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Ha основу члана 23. става 1. Закона o 
комуналним делатностима („Службени гласник 
РС”, бр. 16/97 и 42/98) и на основу члана 44. Статута 
општине Пожаревац („Службени гласник општине 
Пожаревац”, бр. 2/05), Скупштина општине 
Пожаревац на седници од 28.12.2007. године, 
донела је

РЕШЕЊЕ
o давању сагласности на Ценовник услуга ЈКП 

„Комуналне службе” из Пожаревца

I
Даје се сагласност на Ценовник услуга ЈКП 

„Комуналне службе” из Пожаревца, бр. 01-4839/2 
од 24.12.2007. године.

Цене услуга по Ценовнику ЈКП „Комуналне 
службе” из Пожаревца примењиваће се почев од 
01.02.2008. године.

II
Ово решење као и Ценовник услуга ЈКП 

„Комуналне службе” из Пожаревца објавити у 
„Службеном гласнику општине Пожаревац”.

У Пожаревцу, 28.12.2007. годинe   Број :01-06-66/6

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

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

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

Година XXXIX Број 6 ПОЖАРЕВАЦ 31.12.2007.

ВРСТА УСЛУГЕ СТАРА ЦЕНА НОВА ЦЕНА
ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА:
индивидуални корисници и кућни савети 2.91 дин/м2/месечно 3.09 дин/м2/месечно
привреда, јавне установе и стоваришта 4.07 дин/м2/месечно 4.31 дин/м2/месечно
угоститељство, занатске радње и интелектуалне услуге 11.61 дин/м2/месечно 12.31 дин/м2/месечно
киосци до 10 м2 290,25 дин/месечно 307.66 дин/месечно
киосци преко од 10 м2 до 20 м2 580.05 дин/месечно 614,85 дин/месечно
ЈАВНА ХИГИЈЕНА:
чишћење 0.2628 дин/м2 0.2628 дин/м2

чакљање 0.0438 дин/м2 0.0438 дин/м2

прање 0.7880 дин/м2 0.7880 дин/м2

поливање 0.1606 дин/м2 0.1606 дин/м2

ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ:
закуп тезги - Моше Пијаде “Krug” 2.687,50 дин/месечно 2.848,75 дин/месечно
закуп тезги - Шумадијска - зелени део 1.612,50 дин/месечно 1.709,25 дин/месечно
закуп тезги - Шумадијска - бувљак 3.762,50 дин/месечно 3.988,25 дин/месечно
закуп тезги - Пионирски трг 1.397,50 дин/месечно 1.481,35 дин/месечно
пијачнина - 1 тезга 2м пијаца “Круг” 161,25 дин/дан 170,93 дин/дан
пијачнина-1 тезга 2м “Шумадијска” 107,50 дин/дан 114,00 дин/дан
пијачнина- 1 тезга 2м “Пионирски трг” 53,75 дин/дан 57,00 дин/дан
млечни производи 4.00% од робе/дан 4.00% од робе/дан
живина-заклана 6.00% од робе/дан 6.00% од робе/дан
Пијачнина бувља пијаца - напољу 1м 53,75 дин/дан 57,00 дин/дан
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ЈКП “Комуналне службе”, Пожаревац

Нови ценовник услуга
* Цене су без ПДВ-а 
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Пијачнина бувља пијаца - у хали 1м 64,50 дин/дан 68,37 дин/дан
Пијачнина бувља пијаца - странци 1м 107,50 дин/дан 114 дин/дан
Пијаца Костолац пијачнина 1 тезга 2м 53,75 дин/дан 57,00 дин/дан
Пијаца Костолац пијачнина “бувља пијаца” 1тезга2м 53,75 дин/дан 57,00 дин/дан
ПијацаКостолац пијачнина “сточна пијаца” 1 тезга 2м 53,75 дин/дан 57,00 дин/дан
Закуп локала пијаца Костолац - занати до 6м2 164,48 дин/м2/месечно 173,35 дин/м2/месечно
Закуп локала пијаца Костолац - занати 6-12м2 137,06 дин/м2/месечно 145,28 дин/м2/месечно
Закуп локала пијаца Костолац - занати 12-30м2 1 10,73 дин/м2/месечно 1 17,37 дин/м2/месечно
Закуп локала пијаца Костолац - занати преко 30м2 82,24 дин/м2/месечно 87,17 дин/м2/месечно
Закуп локала пијаца Костолац -трговина до 6м2 246,71 дин/м2/месечно 261,51 дин/м2/месечно
Закуп локала пијаца Костолац - трговина 6-12м2 219,30 дин/м2/месечно 232,46 дин/м2/месечно
Закуп локала пијаца Костолац -трговина 12-30м2 191,89 дин/м2/месечно 203,40 дин/м2/месечно
Закуп локала пијаца Костолац - трговина 30м2 164,48 дин/м2/месечно 173,35 дин/м2/месечно
Закуп локала пијаца Костолац -угост.и туризам до 6м2 274,13 дин/м2/месечно 290,58 дин/м2/месечно
Закуп локала пијаца Костолац - угост.и туризам 6-12м2 246,71 дин/м2/месечно 261,51 дин/м2/месечно
Закуп локала пијаца Костолац -угост.и туризам 12-30м2 219,30 дин/м2/месечно 232,46 дин/м2/месечно
Закуп локала пијаца Костолац - угост.и туризам преко 30м2 191,89 дин/м2/месечно 203,40 дин/м2/месечно
Закуп локала пијаца Костолац -финанс и интел.услуге до 6м2 438,60 дин/м2/месечно 464,92 дин/м2/месечно
Закуп локала пијаца Костолац - финанс и интел.услуге 6-12м2 411,18 дин/м2/месечно 435,85 дин/м2/месечно
Закуп локала пијаца Костолац -финанс и интел.услуге 12-30м2 328,95 дин/м2/месечно 348,69 дин/м2/месечно
Закуп локала пијаца Костолац-финанс и интел.услуге преко 
30м2 301,50 дин/м2/месечно 3 19,59 дин/м2/месечно

