SLU@BEПI

ОПШТИНЕ
ПОЖАРЕВАЦ
OP[TINE PO@AREVAC
Година XXXIV Број 7

ПОЖАРЕВАЦ

1
На основу члана 18. став 1. тачке 1. и на основу
члана 41. става 2. Статута општине Пожаревац
(''Службени гласник општине Пожаревац'', бр. 7/99 и
3/2000),
Скупштина општине Пожаревац, на седници од
22. 11. 2002 године, донела је
СТАТУТАРНУ ОДЛУКУ
о измени Статута општине Пожаревац
Члан 1.
У члану 61. ставу 6. Статута општине
Пожаревац
(''Службени
гласник
општине
Пожаревац'', бр. 3/2002 и 6/2002) број ''30'' замењује
се бројем ''15''.

22. новембар 2002.

Обвезник локалне комуналне таксе је корисник
права, предмета и услуга за чије je коришћење
прописано плаћање локалне комуналне таксе.
Члан 2.
Овом Oдлуком утврђује се висина, олакшице,
рокови и начин плаћања локалне комуналне таксе.
Члан 3.
Таксена обавеза настаје даном почетка коришћења права, предмета или услуга за чије коришћење
је прописано плаћање локалне комуналне таксе и
траје док траје коришћење.
Члан 4.

У члану 72. ставу 1. Статута број ''70'' замењује
се бројем ''71''.

Локалне комуналне таксе не плаћају се за
коришћење права, предмета и услуга од стране
државних органа и организација и јединица локалне
самоуправе.

Члан 3.

Члан 5.

Члан 2.

Ова Oдлука ступа на снагу даном објављивања
у ''Службеном гласнику општине Пожаревац''.
У Пожаревцу, 22. 11. 2002. године
Број 01-06-48/8
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ
Председник Скупштине,
Славољуб Матић, с.р.
2
На основу члана 18, 79, 83. и 86. Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 9/02) и члана 18. Статута општине
Пожаревац (“Службени гласник општине Пожаревац”, бр. 7/99 и 3/2000),
Скупштина општине Пожаревац, на седници од
22. 11. 2002. године, доноси
ОДЛУКУ
о локалним комуналним таксама
Члан 1.
Овом Одлуком уводе се локалне комуналне
таксе које се плаћају за коришћење права, предмета
и услуга на територији општине Пожаревац.

Локалне комуналне таксе уводе се за:
1. Коришћење простора на јавним површинама
или испред пословног простора у пословне сврхе,
осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и
домаће радиности;
2. Држање средстава за игру ( ''забавне игре”);
3. Приређивање музичког програма у угоститељским објектима, као и за рад правних лица и
предузетника дужег од прописаног радног времена
за угоститељске, трговинске, занатске и друге
услужне делатности;
4. Коришћење рекламних паноа;
5. Коришћење простора за паркирање, друмских моторних возила и прикључних возила на уређеним и обележеним местима;
6. Коришћење слободних површина за кампове,
постављање шатора или других објеката привременог коришћења;
7. Коришћење обале у пословне или било које
друге сврхе;
8. Истицање фирме на пословном простору;
9. Истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају општини (коловоз, тротоари, зелене површине
и сл.);
10. Коришћење витрина ради излагања робе ван
пословних просторија;
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11. Држање и коришћење пловних постројења и
пловних направа и других објеката на води;
12. Држање и коришћење чамаца и сплавова на
води, осим чамаца које користе организације које
одржавају и обележавају пловне путеве;
13. Држање ресторана и других угоститељских
и забавних објеката на води;
14. Држање моторних и прикључних возила,
осим пољопривредних возила и машина;
l5. Држање кућних и егзотичних животиња;
16. Заузеће јавних површина грађевинским материјалом.
Локалне комуналне таксе из тачке 1. до 7. и 16.
утврђују се у дневном износу, а из тачке 8. до 15.
утврђују се у годишњем износу.
Члан 6.
Локалне комуналне таксе представљају приход
општине.
Члан 7.
Висина локалне комуналне таксе, начин утврђивања обрачуна, рок за плаћање, надлежни орган за
наплату, утврђују се Таксеном тарифом која је
саставни део ове Одлуке.
Члан 8.
Висина таксе прописује се зависно од врсте
делатности, површине и техничко употребних
карактеристика објеката и по појединим деловима
територије, односно зонама у којима се налазе
објекти, предмети или врше услуге за које се плаћају
таксе.
Члан 9.
У погледу начина застарелости, обрачуна
камате и осталог што није прописано овом Одлуком,
примењују се одредбе Закона о порезу на доходак
грађана.
Члан 10.
Надзор над спровођењем ове одлуке врши
Комунална инспекција и Републичка управа јавних
прихода - Одељење у Пожаревцу.

22. новембар 2002. год.

ТАКСЕНА ТАРИФА
Тарифни бр. 1
За коришћење простора на јавним површинама
или испред пословних просторија у пословне сврхе,
утврђује се и плаћа такса сразмерно времену коришћења од сваког целог или започетог квадратног
метра заузетог простора по зонама-подручјима:
1. За киоске и друге привремене монтажне
објекте дневно износи:
динара
- у зони ДУП-а ''Центар'' у Пожаревцу
35,00
'- у зони ''Централног градског
подручја” у Пожаревцу
30,00
- на осталом подручју града Пожаревца
и Забели
20,00
- на подручју града Костолца
25,00
- на подручју сеоских насеља
15,00
2. 3а тезге, столове и сл. на којима се продаје
роба дневно се утврђује:
динара
- у зони ДУП-а ''Центар'' у Пожаревцу
30,00
- у зони “Централног градског
подручја” у Пожаревцу
26,00
- на осталом подручју града Пожаревца
и Забели
18,00
- на подручју града Костолца
20,00
- на подручју сеоских насеља
15,00
3. За уређаје за сладолед, кремове и освежавајућа безалкохолна пића такса се утврђује дневно:
- у зони ДУП-а ''Центар'' у Пожаревцу
- у зони ''Централног градског подручја”
у Пожаревцу
- на осталом подручју града Пожаревца
и Забели
- на подручју града Костолца
- на подручју сеоских насеља

динара
40,00
33,00
22,00
25,00
15,00

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине Пожаревац”.

