузећа ‘‘Водовод и 
канализација'' (‘‘Службени гласник општине 
Пожаревац'', бр. 6/98 и 2/2000) и члана 18. Статута 
општине Пожаревац (“Службени гласник општине 
Пожаревац”, бр. 7/99и 3/2000), 

Скупштина општине Пожаревац, на седници од 
24. 9. 2002. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу и именовању председника Управног 
и Надзорног одбора  Јавног комуналног предузећа 

‘‘Водовод и канализација'' у Пожаревцу 
 

І 
 
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ Милутин Миленковић из 

Пожаревца, дужности председника Управног одбора 
Јавног комуналног предузећа ‘‘Водовод и 
канализација'' у Пожаревцу и Никола Јотић из 
Пожаревца, дужности председника Надзорног 
одбора Јавног комуналног предузећа ‘‘Водовод и 
канализација'' у Пожаревцу. 

 
ІІ 

 
ИМЕНУЈУ СЕ: 
1. Славиша Јанковић, приватни предузетник 

из Пожаревца, за председника Управног одбора 
Јавног комуналног предузећа ‘‘Водовод и канализа-
ција'' у Пожаревцу. 

2. Милан Дабић, стручни сарадник Општинске 
управе општине Пожаревац, из Пожаревца, за 
председника Надзорног одбора Јавног комуналног 
предузећа ‘‘Водовод и канализација” у Пожаревцу. 

ІІІ 
 
Ово решење објавити у  ''Службеном гласнику 

општине Пожаревац”. 
 

У Пожаревцу, 24. 09. 2002. године 
Број: 0l-06-41/18е 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ 
 

Председник Скупштине, 
Славољуб Матић, с. р. 

 
 

25 
 
На основу члана 118. става 2. Закона о основној 

школи (‘‘Службени гласник РС, бр. 50/92, 53/93, 
67/93, 48/94, 66/94 и 22/2002) и на основу члана 18. 
Статута општине Пожаревац (''Службени гласник 
општине Пожаревац”, бр. 7/99 и 3/2000), 

Скупштина општине Пожаревац, на седници од 
24. 09. 2002. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу и именовању чланова Школског 
одбора Основне школе ‘‘Свети Сава'' у 

Пожаревцу 
 

І 
 
РАЗРЕШАВА СЕ Слободан Перовић, одборник 

из Пожаревца, дужности члана Школског одбора 
Основне школе ‘‘Свети Сава’‘ у Пожаревцу, пред-
ставник Скупштине општине Пожаревац. 

 
ІІ 

 
У Школски одбор Основне школе ‘‘Свети Сава'' 

у Пожаревцу именују се: 
1. Снежана Милишић-Маринковић, професор 

Медицинске школе из Пожаревца, за члана, пред-
ставник Скупштине општине Пожаревац; 

2. Драган Мирковић из Пожаревца, за члана, 
представник Савета родитеља; 

3. Зора Вељковић из Пожаревца, за члана, 
представник Савета родитеља; 

4. Влада Тодоровић из Пожаревца, за члана, 
представник Савета родитеља. 

 
ІІ 

 
Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

општине Пожаревац”. 
 

У Пожаревцу, 24. 09. 2002. године 
Број: 01-06-41/18ж 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ 
 

Председник Скупштине, 
Славољуб Матић, с. р. 
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На основу члана 118. става 2. Закона о основној 

школи (‘‘Службени гласник РС, бр. 50/92, 53/93, 
67/93, 48/94, 66/94 и 22/2002) и на основу члана 18. 
Статута општине Пожаревац (“Службени гласник 
општине Пожаревац”, бр. 7/99 и 3/2000), 

Скупштина општине Пожаревац, на седници од 
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24. 09. 2002. године, донела је 
 

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

одбора Основне школе ‘‘Божидар Димитријевић-
Козица'' у Брадарцу 

 
І 

 
РАЗРЕШАВА СЕ Снежана Несторовић, дужно-

сти члана Школског одбора Основне школе ‘‘Бо-
жидар Димитријевић-Козица'' у Брадарцу, представ-
ник Наставничког већа. 

 
ІІ 

 
У Школски одбор Основне школе ‘‘Божидар 

Димитријевић – Козица'' у Брадарцу, именују се: 
1. Горица Милосављевић, представник Настав-

ничког већа; 
2. Звездан Вулетић из Кличевца, представник 

Савета родитеља; 
3. Велибор Вељковић из села Баре, представник 

Савета родитеља; 
4. Слађана Савић из Маљуревца, представник 

Савета родитеља. 
 

ІІI 
 
Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

општине Пожаревац”. 
 

У Пожаревцу, 24. 09. 2002. године 
Број: 01-06-41/18з 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ 
 

Председник Скупштине, 
Славољуб Матић, с. р. 
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На основу члана 4. става 1. Уговора о оснивању 

Регионалног центра за таленте из области приро-
дних и техничких наука у Пожаревцу (‘‘Службени 
гласник општине Пожаревац'', бр. 2/98 и 3/98) и 
члана 18. Статута општине Пожаревац (“Службени 
гласник општине Пожаревац”, бр. 7/99  и  3/2000), 

Скупштина општине Пожаревац, на седници од 
24. 09. 2002. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу једног члана Управног одбора 
Регионалног центра за таленте из области 
природно-техничких наука у Пожаревцу 
 
 

І 
 

РАЗРЕШАВА СЕ Хатиџа Стевановић, профе-
сор из Пожаревца, начелник Оделења Министарства 
просвете у Пожаревцу, дужности члана Управног 
одбора Регионалног центра за таленте из области 
природних и техничких наука у Пожаревцу. 

 
ІІ 

 
Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

општине Пожаревац”. 
 

У Пожаревцу, 24. 09. 2002. године 
Број: 01-06-41/18и 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ 
 

Председник Скупштине, 
Славољуб Матић, с. р. 

 
28 

 
На основу члана 152. став 1. тачке 9. и става 4. 

Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник 
републике Србије'' бр. 49/99 и 27/2001), а у вези са 
чланом 66. Закона о локалним изборима (‘‘Слу-
жбени гласник републике Србије'', бр. 33/2002), 

Скупштина општине Пожаревац, на седници од 
24. 09. 2002. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о престанку мандата одборнику Скупштине 
општине Пожаревац 

 
І 

 
Драгану Миловановићу, одборнику Скупштине 

општине Пожаревац, из Пожаревца, престао је 
мандат одборника закључно са 12. 09. 2002. године. 

 
II 

 
Ово решење објавити у ‘‘Службеном гласнику 

општине Пожаревац''. 
 

У Пожаревцу, 24. 09. 2002. године  
Број: 01-06-41/18 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ 
 

Председник Скупштине, 
Славољуб Матић, с. р. 