Закуп пословног простора - Моше Пијаде - затворени простор 73 1,00 дин/м2/месечно 774,86 дин/м2/месечно
Закуп пословног простора - Моше Пијаде - отворени простор 548,25 дин/м2/месечно 581,15 дин/м2/месечно
Закуп пословног простора - Шумадијска трговина, 
угоститељство 5 1 6,00 дин/м2/месечно 546,96 дин/м2/месечно

Закуп пословног простора - Шумадијска-стари занати- 387,00 дин/м2/месечно 410,22 дин/м2/месечно
Закуп пословног простора Шумадијска -отворени 306,37 дин/м2/месечно 324,75 дин/м2/месечно
Ауто пијаца - улаз возила 227,75 дин/дан 241,42 дин/дан
Ауто пијаца - ауто-приколица 91,11 дин/дан 96,58 дин/дан
Ауто пијаца - Возило до 2 тоне 136,65 дин/дан 144,85 дин/дан
Ауто пијаца - возила до 5 тона 182,21 дин/дан 193,14 дин/дан
Ауто пијаца - возила преко 5 тона 227,75 дин/дан 241,42 дин/дан
ГРОБЉАНСКЕ УСЛУГЕ:
Закуп гробног места у гробници по 1м2 53,75 дин/ годишње 57,00 дин/годишње
закуп гробног места у опсегу по 1м2 53,75 дин/ годишње 57,00 дин/годишње
закуп гробног места у хумци по 1м2 53,75 дин/ годишње 57,00 дин/годишње
Накада за одржавање главних стаза-гробница-опсег-хумка по 
1м2 75,25 дин/ годишње 79,76 дин/годишње

Сахрањивање у хумци-опсегу 3.547,50 3.760,35 дин
Сахрањивање у гробници без ископа 3.010,00 3.190,60 дин
Сахрањивање у гробници-ископ улаза 3.547,50 3.760,35 дин
Сахрањивање у зиданој раки 5.482,50 5.811,45дин
Одржавање гробних места за 1 месец по 1 гробном месту 322,50 дин 341,85дин
Рушење зида и суво зидање код гробница 1. 182,50 дин 1.253,45 дин
Суво зидање опеком без материјала (дупла рака) 1.935,00 дин 2.051,10дин
Озвучење капеле на захтев странке 322,50 дин 341,85 дин
Коришћење матичне гробнице надан 150,50 159,53 дин
Коришћење стола за парастос по сату 75,25 79,77 дин
Коришћење капеле сале по 1 сату 430,00 455,80дин
Пренос покојника капела-црква-гробно место 537,50 569,75 дин



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ31.12.2007. Број 6 - Страна 3

3

Ha основу члана 44. Статута општине Пожаревац 
(„Службени гласник општине Пожаревац”, бр. 
2/2005), Скупштина општине Пожаревац, на 
седници од 28.12.2007. године, донела је

РЕШЕЊЕ
o образовању Комисије за израду Годишњег 
програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта за 2008. годину

Образује се Комисија за израду Годишњег 
програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта у општини Пожаревац 
за 2008. годину и у исту се именују:

- за председника: Новица Пантић, дипл. 
правник из Пожаревца, ул. Книнска бр. 16, 
Општински суд у Пожаревцу, a за заменика 
Боривоје Стевановић, инжењер геодезије из 
Пожаревца, ул. Нушићева бр. 10;

- за чланове:
1. Зоран Марјановић, дипл. правник 

Општинске управе општине 
Пожаревац;

2. Бошко Перић, дипл. инж. пољопривреде 
Општинске управе општине 
Пожаревац;

3. Живомир Рајичић , адвокат из 
Пожаревца, ТЦ „Евроцентар” , локал 
бр. 17;

Сакупљање лешева дављеника 4.300,00 4.558,00 дин
Сакупљање лешева у саобраћајним удесима 4.300,00 4. 558,00 дин
Сакупљање лешева са вешала 4.300,00 4.558,00 дин
Сакупљање лешева у пожарима 4.300,00 4.558,00 дин
Сакупљање лешева у распаднутом стању 6.450,00 6.837,00 дин
Есхумација посмртних остатака до 5 година 6.450,00 6.837,00 дин
Есхумација посмртних остатака од 5 до 10 година 6.450,00 6.837,00 дин
Есхумација посмртних остатакаод 10 до 15 година 5.375,00 5.697,50дин
Есхумација посмртних остатака преко 15 година 3.225,00 3.418,50 дин
Превоз у локалу до 10 км. 645,00 683,70 дин
Чекање возила на захтев странке o lx 322,50 341,85дин

Превоз покојника и опреме преко 10км. 70% од цене 1 лит.
бензина по 1км.

70% од цене 1 лит.
бензина по 1км.