4. За заузимање тротоара, јавних површина од
стране угоститељских организација, самосталних
радњи, посластичарница и сл. такса се утврђује
дневно:
динара
- у зони ДУП-а ''Центар'' у Пожаревцу
30,00
- у зони ''Централног градског подручја”
у Пожаревцу
20,00
- на осталом подручју града Пожаревца
и Забели
12,00
- на подручју града Костолца
15,00
- на подручју сеоских насеља
12,00

У Пожаревцу, 22. 11. 2002. године
Број 01-06-48/10

5. За забавне паркове, циркусе и друге објекте
забавних радњи, утврђује се дневно 5,00 динара.

Члан 11.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да
важи Одлука о локалним комуналним таксама
(''Службени гласник општине Пожаревац”, бр. 5/01
и 6/01).
Члан 12.

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

6. За обављање делатности ван пословних
просторија, вашари, сајмови и слично утврђује се
дневно 20,00 динара.

22. новембар 2002. год.
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НАПОМЕНА:
Зоне-подручја по овом тарифном броју за град
Пожаревац, одређују се у складу са Одлуком о
утврђивању висине накнаде за уређење градског
грађевинског земљишта у зони ДУП ''Центар'' и
''Централног градског подручја” града Пожаревца
(''Сл. гласник општине Пожаревац”, 1 /97).
1. Такса по овом тарифном броју плаћа се приликом издавања решења за заузимање простора
сразмерно времену коришћења. Орган надлежан за
издавање решења, не може издати решење за
заузимање јавне површине, док претходно корисник
не изврши уплату по овом тарифном броју.
2. Такса по овом тарифном броју не плаћа се за
заузимање јавне површине ради продаје књига,
штампе и других публикација, као и продаје производа ако се приход од продаје користи у хуманитарне сврхе, и производа уметничких заната и
домаће радиности.
3. Ова такса се плаћа на рачун буџета Општине
број 42900-840-080-32405.
Тарифни број 2
За држање средстава за игру, којима се
приређују игре на срећу (томбола, кладионице,
покер апарати, рулети и сл.), такса се утврђује
месечно, а плаћа дневно сразмерно времену
коришћења средстава по зонама-подручјима:
динара
- у зони ДУП-а ''Центар'' у Пожаревцу
18.000,00
- у зони ''Централног градског подручја”
у Пожаревцу
16.000,00
- на осталим подручјима града Пожаревца и Костолца, плаћа се у износу утврђеном у претходној алинеји овог тарифног броја
- на подручјима сеоских насеља
12.000,00
За држање средстава за игру (билијар, флипер и
сл.), такса се утврђује месечно, а плаћа дневно
сразмерно времену коришћења средстава по зонамаподручјима:
динара
- у зони ДУП-а ''Центар'' у Пожаревцу
3.000,00
- у зони ''Централног градског подручја”
у Пожаревцу
2.000,00
- на осталим подручјима града Пожаревца и Костолца, плаћа се у износу утврђеном у претходној
алинеји овог тарифног броја
2.000,00
- на подручјима сеоских насеља
1 .000,00
НАПОМЕНА:
1. Зоне-подручја по овом тарифном броју за
град Пожаревац одређене су као што је наведено у
НАПОМЕНИ уз тарифни број 1 тачка 1.
2. Таксу по овом тарифном броју плаћа држалац
средстава за игру, односно корисник простора на
коме се држе средства за игру.
3. Надлежни орган за наплату таксе је Комунална инспекција.
4. Ова такса плаћа се на рачун буџета Општине
број 42900-840-080-32489.
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Тарифни број 3
За приређивање музичких програма у угоститељским и јавним објектима, осим за приређивање
музичких програма од стране аматерских културноуметничких друштава и школа, такса се утврђује
дневно у износу:
динара
1. угоститељским објектима
а) хотели и барови
3.000,00
б) остали угоститељски објекти
- у градовима Пожаревцу и Костолцу
2.000,00
- у сеоском насељима
1.400,00
- ван насељених места
2.500,00
2. у јавним објектима
- сале до 1000 места
- сале преко 1 000 места

1 .500,00
2.000,00

НАПОМЕНА:
1. Таксу из овог тарифног броја плаћа корисник
простора у којем се приређује музички програм,
односно правно лице и предузетник који обавља
услужне делатности дуже од прописаног радног
времена (прековремени рад).
2. Такса по овом тарифном броју плаћа се сразмерно времену коришћења приликом подношења
захтева за добијање одобрења.
3. Надлежни орган за наплату таксе је Комунална инспекција.
4. Такса се плаћа на рачун буџета Општине
број: 42900-840-080-32494.
Тарифни број 4
За постављање рекламних паноа-табли, транспарената, светлећих реклама, утврђује се такса дневно:
динара
- у зони ДУП-а ''Центар'' у Пожаревцу
320,00
- у зони ''Централног градског подручја” у
Пожаревцу
200,00
- на осталом подручју града Пожаревца
и Забели
170,00
- на подручју града Костолца
200,00
- на подручју сеоских насеља
170,00
НАПОМЕНА:
1. Таксу обрачунава и наплаћује орган који
издаје одобрење за постављање рекламе и не може
се дати решење пре уплате таксе.
2. Такса по овом тарифном броју, не плаћа се за
посмртне огласе и објаве, као и за плакате хуманитарних организација и удружења и спортских организација.
3. Контролу правилности врши Комунална инспекција.
4. Такса из овог тарифног броја плаћа се на рачун буџета Општине број 42900 -840-080-32517.
Тарифни број 5
За коришћење простора за паркирање друмских
моторних и прикључних возила на уређеним и
обележеним местима утврђује се такса и то:
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1. За паркирање путничког, комби и теретних
возила до lt и њихове приколице за сваки започети
час паркирања до 10,00 динара.
2. За паркирање моторцикала и њихових приколица за сваки започети час паркирања по 2,00 динара.
3. За паркирање теретних возила и аутобуса за
сваки започети час паркирања по:
- за теретна возила преко lt носивости до 15,00
динара
- за теретна возила са приколицом, шлепере,
цистерне и аутобусе до 25,00 динара
4. За коришћење посебно обележених простора
за паркирање моторних возила за потребе одређеног
корисника плаћа се дневно, и то:
- за путничко возило
10,00 динара
- за теретна возила и аутобусе
20,00 динара
5. За коришћење посебно обележених места за
заустављање возила одређених корисника, и то:
- за обележено место за ауто-такси возила плаћа
се дневно 35,00 динара
- за обележено место за приватне ауто-превознике плаћа се дневно 55,00 динара
- за теретно возило носивости до 2t ради
утовара и истовара робе, плаћа се дневно 7,00
динара
- за теретно возило носивости преко 2t и
аутобусе осим јавног градског превоза плаћа се
дневно 25,00 динара
6. За заустављање возила на јавним саобраћајним површинама на основу одобрења надлежног
органа управе плаћа се такса дневно и то:
- за путничко и теретно возило
до 2t носивости
7,00 динара
- за теретно возило носивости преко 2t и аутобусе 35,00 динара
7. За заустављање грађевинских машина и
возила на основу посебног одобрења 30,00-40,00
динара.
НАПОМЕНА:
1. Таксу из овог тарифног броја плаћа власник
моторног возила.
2. Таксу по овом тарифном броју не плаћају
ратни и мирнодопски војни инвалиди, инвалиди
рада, за путничка возила која им служе за личне
потребе и под условом да су ослобођени од накнаде
за путеве.
3. Наплату таксе из тачке 1-3 овог Тарифног
броја, врши предузеће којем су поверени ови
послови наплате и одржавања паркинг простора, као
свој приход.
4. Такса по овом тарифном броју не плаћа се за
возила МУП-а, ВЈ, возила хитне медицинске
помоћи, возила здравствених и социјалних установа,
возила дипломатских представништава и возила
државних органа и оpгaнa локалне самоуправе и
возила која обављају комуналну делатност.
5. Одобрење из тачке 4, 5, 6 и 7 даје орган
надлежан за послове саобраћаја, а такса се плаћа при
издавању одобрења и уплаћује на жиро-рачун
буџета Општине број 42900-840-080-32468.
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6. Тачан износ таксе за паркирање возила из
тачке 1, 2. и 3. одређује Извршни одбор СО сходно
Одлуци о паркирању возила и паркиралишта на
подручју општине Пожаревац.
Тарифни број 6
3а коришћење слободних површина за кампове,
постављање шатора или других објеката привременог коришћења, утврђује се такса по m2 и то
дневно од 10,00 динара.
НАПОМЕНА:
1. Такса по овом тарифном броју плаћа се
приликом издавања решења за заузимање простора
сразмерно времену коришћења. Орган надлежан за
издавање решења, не може издати решење за
заузимање јавне површине, док претходно корисник
не изврши уплату по овом тарифном броју.
2. Ова такса се плаћа на рачун буџета Општине
број 42900-840-080-32538.
Тарифни број 7
За коришћење обале у пословне сврхе, утврђује
се такса, која се плаћа по m2 годишње и то:
динара
- за киоске
30,00
- за баште
20,00
- за остале потребе
15,00
НАПОМЕНА:
1. Таксу по овом тарифном броју плаћа власник
радње односно предузећа или физичко лице које
користи обалу.
2. Наплату таксе врши орган надлежан за издавање одобрења за обављање делатности.
3. Уплата таксе се врши на рачун буџета Општине број 42900-840-080-32585.
Тарифни број 8
За истицање фирме на пословним просторијама,
такса се утврђује у годишњем износу зависно од
зоне-подручја и то:
динара
- у зони ДУП-а ''Центар'' у Пожаревцу
16.000,00
- у зони ''Централног градског подручја”
у Пожаревцу
15.000,00
- на осталом подручју града Пожаревца
и Забели
13.000,00
- на подручју града Костолца и сеоским
насељима
10.000,00
Правним лицима која су према Закону о рачуноводству разврстана у средња и мала правна лица,
умањује се такса, и то:
- за средња 20%
- за мала 50%
Радњама које своју делатност не обављају у киоску, на тезгама и објектима где је шалтерска продаја комунална такса се утврђује у износу од 80%
Радњама и правним лицима, односно њиховим
пословним јединицама које делатност обављају у
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киоску, на тезгама и објектима где је шалтерска
продаја комунална такса се утврђује у висини 80%
од висине утврђене комуналне таксе по зонама.
НАПОМЕНА:
1. Обвезници који су ослобођени плаћања
пореза из личног дохотка од самосталног обављања
делатности личним радом, плаћају 50% од износа
утврђеног таксеном тарифом.
2. За истицање фирме о обављању старих заната
комунална такса по овом тарифном броју се не
плаћа.
3. Под истакнутом фирмом, подразумева се
свако обележје или натпис који означава да
одређено физичко лице обавља извесну делатност
или удружење неко занимање, без обзира да ли се то
обележје налази са улице, у дворишу, на степеништу, улазним вратима или на ма ком другом
месту зграде, бараке и сл. где се налази пословна
просторија у којој се делатност обавља или занимање удружења.
Уколико се фирма истакне у току године, такса
по овом броју утврђује се сразмерно времену за које
је фирма била истакнута.
4. Надлежни орган за наплату таксе је
Републичка управа јавних прихода-Одељење у
Пожаревцу. Такса се плаћа у 12 месечних рата,
односно одмах по оснивању предузећа односно
радње и одмах по уплати исту преноси општини.
5. Републичка управа јавних прихода-Одељење
у Пожаревцу, је дужно да води евиденцију обвезника ове таксе.
6. Такса по овом тарифном броју, плаћа се на
рачун буџета Општине број 42900-840-080-3210.
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сразмерно времену коришћења. Орган надлежан за
издавање решења не може издати решење за
заузимање јавне површине, док претходно корисник
не изврши уплату по овом тарифном броју.
3. Такса по овом тарифном броју, плаћа се на
рачун буџета Општине број 42900-840-080-32405.
Тарифни број 10
Коришћење витрина, изузев витрина наведених
у тачки 3. ставу 1. тарифног броја 1, ради излагања
робе ван пословних просторија, по једној витрини
утврђује се такса годишње у износу од 10.000,00
динара.
НАПОМЕНА:
1. Наплату таксе из овог тарифног броја врши
Комунална инспекција.
2. Такса се плаћа годишње, најкасније до 31.
јануара за текућу годину, односно пре добијања
решења за коришћење, на рачун буџета Општине
број 42900-840-080-32473.
Тарифни број 11
За држање и коришћење пловних постројења,
пловних направа и других објеката на води, утврђује
се такса по m2 и то годишње у износу од 100,00
динара.
НАПОМЕНА:
1. Наплату врши орган који издаје дозволу за
обављање делатности.
2. Такса се уплаћује на рачун буџета Општине
број 42900-840-080-32431.