Спуштање покојника са спрата по 1спрату 322,50 341,85дин
Убацивање покојника у сандук 537,50 569,75 дин
Улазак путничког возила у круг гробља 107,50 113,95 дин
Намештање споменика 322,50 341,85дин
Накнада за постављање споменика 537,50 569,75 дин
Накнада за постављање ограда на старом делу гробља 752,50 797,65 дин
Разбијање бетона по једном часу 2.150,00 2.279,00 дин
По 1 сату када се покојник не сахрању- 75,25 79,77 дин
Накнада за постављање мермера на гробници-опсегу по 1м2 322,50 341,85 дин
Улазак теретног возила остале потребе 215,00 227,90 дин
Прихватилиште за псе и мачке луталице
Карантински дан-смештај паса луталица (хватање, 
евидентирање, превоз, смештај, исхрана) 200,00 дин/ком 212,00 дин/ком
Услуге по једном радном дану за ангажовање једног радника 
(ефективни рад у часовима) 4.000,00 дин/ 6 часова 4.240,00 дин/ 6 часова

Рад возила Службе ЗОО хигјена по сату 1.500,00 дин 1.590,00 дин
Скупљање угинулих паса и мачака 500,00 дин/ком 530,00 дин/ком

У Пожаревцу 24.12.2007.године          Број: 01-4839/2

ЈКП “Комуналне службе” 
Директор

Ваљаревић Саша, дипл. ецц., с.р.
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4. Петар Урошевић, инжењер 
пољопривреде из Пожаревца, ул. 
Тежачко сокаче бр. 10; и

5. Александар Животић, инжењер 
геодезије, ЈП Дирекција за изградњу 
општине Пожаревац.

II
Задатак Комисије је да изради Годишњи програм 

заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта за 2008. годину, којим ће утврдити врсту 
и обим радова које треба извршити у 2008. години, 
динамику извођења радова и улагања средстава, 
податке који се односе на пољопривредно земљиште 
у својини Републике Србије (у даљем тексту: у 
државној својини), и то податке о:

1) укупној површини и површини по 
катастарским општинама пољопривредног 
земљишта у државној својини на територији 
општине;

2) корисницима пољопривредног земљишта у 
државној својини;

3) површини пољопривредног земљишта 
у државној својини која није дата на 
коришћење;

4) укупној површини пољопривредног 
земљишта у државној својини која 
је планирана за давање у закуп, као 
и површине делова пољопривредног 
земљишта у државној својини које су 
планиране за давање у закуп (једна или 
више катастарских парцела) са бројем 
катастарске парцеле, површином, класом, 
културом, катастарским приходом и 
тржишном вредношћу катастарске парцеле; 
и

5) стању заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта у државној 
својини.

III
Комисија је дужна да предлог Годишњег 

програма из тачке II овог решења изради и достави 
Скупштини на усвајање најкасније у року од 30 
дана од дана именовања.

IV
Председник општине Пожаревац донеће решење 

o накнади председнику и члановима Комисије за 
рад у истој.

У Пожаревцу, 28.12.2007. године   Број: 01-06-66/1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

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

4

Ha основу члана 7. Одлуке o оснивању Јавног 
предузећа Дирекција за изградњу општине 
Пожаревац (“Службени гласник општине 
Пожаревац”, бр. 2/01 и 3/04) и на основу члана 44. 
Статута општине Пожаревац (“Службени гласник 
општине Пожаревац”, бр. 2/05), Скупштина 
општине Пожаревац, на седници од 28.12. 2007. 
године, донела је

Р E Ш E Њ E
o разрешењу и именовању 1 члана Управног 

одбора Јавног предузећа Дирекција за изградњу 
општине Пожаревац

I
Разрешава се Зоран Ђорђевић из Пожаревца, 

дужности члана Управног одбора Јавног предузећа 
Дирекција за изградњу општине Пожаревац у 
Пожаревцу, представник предузећа.

II
Именује се Љутица Редић из Пожаревца, за 

члана Управног одбора Јавног предузећа Дирекција 
за изградњу општине Пожаревац у Пожаревцу, 
представник предузећа.

III
Ово решење објавити у “Службеном гласнику 

општине Пожаревац”.

У Пожаревцу, 28.12.2007. године   Број: 01-06-66/2

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

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

5

Ha основу члана 52. и 53, става 2. и 3. и члана 
54. Закона o основама система образовања и 
васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 62/03, 
64/03, 58/04 и 62/04) и на основу члана 44. Статута 
општине Пожаревац (“Службени гласник општине 
Пожаревац”, бр. 2/05), Скупштина општине 
Пожаревац, на седници рд 28.12.2007. године, 
донела је
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Р E Ш E Њ E
o разрешењу и именовању једног члана 

Управног одбора Установе за предшколско 
васпитање и образовање деце Дечји вртић 

„Љубица Вребалов” у Пожаревцу

I
Разрешава се Маргарета Секуловић, дужности 

члана Управног одбора Установе за предшколско 
васпитање и образовање деце Дечји вртић „Љубица 
Вребалов” у Пожаревцу, представник Савета 
родитеља Дечијег вртића.

II
Именује се Горан Сегер из Пожаревца за 

члана Управног одбора Установе за предшколско 
васпитање и образовање деце Дечји вртић „Љубица 
Вребалов” у Пожаревцу, представник Савета 
родитеља Дечијег вртића.

III
Ово решење објавити у “Службеном гласнику 

општине Пожаревац”.