Тарифни број 9
За истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторијама који припадају општини (коловоз, тротоари, зелене површине и сл.), утврђује се у годишњем износу зависно
од зоне - подручја и то:
динара
- у зони ДУП-а ”Центар” у Пожаревцу
5.000,00
- у зони ''Централног градског подручја”
у Пожаревцу
4.000,00
- на осталом подручју града Пожаревца
и Забели
3.000,00
- на подручју града Костолца и
сеоским насељима
2.000,00
НАПОМЕНА:
1. Под истакнутом фирмом, подразумева се
свако обележје или натпис који означава да
одређено физичко лице обавља извесну делатност
или удружење неко занимање, односно правно лице
које обавља одређену делатност.
Уколико се фирма истакне у току године, такса
по овом броју утврђује се сразмерно времену за које
је фирма била истакнута.
2. Такса по овом тарифном броју плаћа се
приликом издавања решења за заузимање простора

Тарифни број 12
За држање и коришћење чамаца утврђује се у
годишњем износу и то:
- до 6m дужине без кабине
- до 6m са кабином
- преко 6m и глисери
- за страна лица

динара
200,00
400,00
1 .000,00
5.500,00

НАПОМЕНА:
1. Таксу по овом тарифном броју плаћају
власници чамаца, при регистрацији истих, уплатом
на рачун буџета Општине број 42900-840-080-32447.
Тарифни број 13
За држање ресторана и других угоститељских
објеката на води, утврђује се по m2 у објекту
годишње 50,00 динара.
НАПОМЕНА:
1. Наплату врши орган који издаје дозволу за
обављање делатности.
2. Такса се уплаћује на рачун буџета Општине
број 42900-840-080-32697.
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Тарифни број 14

Тарифни број 16

За држање моторних друмских и прикључних
возила, утврђује се такса и то:
1. За моторцикле:
динара
- до 250 кубика
230,00
- преко 250 кубика
280,00
- преко 500 кубика
320,00
- мопеди
46,00
2. За аутомобиле и комби возила, према радној
запремени:
- до 1150 кубика
230,00
-од 1150 до l350 кубика
370,00
- од 1350 до 1800 кубика
690,00
- до 3150 кубика
1.000,00
- преко 3150 кубика
2.770,00
3. За теретна моторна возила:
- до 3 тоне носивости
- од 3 тоне до 8 тона носивости
- преко 8 тона носивости

460,00
900,00
1.540,00

4. за аутобусе
за комбибусе

3.600,00
1 .380,00

5. За прикључна возила:
- до 3 тоне носивости
- од 3 тоне до 8 тона носивости
- преко 8 тона носивости

370,00
900,00
1.540,00

НАПОМЕНА:
1. Таксу по овом тарифном броју не плаћају
власници-ратни инвалиди од l-4. категорије и
инвалиди рада прве категорије.
2. Такса по овом тарифном боју не плаћа се на
возила са специјалном наменом: санитетска,
ватрогасна, комунална, возила полиције и сл.
4. Такса по овом тарифном броју плаћа се при
регистрацији возила, на рачун буџета Општине број
42900-840-080-3273.
Тарифни број 15
За држање паса утврђује се годишња такса, и
то:
1. за ловачке псе и псе са родовником
(педигреом)
2. за остале псе
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динара
70,00
35,00

НАПОМЕНА:
1. Таксу из овог тарифног броја плаћа власник
или држалац пса годишње, при вакцинацији пса.
2. Утврђена такса овим тарифним бројем у
сеоским насељима је умањена за 50%.
3. Наплату таксе врши ЈП ''Ветеринарска
станица”, приликом вакцинације, и одмах пo
наплати дужна је да 30% од наплате уплати на рачун
буџета Општине број 42900-840-080-32681.
4. Такса се не плаћа за службене псе (војне
установе, полиција и затворске установе) и слепа
лица за псе водиче.

За заузимање тротоара, јавних површина за
смештај грађевинског материјала, утврђује се такса
дневно:
динара
- у ДУП-а ''Центар'' у Пожаревцу
24,00
- у зони ''Централног градског подручја”
у Пожаревацу
21,00
- на осталом подручју града Пожаревца
и Забели
15,00
- на подручју града Костолца
15,00
- на подручју сеоских насеља
15,00
За заузимање тротоара за период дужи од 5
дана такса се увећава за 100%.
НАПОМЕНА:
Зоне-подручја по овом тарифном броју за град
Пожаревац, одређују се у складу са Одлуком о
утврђивању висине накнаде за уређење градског
грађевинског земљишта у зони ДУП ''Центар'' и
''Централног градског подручја” града Пожаревца
(''Сл. гласник општине Пожаревац”, 1/97).
1. Такса по овом тарифном броју плаћа се
приликом издавања решења за заузимање простора
сразмерно времену коришћења. Орган надлежан за
издавање решења, не може издати решење за
заузимање јавне површине,
док претходно
корисник не изврши уплату по овом тарифном
броју.
2. Ова такса се плаћа на рачун буџета Општине
број 42900-840-080-32405.
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На основу члана 8, 10, 15. и 16. Закона о
грађевинском земљишту (''Службени гласник
Републике Србије'', бр. 44/95) и члана 18. Cтaтyтa
општине Пожаревац (''Службени гласник општине
Пожаревац'', бр. 7/99 и 3/00)
Скупштина општине Пожаревац на седници од
22. 11. 2002. године, донела је
ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о утврђивању
висине накнаде за уређење грађевинског
земљишта
Члан 1.
У Одлуци о утврђивању висине накнаде за
уређење грађевинског земљишта, објављене у
''Службеном гласнику општине Пожаревац'', бр.
6/2001 и 2/2002, члан 6. став 2. мења се и гласи:
''Накнада за уређење уплаћује се на рачун
буџета Општине Пожаревац, на основу извршеног
обрачуна и закљученог уговора о утврђивању висине накнаде за уређење грађевинског земљишта.''
После става 2. додаје се нови став 3. који гласи:
''Уговор закључује Јавно предузеће Дирекција
за изградњу општине Пожаревац, за рачун и у име
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Општине, која је наведеном предузећу поверила
послове обављања послова око уређења и коришћења грађевинског земљишта, као једне уговорне
стране и инвеститора као друге уговорне стране''.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине
Пожаревац''.
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На основу члана 4. став 2. члана 22. и члана 25.
Закона о комуналним делатностима (''Службени
гласник Републике Србије'', бр. 16/97 и 42/98) и
члана 18. Статута општине Пожаревац (''Службени
гласник општине Пожаревац'', бр. 7/99 и 3/2000)
Скупштина општине Пожаревац на седници од
22. 11. 2002. године, доноси
ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о паркирању
возила и паркиралиштима на подручју
општине Пожаревац

У Пожаревцу, 22. 11. 2002. године
Број 01-06-48/11
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ
Председник Скупштине,
Славољуб Матић, с.р.
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На основу члана 26, 27, 28. и 29. Закона о
грађевинском земљишту (“Службени гласник РС”,
бр. 44/95) и члана 18. Статута општине Пожаревац
(“Службени гласник општине Пожаревац”, бр. 7/99
и 3/2000),
Скупштина општине Пожаревац, на седници од
22. 11. 2002. године, доноси
ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о накнади за
коришћење грађевинског земљишта

Члан 1.
У Одлуци о паркирању возила и паркиралиштима на подручју општине Пожаревац, објављене у
''Службеном гласнику општине Пожаревац'', бр.
6/2001, у члану 11. ставу 2. број ''7'' замењује се
бројем ''5''.
Члан 2.
У члану 12. у ставу 2. број ''7'' замењује се
бројем ''5''.
Члан 3.
У члану 26. у ставу 2. број ''7'' замењује се
бројем ''5''.
Члан 4.