У Пожаревцу, 28.12.2007. године   Број: 01-06-66/3

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

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

6

Ha основу члана 52. става 2., 53. става 1., 2., 9., 
10. и 11. и 54. става 1. и 3. тачке 1. Закона o основама 
система образовања и васпитања (“Службени 
гласник РС”, бр. 62/03, 64/04, 58/04 и 62/04) и на 
основу члана 44. Статута општине Пожаревајџ 
(“Службени гласник општине Пожаревац”, бр. 
2/05), Скупштина општине Пожаревац, на седници 
рд 28.12.2007. године, донела је

Р E Ш E Њ E
o разрешењу и имеиовању чланова Школског 

одбора Техничке школе „Никола Тесла” у 
Костолцу

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

1. Пауновић Владимир, професор, предста-
вник запослених Школе;

2. Живковић Драган, професор, представник 

запослених Школе;
3. Несторовић Зоран, професор, представник 

запослених Школе;
4. Вуковић Вера из Костолца, представник 

Савета родитеља Школе;
5. Митић Јасмина из Петке, представник 

Савета родитеља Школе; и
6. Јовановић Славиша из Пожаревца, ул. Трг 

Радомира Вујовића бр. 10/14, представник 
Савета родитеља Школе.

II
У Школски одбор Техничке школе „Никола 

Тесла” у Костолцу за чланове именују се:
1. Дамњановић Драгослав, представник 

запослених Школе;
2. Стојановић Бојан, представник запослених 

Школе;
3. Ребић Милан, представник запослених 

Школе;
4. Савић Вериша, представник Савета 

родитеља Школе;
5. Мартић Драган, представник Савета 

родитеља Школе.

III
Ово решење ступа на снагу даном доношења, 

a објавиће се у “Службеном гласнику општине 
Пожаревац”.

У Пожаревцу, 28.12.2007. године   Број: 01-06-66/4

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

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

7

Ha основу члана 44. и 51 Статута општине 
Пожаревац („Службени гласник општине 
Пожаревац” број 2/05), Скупштина општине 
Пожаревац на седници од 28.12.2007. године донела 
је

РЕШЕЊЕ
o изменама и допунама Решења o образовању 

Координационог одбора за социјалну политику

I
У Решењу o образовању Координационог 

одбора за социјалну политику ( „Службени гласник 
општине Пожаревац” бр. 1/07) у тачки I за чланове 
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Координационог одбора за социјалну политику још 
се именују:

1. Зорица Марковић, Начелник општинске 
управе општине Пожаревац,

2. Јасмина Миленковић, Шеф Службе за 
инвестиције, пројекте и привређивања,

3. Татјана Рајић, социолог, Центар за социјални 
рад, Пожаревац.

II
Ово Решење ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Пожаревац”.

У Пожаревцу, 28.12.2007. године   Број: 01-06-66/5

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

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

8

Председник општине Пожаревац, разматрајући 
захтеве Удружења Рома са подручја општине за 
одобрење средстава за куповину новогодишњих 
пакетића за децу ромске националности, на 
основу члана 88. Став 1. Тачка 7. и 8. Статута 
општине Пожаревац (“Службени гласник општине 
Пожаревац”, бр. 2/2005 ) и члана 7. Одлуке o буџету 
општине Пожаревац ( „Службени гласник општине 
Пожаревац” број 11/06 и 2/07) донео је

РЕШЕЊЕ
o употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ПРИХВАТАЈУ СЕ захтеви Удружења Рома са 

подручја општине Пожаревац и одобравају средстава 
у укупном износу до 110.000,00 динара за куповину 
363 (тристашездесеттри) новогодишњих пакетића 
за децу ромске националности ( 300,00 динара по 
пакетићу) и то: 170 (стоседамдесет) новогодишњих 
пакетића за Удружење Рома браничевског округа 
Ромске регионалне канцеларије у Пожаревцу; 128 
(стодвадесетосам) новогодишњих пакетића за 
Удружење грађана „Млади момци” из Костолца и 65 
(шездестпет) новогодишњих пакетића за Удружења 
Рома „Коста Абрашевић из Пожаревца.

За набавку новогодишњих пакетића задужује се 
Микић Првослав - служба протокола Општинске 
управе општине Пожаревац, у својству реализатора 
набавке.

Новогодишњи пакетићи уручиће се овлашћеним 
представницима: Удружења Рома браничевског 
округа - Ромске регионалне канцеларије у 
Пожаревцу, Удружења грађана „Млади момци” из 
Костолца и Удружења Рома „Коста Абрашевић из 
Пожаревца.

За координатора свих активности око 
преузимања новогодишњих пакетића одређује се 
Тихомир Јовановић - шеф Кабинета председника 
општине Пожаревац.

II
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења, 

обезбедити из средстава утврђених Одлуком o 
буџету општине Пожаревац за 2007 годину и 
Одлуком o изменама и допунама Одлуке o буџету 
за 2007. годину, са Раздела: 1- „Председник и 
Општинско веће”, Позиција 13 „Текућа буџетска 
резерва”, Функција 110: „Извршни и законодавни 
органи, финансирање и фискални послови и спољни 
послови”, Економска класификација 499, и иста 
распоредити у оквиру Раздела: 1 - „Председник и 
општинско веће”, Глава 1.2.: „Дотације невладиним 
организацијама, удружењима и пројектима”, 
Функција 160 „Опште јавне услуге које нису 
класификоване на другом месту”, Позиција: 38 
„Учешће општине у програмима НВО и Удружења”, 
Економска квалификација: 481.