Члан 1.
У Одлуци о накнади за коришћење грађевинског земљишта, објављене у “Службеном гласнику
општине Пожаревац”, бр. 2/96, 1/2000, 4/2001 и
2/2002, члан 16. мења се и гласи:
''Задужење и наплату накнаде за коришћење
грађевинског земљишта врши Републичка управа
јавних прихода - Одељење у Пожаревцу, у име и за
рачун општине Пожаревац.
Након изршене наплате накнаде за коришћење
грађевинског земљишта од корисника, Републичка
управа јавних прихода - Одељење Пожаревац,
наплаћена новчана средства преноси на рачун
буџета Општине Пожаревац”.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине
Пожаревац”.
У Пожаревцу, 22. 11. 2002. године
Број 01-06-48/12
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ
Председник Скупштине,
Славољуб Матић, с.р.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине
Пожаревац''.
У Пожаревцу, 22. 11. 2002. године
Број 01-06-48/13
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ
Председник Скупштине,
Славољуб Матић, с.р.
6
На основу члана 88. и члана 89. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.
9/2002) и члана 18 Статута општине Пожаревац
(''Службени гласник општине Пожаревац'', бр. 7/99 и
3/2002),
Скупштина општине Пожаревац, на седници од
22. 11. 2002. године, утврдила је
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
о увођењу самодоприноса за подручје града
Пожаревца
Члан l.
Уводи се самодопринос у новчаном облику за
подручје града Пожаревца.
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Члан 2.
Самодопринос се уводи за раздобље од 5
година и то почев од 1. фебруара 2003. године до 31.
јануара 2008. године.
Члан 3.
Планирана средства самодоприноса за град
Пожаревац износе 300.000.000,00 динара.
Планирани приход из става 1. овог члана чини
део укупних средстава која ће се формирати и кроз
друге видове учешћа у обезбеђивању средстава
(учешће ЈП Дирекције за изградњу општине
Пожаревац, кредити банака и извођача радова,
учешће грађана, приватних инвеститора и др).
Приходи из става 1. и 2. овог члана утврђиваће
се финансијским планом за сваку годину посебно у
периоду за који се уводи самодопринос.
Члан 4.
Средства самодоприноса заједно са средствима
из члана 3. став 2. ове Одлуке користиће се у складу
са утврђеним ставовима месних заједница, а на бази
Програма самодоприноса за подручје града
Пожаревца.
Члан 5.
Средства самодоприноса користиће се у
наведеном раздобљу, за који је уведен, у складу са
петогодишњим Програмом самодоприноса за град
Пожаревац, а према следећем распореду средстава:
- 68% самодоприноса ићи ће за посебне програме по месним заједницама, према броју пунолетних становника месне заједнице, а одлуку о
изградњи објеката од тих средстава ће доносити
савети месних заједница самостално, према комуналним потребама у својим месним заједницама;
- 2 % за потребе месних заједница;
- 30 % ће ићи за заједничке програме, по следећем распореду средстава:
- учешће у изградњи затвореног базена-13 %;
- учешће у реализацији пројекта заштите водоизворишта - 5 %;
- надградња дечијих вртића - 2 %;
- учешће у реконструкцији и опремању Болнице
у Пожаревцу - 10 %.
Члан 6.
Самодопринос извршавају грађани на начин и
на основице за утврђивање самодоприноса како је то
прописано чланом 87 до 97 Закона о локалној
самоуправи и то по следећим стопама:
- 2 % од нето плата и зарада радника 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;
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- 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
појединачног оствареног прихода);
- 2 % на приходе од зграда;
- 2 % од прихода од ауторских права;
- 5 % на приход од пољопривредне делатности.
Самодопринос се не може уводити на примања
и имовину, који су законом изузети од опорезивања.
Члан 7.
Обрачун и наплату самодоприноса врше:
- из плата исплатилац зарада;
- у осталим случајевима разрезује га и наплаћује порески орган у складу са Законом о локалној
самоуправи и прописима, који важе за порезе
грађана.
Члан 8.
Новчана средства самодоприноса воде се 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, Скупштина општине Пожаревац,
образоваће посебну Комисију за спровођење самодоприноса и ближе уредити њена права и обавезе.
Извршни одбор Скупштине општине Пожаревац се обавезује да именује Оперативно тело за
спровођење референдума ради увођења самодоприноса, које ће сачињавати до 25 чланова, уз
могућност именовања заменика чланова и које ће
бити састављено од представника Извршног одбора
СО Пожаревац, јавних предузећа и установа, чији је
оснивач СО Пожаревац, политичких партија,
невладиних организација, месних заједница и сл.
Задатак Оперативног тела ће бити да спроведе
све потребне медијске, политичке и друге
активности у циљу промоције новог самодоприноса
грађанима Пожаревца.
Члан 10.
По спроведеном поступку тајног изјашњавања
грађана донеће се посебна одлука о самодоприносу.
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине
Пожаревац''.
У Пожаревцу, 22. 11. 2002. године
Број 01-06-48/14а
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ
Председник Скупштине,
Славољуб Матић, с.р.

22. новембар 2002. год.
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На основу члана 87. Закона о локалној
самоуправи ''Службени гласник РС'', бр. 9/2002) и на
основу члана 18. Статута општине Пожаревац
(''Службени гласник општине Пожаревац'', бр. 7/99 и
3/2002),
Скупштина општине Пожаревац, на седници од
22. 11. 2002. године, донела је
ОДЛУКУ
о расписивању тајног изјашњавања грађана о
увођењу самодоприноса за град Пожаревац
1. Расписује се тајно изјашњавање грађана о
увођењу самодоприноса за град Пожаревац, за
период од 1. фебруара 2002. године до 31. јануара
2008. године.
2. Ради законитости спровођења тајног изјашњавања грађана, Скупштина општине ће образовати
посебну Комисију за спровођење тајног изјашњавања грађана о увођењу самодоприноса за град
Пожаревац, а трошкови рада Комисије биће исплаћени из средстава буџета општине Пожаревац.
Висину накнаде за рад Комисије одредиће Комисија
по одобрењу средстава од стране Извршног одбора
СО Пожаревац.
3. Комисија ће образовати гласачке одборе,
одредити гласачка места, стараће се о законитости и
тајности изјашњавања грађана и дати посебно
упутство за спровођење истог.
4. Комисију чине председник, 4 члана и секретар Комисије.
5. Председник, чланови и секретар Комисије
за спровођење тајног изјашњавања грађана могу
имати своје заменике.
6. Тајно изјашњавање грађана ће се спровести:
а) На дан 8. децембра 2002. године, у времену
од 7,00 до 20,00 часова на истим бирачким местима,
где се одржавају избори за председника Републике
Србије, са истим бирачким одборима, који ће бити и
гласачки одбори за спровођење тајног изјашњавања
грађана; и
б) Од 9. децембра до 14. децембра 2002. године
на гласачком месту у сали 11 CO Пожаревац, у
времену од 8,00 до 20,00 сати, које ће спровести
посебан гласачки одбор.
7. На тајном изјашњавању грађани ће се
изјаснити о следећем питању:
''Да ли сте за то да се увођењем новог
самодоприноса за град Пожаревац за период од
наредних пет година (од 1. фебруара 2003. до З1.
јануара 2008. године) настави изградња и опремање болнице, изгради затворени олимпијски
базен, уложи у заштиту изворишта воде и надгради дечји вртић, те да се у вашој месној заједници из истих средстава изграде кишна и фекална канализација, асфалтирају улице, изграде
тротоари, уклоне радиоактивни громобрани,
прошири топловодна мрежа, побољша улична
расвета и снабдевање електричном енергијом,
изграде дечија игралишта, уреде фасаде и изведу