III
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења, 

исплатити из средстава утврђених Одлуком o 
буџету општине Пожаревац за 2007. годину и 
Одлуком o изменама и допунама Одлуке o буџету 
за 2007. годину, са Раздела: 1 - „Председник и 
општинско веће”, Глава 1.2.: „Дотације невладиним 
организацијама, удружењима и пројектима”, 
Функција 160 „Опште јавне услуге које нису 
класификоване на другом месту”, Позиција: 38 
„Учешће општине у програмима НВО и Удружења”, 
Економска квалификација: 481.

IV
За реализацију овог Решења задужују се: 

Тихомир Јовановић, шеф Кабинета председника 
општине, Микић Првослав - служба протокола 
Општинске управе општине Пожаревац и Одељење 
за привреду, финансије, трезор и друштвене 
делатности.

У Пожаревцу, 25.12.2007. год., Број: 01-40-1264/07

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ
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Доставити:
- Шефу Одсека за буџет 
- Шефу Одсека за трезор
- Тихомиру Јовановићу, шефу кабинета 

председника општине 
- Првославу Микићу, служба протокола 
- Шефу Одсека за друштвене делатности
- Удружења Рома „Коста Абрашевић” ул. 

К. Абрашевића бр. 18, 12000 Пожаревац
- Удружење грађана „Млади момци” ул. 

Карађорђева бб, 12208 Костолац
- Удружења Рома браничевског округа 

- Ромске регионалне канцеларије, ул. 
Звишка бр. 13 , 12000 Пожаревац

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ПРЕДСЕДНИКА И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Весна Стевић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ,
Душан Вујичић, дипл. правник, с.р.

9

Ha основу члана 41. став 6. и члана 48. Закона 
o буџетском систему („Службени гласник РС” 
број 9/02, 87/02,61/05, 66/05, 101/05, 62/06, 63/06 и 
85/06) , члана 41. став 1. и члана 43. тачка 7. Статута 
општине Пожаревац („Службени гласник општине 
Пожаревац” број 3/2002), Одлуке o буџету општине 
Пожаревац за 2007. годину („Службени гласник 
општине Пожаревац”, број 11/06 и 2/07) и захтева 
ГМЗ „Костолац” бр. 787/07 од 20.12.2007. године,
Председник општине Пожаревац доноси

РЕШЕЊЕ
O УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. ПРИХВАТА СЕ захтев ГМЗ „Костолац” бр. 
787/07 од 20.12.2007. године и из средстава 
утврђених Одлуком o буџету општине 
Пожаревац за 2007. годину, раздео 1 - 
Председник и Општинско веће, функција 110 
- Извршни и законодавни органи, финансијски 
и фискални послови и спољни послови, 
економска класификација 499, позиција 15 
- Текућа буџетска резерва, одобравају се 
средства у износу од 200.000,00 динара.

2. Средства из тачке 1. овог Решења распоређују 
се у оквиру раздела 3 -Општинска управа, 
глава 3.2.-Месне заједнице, функција 110 - 
Извршни и законодавни органи, финансијски 

и фискални послови и спољни послови, на 
следеће позиције:

- Позиција 100, економска класификација 
423 - Услуге по уговору, средства у 
износу од 130.000,00 динара

- Позиција 101, економска класификација 
424 – Специјализоване услуге, средства 
у износу од 70.000,00 динара.

3. Задужује се ГМЗ „Костолац” да свој 
Финансијски план за 2007. годину, увећа за 
средства из тачке 1 . овог Решења.

4. O реализацији овог Решења стараће се 
Одељење за привреду, финансије, трезор и 
друштвене делатности Општинске управе 
општине Пожаревац и ГМЗ „Костолац”.

У Пожаревцу, 25.12.2007.год,
Број:03-40-1370/2007-1

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ,
Душан Вујичић, дипл. правник, с.р.
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Председник општине Пожаревац, разматрајући 
захтев Удружења расељених лица са Косова и 
Метохије „Бистрица” за одобрење средстава за 
куповину новогодишњих пакетића за расељену 
децу која живе на територији општине Пожаревац, 
на основу члана 88. Став 1. Тачка 7. и 8. Статута 
општине Пожаревац (“Службени гласник општине 
Пожаревац”, бр. 2/2005 ) и члана 7. Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину („Службени 
гласник општине Пожаревац” број 11/2006 и 2/2007) 
донео је

РЕШЕЊЕ
o употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Удружења расељених 

лица са Косова и Метохије „Бистрица” за куповину 
19 (деветнаест) новогодишњих пакетића за расељену 
децу (1.000,00 динара по пакетићу) и одобравају 
средстава у укупном износу од 19.000,00 динара.

II
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења 

обезбедити из средстава утврђених Одлуком o 
буџету општине Пожаревац за 2007. годину и 
Одлуком o изменама и допунама Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину са Раздела 1- 
„Председник и Општинско веће”, Функција 110: 
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„Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Позиција 
15 „Текућа буџетска резерва”, Економска 
класификација 499, и иста распоредити у оквиру 
са Раздела: 1 „Председник и Општинско веће “ 
Глава 1.2. „Дотације невладиним организацијама, 
удружењима и пројектима”, Функција 160 „Опште 
јавне услуге које нису класификоване на другом 
месту” Позиција: 38 „Учешће општине у програмима 
НВО и удружења”, Економска класификација: 481.

Ш
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења 

исплатити из средстава утврђених Одлуком o 
буџету општине Пожаревац за 2007. годину и 
Одлуком o изменама и допунама Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину са Раздела: 
1 „Председник и Општинско веће “ Глава 1.2. 
„Дотације невладиним организацијама, удружењима 
и пројектима”, Функција 160 „Опште јавне 
услуге које нису класификоване на другом месту” 
Позиција: 38 „Учешће општине у програмима НВО 
и удружења”, Економска класификација: 481., a на 
текући рачун Удружења расељених лица са Косова 
и Метохије „Бистрица” број: 180-0076890101200-
48.

IV
За реализацију овог Решења задужује се 

Одељење за привреду, финансије, трезор и 
друштвене делатности.

У Пожаревцу, 25.12.2007. год.  Број: 01-40-1281/07

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

Доставити:
- Шефу одсека за буџет
- Шефу одсека за трезор
- Ивани Шајатовић, Одељење за привреду, 

финансије, трезор и друштвене 
делатности

- Лидији Јоксимовић, секретару Удружења 
расељених лица са Косова и Метохије 
„Бистрица” Пожаревац

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ПРЕДСЕДНИКА И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Весна Стевић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ,
Душан Вујичић, дипл. правник, с.р.

11

Председник општине Пожаревац разматрајући 
захтев Црвеног крста Србије- ОО Црвени крст 
Пожаревац за одобрење финансијске помоћи ради 
куповине новогодишњих пакетића за децу чији се 
родитељи налазе на евиденцији Националне службе 
за запошљавање или су расељена лица са Косова 
и Метохије или су избегла и прогнана лица из 
Хрватске и Босне, на основу члана 88. Став 1. Тачка 
7. и 8. Статута општине Пожаревац (“Службени 
гласник општине Пожаревац”, бр. 2/2005 ) и члана 
7. Одлуке o буџету општине Пожаревац за 2007. 
годину („Службени гласник општине Пожаревац” 
број 11/2006 и 2/2007) донео је

РЕШЕЊЕ
o употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Црвеног крста Србије- 

Организације Црвеног крста Пожаревац за одобрење 
финансијске помоћи ради куповине новогодишњих 
пакетића за децу чији се родитељи налазе на 
евиденцији Националне службе за запошљавање, 
за децу расељених лица са Косова и Метохије и 
за децу избеглих и прогнаних лица из Хрватске и 
Босне и одобравају средства у износу од 30.000,00 
динара.

II
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења 

обезбедити из средстава утврђених Одлуком o 
буџету општине Пожаревац за 2007. годину и 
Одлуком o изменама и допунама Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину са Раздела 1- 
„Председник и Општинско веће”, Функција 110: 
„Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Позиција 
15 „Текућа буџетска резерва”, Економска класи-
фикација 499, и иста распоредити у оквиру са 
Раздела: 1 „Председник и Општинско веће “ 
Глава 1.2. „Дотације невладиним организацијама, 
удружењима и пројектима”, Функција 160 „Опште 
јавне услуге које нису класификоване на другом 
месту” Позиција: 38 „Учешће општине у програмима 
НВО и удружења”, Економска класификација: 481.

III
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења 

исплатити из средстава утврђених Одлуком o 
буџету општине Пожаревац за 2007. годину и 
Одлуком o изменама и допунама Одлуке o буџету 
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општине Пожаревац за 2007. годину са Раздела: 
1 „Председник и Општинско веће “ Глава 1.2. 
„Дотације невладиним организацијама, удружењима 
и пројектима”, Функција 160 „Опште јавне 
услуге које нису класификоване на другом месту” 
Позиција: 38 „Учешће општине у програмима 
НВО и удружења”, Економска класификација: 481., 
a на текући рачун Организације Црвеног крста 
Пожаревац број: 160-18043-73.

IV
За реализацију овог Решења задужује се 

Одељење за привреду, финансије, трезор и 
друштвене делатности.

У Пожаревцу, 25.12.2007. год.
Број: 01-40-1365/2007

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

Доставити:
- Шефу Одсека за буџет
- Шефу Одсека за трезор
- Шајатовић Ивани , Одељење за привреду, 

финансије, трезор и друштвене 
делатности

- Секретару Црвеног крста Пожаревац ул. 
Таковска 6, Пожаревац

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ПРЕДСЕДНИКА И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Весна Стевић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ,
Душан Вујичић, дипл. правник, с.р.
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Председник општине Пожаревац, разматрајући 
захтев НВО „Пријатељи деце општине Пожаревац” 
за одобрење финансијских средства ради 
реализације пројекта под називом „Зима, зима e пa 
шта је”, на основу члана 88. Став 1. Тачка 7. и 8. 
Статута општине Пожаревац (“Службени гласник 
општине Пожаревац”, бр. 2/2005 ), члана 7. Одлуке 
o буџету општине Пожаревац ( „Службени гласник 
општине Пожаревац” број 11/06) донео је

РЕШЕЊЕ
o употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ДЕЛИМИЧНО СЕ ПРИХВАТА захтев НВО 

„Пријатељи деце општине Пожаревац” за одобрење 

финансијских средства ради реализације пројекта 
под називом „ Зима, зима e na шта је” и одобравају 
средства у укупном износу од 50.000,00 динара.