други радови по програму, који је сачинио савет
ваше месне заједнице на основу широке анкете међу
грађанима?''
8. После тајног изјашњавања грађана о
увођењу самодоприноса 8. децембра 2002. године,
гласачки одбор ће утврдити резултате гласања и
предати сав изборни материјал Комисији за
спровођење тајног изјашњавања грађана. Резултати
гласања грађана на тајном изјашњавању грађана о
увођењу самодоприноса од 9. до 14. децембра 2002.
године, утврдиће се 14. децембра 2002. године после
20,00 сати и ти резултати ће бити сабрани са
резултатима изјашњавања грађана од 8. децембра
2002. године и тако утврдити коначни резултати
гласања грађана.
9. На гласачком листићу, грађани ће се
изјашњавати заокруживањем речи ''да'' или речи
''не''.
10. Средства за промоцију и спровођење тајног
изјашњавања грађана обезбедиће се из буџета
општине Пожаревац (са позиције сталне буџетске
резерве).
11. Ова Одлука ступа на снагу даном
објављивања у ''Службеном гласнику општине
Пожаревац''.
У Пожаревцу, 22. 11. 2002. године
Број 01-06-48/14б
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ
Председник Скупштине,
Славољуб Матић, с.р.

8
На основу члана 88. и члана 89. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.
9/2002) и члана 18 Статута општине Пожаревац
(''Службени гласник општине Пожаревац'', бр. 7/99 и
3/2002),
Скупштина општине Пожаревац, на седници од
22. 11. 2002. године, утврдила је
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
о увођењу самодоприноса за подручје града
Костолца
Члан 1.
Уводи се самодопринос у новчаном облику за
подручје града Костолца.
Члан 2.
Самодопринос се уводи за раздобље од 5 година и то почев од 1. фебруара 2003. године до 31.
јануара 2008. године.
Члан 3.
Планирана средства самодоприноса за град
Костолац износе 50.000.000,00 динара.
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Средства самодоприноса заједно са средствима
из члана 3. став 2. ове Одлуке користиће се у складу
са утврђеним ставовима Градске месне заједнице
''Костолац'', а на бази Програма самодоприноса за
подручје града Костолца.

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 појединачног оствареног прихода);
- 2 % на приходе од зграда;
- 2 % од прихода од ауторских права;
- 5 % на приход од пољопривредне делатности.
Самодопринос се не може уводити на примања
и имовину, који су законом изузети од опорезивања.

Члан 5.

Члан 7.

Средства самодоприноса користиће се у
наведеном раздобљу, за који је уведен, у складу са
петогодишњим Програмом самодоприноса за град
Костолац, који чини саставни део ове Одлуке, а
према следећем распореду средстава:
- завршетак и пуштање у рад објеката започетих
у претходном периоду - 15 %;
- учешће ГМЗ у решавању проблема топлификације града Костолца (куповина изолованих цеви за
ширење примарне мреже грејања) - 20 %;
- реконструкција водовода, изградња ТС и НН
мреже, изградња дечијег игралишта у насељу Канал
- 10 %;
- изградња и реконструкција спортских терена и
дечијег игралишта у свим деловима града, учешће у
даљем развоју културних садржаја у граду, уређење
градске плаже у Костолцу – 10 %;
- интервенције у инфраструктури за лепши град
(расвета, асфалт, фасаде и чистоћа града Костолца) 10 %;
- реконструкција и опремање школа у граду
Костолцу - 5 %;
- реконструкција и опремање Дечијег вртића у
Костолцу - 5 %;
- реконструкција и опремање Дома здравља у
Костолцу - 5 %;
- учешће у реконструкцији и опремању Болнице
у Пожаревцу - 5 %;
-изградња дела водоводне мреже у насељу
Колиште, побољшање водоснабдевања Дидиног
села, завршетак ТС и НН мреже, изградња дечијег
игралишта - 10 %;
-за потребе ГМЗ ''Костолац'' - 5 %.

Обрачун и наплату самодоприноса врше:
- из плата исплатилац зарада;
- у осталим случајевима разрезује га и наплаћује порески орган у складу са Законом о локалној
самоуправи и прописима, који важе за порезе
грађана.

Планирани приход из става 1. овог члана чини
део укупних средстава која ће се формирати и кроз
друге видове учешћа у обезбеђивању средстава
(учешће ЈП Дирекције за изградњу општине Пожаревац, кредити банака и извођача радова, учешће
грађана, приватних инвеститора и др).
Приходи из става 1. и 2. овог члана утврђиваће
се финансијским планом за сваку годину посебно у
периоду за који се уводи самодопринос.
Члан 4.

Члан 8.
Новчана средства самодоприноса воде се 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, Скупштина општине Пожаревац
образоваће посебну Комисију за спровођење
самодоприноса и ближе уредити њена права и
обавезе.
Члан 10.
По спроведеном поступку тајног изјашњавања
грађана донеће се посебна одлука о самодоприносу.
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине
Пожаревац''.

Члан 6.
Самодопринос извршавају грађани на начин и
на основице за утврђивање самодоприноса како је то
прописано чланом 87 до 97 Закона о локалној
самоуправи и то по следећим стопама:
- 2% од нето плата и зарада радника у радном
односу у земљи и иностранству, а ако није могуће

У Пожаревцу, 22. 11. 2002. године
Број 01-06-48/14в
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ
Председник Скупштине,
Славољуб Матић, с.р.