II
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења, 

обезбедити из средстава утврђених Одлуком o 
буџету општине Пожаревац за 2007 годину и 
Одлуком o изменама и допунама Одлуке o буџету 
за 2007. годину, са Раздела: 1- „Председник и 
Општинско веће”, Позиција 13 „Текућа буџетска 
резерва”, Функција 110: „Извршни и законодавни 
органи, финансирање и фискални послови и спољни 
послови”, Економска класификација 499, и иста 
распоредити у оквиру Раздела: 1 - „Председник и 
општинско веће”, Глава 1.2.: „Дотације невладиним 
организацијама, удружењима и пројектима”, 
Функција 160 „Опште јавне услуге које нису 
класификоване на другом месту”, Позиција: 38 
„Учешће општине у програмима НВО и Удружења”, 
Економска квалификација: 481.

III
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења, 

исплатити из средстава утврђених Одлуком o 
буџету општине Пожаревац за 2007. годину и 
Одлуком o изменама и допунама Одлуке o буџету 
за 2007. годину, са Раздела: 1 - „Председник и 
општинско веће”, Глава 1.2.: „Дотације невладиним 
организацијама, удружењима и пројектима”, 
Функција 160 „Опште јавне услуге које нису 
класификоване на другом месту”, Позиција: 38 
„Учешће општине у програмима НВО и Удружења”, 
Економска квалификација: 481, a на жиро рачун 
НВО „“ Пријатељи деце општине Пожаревац” број: 
250-1510000045060-57, Eurobank EFG Штедионица 
АД Београд.

IV
За реализацију овог Решења задужују се 

Одељење за привреду, финансије, трезор и 
друштвене делатности.

У Пожаревцу, 25.12.2007. год. Број: 01-40-1290/07

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

Доставити:
- Шефу Одсека за буџет
- Шефу Одсека за трезор
- Шефу Одсека за друштвене делатности
- Ђорђевић Радиши, НВО” Пријатељи деце 

општине Пожаревац”, ул. Косовска 77. 
12000 Пожаревац
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ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ПРЕДСЕДНИКА И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Весна Стевић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ,
Душан Вујичић, дипл. правник, с.р.
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Председник општине Пожаревац, разматрајући 
захтев ОШ „Вук Караџић” из Пожаревца за одобре-
ње додатних средства на име обележавања јубилеја 
основне школе, на основу члана 88. став 1. тачка 
7. и 8. Статута општине Пожаревац (“Службени 
гласник општине Пожаревац”, бр. 2/2005 ) и члана 
7. Одлуке o буџету општине Пожаревац за 2007. 
годину („Службени гласник општине Пожаревац” 
број 11/2006 и 2/2007) донео је

РЕШЕЊЕ
o употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев ОШ „Вук Караџић” из 

Пожаревца за одобрење додатних средства на име 
обележавања јубилеја основне школе и одобравају 
средства у укупном износу до 100.000,00 динара.

II
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења 

обезбедити из средстава утврђених Одлуком o 
буцету општине Пожаревац за 2007. годину и 
Одлуком o изменама и допунама Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину са Раздела 1- 
„Председник и Општинско веће”, Функција 110: 
„Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Позиција 
15 „Текућа буџетска резерва”, Економска 
класификација 499, и иста распоредити у оквиру 
Раздела 3 „Општинска управа”, Глава 3.8. „Основно 
образовање”, Функција 912 „Основно образовање”, 
Позиција: 195 - „Текуће донација”, Економска 
класификација 4637 - репрезентација.

III
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења 

исплатити из средстава утврђених Одлуком o 
буџету општине Пожаревац за 2007. годину и 
Одлуком o изменама и допунама Одлуке o буџету 
општине Пожаревац за 2007. годину са Раздела 
3 - „Општинска управа”, Глава 3.8. „Основно 
образовање”, Функција 912 „Основно образовање”, 
Позиција: 195 - „Текуће донација”, Економска 

класификација 4637 - репрезентација, a уз обавезу 
ОШ „Вук Караџић” из Пожаревца да Служби 
трезора-Одељења за привреду, финансије, трезор 
и друштвене делатности достави правдајућу 
документацију за пренос средстава .

IV
ЗАДУЖУЈЕ СЕ ОШ „Вук Караџић” из 

Пожаревца да Финансијски план за 2007. годину 
увећа за износ средстава из тачке 1. овог Решења.
За реализацију овог Решења задужују се Одељење 
за привреду, финансије, трезор и друштвене 
делатности.

У Пожаревцу, 26.12.2007. год.
Број: 01-40-1298//2007

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

Доставити:
- Шефу одсека за буџет
- Шефу Одсека за трезор
- Радивоје Јаковљевић, директор ОШ „Вук 

Караџић” Пожаревац

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ,
Душан Вујичић, дипл. правник, с.р.
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На основу члана 24. закона о референдуму и 
народној иницијативи (»Службени гласник РС”), 
бр. 48/94 и 11/98 и на основу члана 20 и 23. Закона 
о финансирању локалне самоуправе (“Сл. гласник 
РС, бр. 62/06) грађани месне заједнице Живица на 
референдуму одржаном 30.12.2007. год. донели су

ОДЛУКУ
о увођењу самодоприноса за подручје села 

Живица

Члан 1.
Уводи се самодопринос у новчаном облику за 

подручје села Живица,

Члан 2.
Самодопринос се уводи за раздобље од пет 

година и то почев од 01.01.2008.год. до 31.12.2012. 
год.

Члан 3.
Планирана средства самодоприноса за село 

Живица износе 1.000.000 динара.
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Планирани приход из става 1. овог члана чини 
део укупних средстава која ће се формирати и 
кроз друге видове учешћа у обезбеђењу средстава 
(учешће Дирекције за изградњу опстине Пожаревац, 
кредити банака и извођача радова, учешће грађана 
приватних инвеститора и др.).

Приходи из става 1. и 2. овог члана утврдиће се 
финансијским планом за сваку годину у периоду за 
који се уводи самодопринос.

Члан 4.
Средства самодеприноса заједно са средствима 

из члана 3. става 2. ове одлуке, користиће се у складу 
са утврђеним ставовима Месне заједнице Живица, а 
на бази програма самодоприноса за подручје Месне 
заједнице Живица.

Члан 5.
Средства из самодоприноса кориштиће се у 

наведеном раздобљу а према следећем распореду:
- 70% за комуналну инфраструктуру 

(асфалтирање улица, пошљунчавање 
улица, изградњу моста преко канала 
Пжаревац-Брежане, изградњу водовода 
од Драговца према Живици, за изградњу 
мокрог чвора у центру села, за одржавање 
уличне расвете, за одржавање Дома 
културе, за помоћ око организовања 
манифестација значајним за Месну 
заједницу Живица и то: Спасовданска 
литија, турнир у малом фудбалу, школска 
слава и слично);

- 10% за изградњу цркве и одржавање 
гробља;

- 10% за ФК “Обилић” Живица;
- 5% за одржавање спортских терена; и
- 5% за рад Месне заједнице.

Члан 6.
Самодопринос извршавају грађани на начин и 

на основице за утврђивање самодоприноса, како је 
то прописано чланом 25. Закорна о финансирању 
локалне самоуправе и то по следећим стопама:

- 2% од нето плата и зарада раднитка у 
радном односу у земљи и иностранству, 
а ако није могуће утврдити основицу за 
обрачун самодоприноса за зараде радника 
у иностранству као основицу рачунати 
троструки износ просечне зараде у 
општини Пожаревац;

- 2% од плата и примања која имају карактер 
зараде грађана (самостално обављање 
занатских и других делатности и сл.);

- 5% на приходе грађана који друштвене 
обавезе плаћају у годишњем паушалном 
износу; 

- 3% за грађане који обавезе плаћају према 
оствареној заради у проценту од сваког 
оствареног појединачног прихода;

- 2% на приходе од зарада; 
- 2% на приходе од ауторских  права; и 
- 10% на приход од пољопривредне 

делатности.
Самодопринос се не може уводити на приходе и 

имовину који су законом изузети од опорезивања.

Члан 7.
Обрачун и наплату самодоприноса врше:

-  Од плата исплатилац зарада;
- У осталим сиучајевима разрезује га и 

наплаћује порески орган у складу са Законом 
о финансирању локалне самоуправе и 
прописима који важе за порезе грађана.

Члан 8.
Новчана средства која се прикупљају на основу 

одлуке о самодоприносу уплаћују се на рачун 
Месне заједнице Живица, која се воде на посебном 
рачуну код пословне банке у Пожаревцу.

Члан 9.
За праћење наплате и реализације 

самодоприноса, управљање и надзор над тим 
средствима и доношење наредби за извршење 
финансијског плана самодоприноса савет Месне 
заједнице Живица образоваће посебну комисију за 
спровођење самодоприноса и ближе уредити њена 
права и обавезе.

Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у  “Службеном гласнику општине 
пожаревац”.

У Живици, 30.12.2007.год.

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ТАЈНОГ 
ИЗЈАШЊАВАЊА ГРАЂАНА О УВОЂЕЊУ 
САМОДОПРИНОСА ЗА СЕЛО ЖИВИЦА

Чланови комисије:
1. Зоран Степић, с.р.
2. Живослав Марковић, с.р.
3. Првослав Симић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Зоран Петровић, с.р.
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васпитање и образовање деце Дечји вртић „Љубица Вребалов” у Пожаревцу....................................
6. Решење o разрешењу и именовању чланова Школског одбора Техничке школе „Никола Тесла” у 

Костолцу......................................................................................................................................................
7. Решење o изменама и допунама Решења o образовању Координационог одбора за социјалну поли

тику...............................................................................................................................................................
8. Решење o употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 01-40-1264/07 од 25.12.2007. године.....
9. Решење o употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 03-40-1370/2007-1  од  25.12.2007. 

године..........................................................................................................................................................
10. Решење o употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 01-40-1281/07 од 25.12.2007. године.....
11. Решење o употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 01-40-1365/2007 од 25.12.2007. год.......
12. Решење o употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 01-40-1290/07 од 25.12.2007. године.....
13. Решење o употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 01-40-1298/2007 од 26.12.2007. 

године............................................................................................................................................
14. Одлука o увођењу самодоприноса за подручје села Живица.................................................................

1
1

3

4

4

5

5
6

7
7
8
9

10
10



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ31.12.2007. Број 6 - Страна 13



31.12.2007.СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦСтрана 14 - Број 6



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ31.12.2007. Број 6 - Страна 15



Издавач: Одељење за општу управу и скупштинске послове - Главни и одговорни уредник: Мирослав 
Унгурјановић, секретар Скупштине општине Пожаревац, Редакција: Одељење за општу управу и 

скупштинске послове Пожаревац, Дринска 2, тел: 539-646, Тираж броја 6 - 160 примерака.
Прелом: “Тец електроник” - Пожаревац
Штампа: “Тец електроник” - Пожаревац