22. новембар 2002. год.
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На основу члана 87. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 9/2002) и
на основу члана 18. Статута општине Пожаревац
(''Службени гласник општине Пожаревац'', бр. 7/99 и
3/2002),
Скупштина општине Пожаревац, на седници од
22. 11. 2002. године, донела је
ОДЛУКУ
о расписивању тајног изјашњавања грађана о
увођењу самодоприноса за град Костолац
1. Расписује се тајно изјашњавање грађана о
увођењу самодоприноса за град Костолац, за период
од 1. фебруара 2002. године до 31. јануара 2008.
године.
2. Ради законитости спровођења тајног
изјашњавања грађана, Скупштина општине ће
образовати посебну Комисију за спровођење тајног
изјашњавања грађана о увођењу самодоприноса за
град Костолац, а трошкови рада Комисије биће
исплаћени из средстава буџета општине Пожаревац.
Висину накнаде за рад Комисије одредиће Комисија
по одобрењу средстава од стране Извршног одбора
СО Пожаревац.
3. Комисија ће образовати гласачке одборе,
одредити гласачка места, стараће се о законитости и
тајности изјашњавања грађана и дати посебно
упутство за спровођење истог.
4. Комисију чине председник, 4 члана и секретар Комисије.
5. Председник, чланови и секретар Комисије
за спровођење тајног изјашњавања грађана могу
имати своје заменике.
6. Тајно изјашњавање грађана ће се спровести:
а) На дан 8. децембра 2002. године, у времену
од 7,00 до 20,00 часова на истим бирачким местима,
где се одржавају избори за председника Републике
Србије, са истим бирачким одборима, који ће бити и
гласачки одбори за спровођење тајног изјашњавања
грађана; и
б) Од 9. децембра до 14. децембра 2002.
године на гласачком месту у сали Градске месне
заједнице ''Костолац'', у времену од 8,00 до 20,00
сати, које ће спровести посебан гласачки одбор.
7. На тајном изјашњавању грађани ће се
изјаснити о следећем питању:
''Да ли сте за то да се увођењем новог
самодоприноса за град Костолац за период од
наредних пет година (од 1. фебруара 2003. до 31.
јануара 2008. године) средства усмере у све
делове Костолца и тиме помогне решавање
проблема око грејања, инфраструктуре, дома
здравља, школа, спорта и културе?''
8. После тајног изјашњавања грађана о
увођењу самодоприноса 8. децембра 2002. године,
гласачки одбор ће утврдити резултате гласања и
предати сав изборни материјал Комисији за
спровођење тајног изјашњавања. Резултати гласања
грађана на тајном изјашњавању грађана о увођењу
самодоприноса од 9. до 14. децембра 2002. године,
утврдиће се 14. децембра 2002. године после 20,00

сати и ти резултати ће бити сабрани са резултатима
изјашњавања грађана од 8. децембра 2002. године и
тако утврдити коначни резултати гласања грађана.
9. На гласачком листићу, грађани ће се изјашњавати заокруживањем речи ''да'' или речи ''не''.
10. Средства за промоцију и спровођење тајног
изјашњавања грађана обезбедиће се из буџета општине Пожаревац (са позиције сталне буџетске резерве).
11. Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном гласнику општине Пожаревац''.
У Пожаревцу, 22. 11. 2002. године
Број 01-06-48/14г
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ
Председник Скупштине,
Славољуб Матић, с.р.
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На основу члана 120. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Србије”,
бр. 9/02) и члана 20. Статута општине Пожаревац
(“Службени гласник општине Пожаревац”, бр.
3/2002 и 6/2002) Скупштина општине Пожаревац, на
седници одржаној 22. 11. 2002. године доноси
ОДЛУКУ
о измени Одлуке о изборним јединицама за избор
одборника Скупштине општине Пожаревац
Члан 1.
У члану 2. редни број 54 Изборна јединица
Пожаревац XXVІ из назива улице бришу се речи
''Прва пролетерска''.
У Пожаревцу, 22. 11. 2002. године
Број 01-06-48/15
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ
Председник Скупштине,
Славољуб Матић, с.р.
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На основу члана 18. Статута општине Пожаревац (''Службени гласник општине Пожаревац'', бр.
7/99 и 3/00) и Протокола о намерама и оснивању
Еврорегиона ''Ђердап - Средњи Дунав'' од 19. 10.
2002. године,
Скупштина општине Пожаревац на седници од
22. 11. 2002. године донела је
ОДЛУКУ
о прихватању учешћа општине Пожаревац у
оснивању Еврорегиона ''Ђердап-Средњи Дунав''
І Општина Пожаревац прихвата учешће у
оснивању Еврорегиона ''Ђердап - Средњи Дунав'',
који има за циљ унапређење прекограничне сарадње

Страна 12- Број 7

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

између пограничних регија на нивоу локалних
органа власти, у складу са одредбама ''Европске
оквирне конвенције о прекограничној сарадњи територијалних заједница или власти'' закључене у
Мадриду 21. маја 1980. године, а обухвата пограничне области Румуније, Савезне Републике Југославије и Бугарске.
II Овлашћује се Славолуб Матић, председник
Скупштине општине Пожаревац, да у име Општине
Пожаревац потпише Споразум о оснивању
Еврорегиона ''Ћердап-Средњи Дунав''.
У Пожаревцу, 22. 11. 2002. године
Број 01-06-48/16

- податке о обављеном јавном увиду у стручној
расправи
- акт о изради урбанистичког пројекта
- акт о утврђивању нацрта плана.
Члан 3.
О спровођењу овог урбанистичког пројекта
стараће се Јавно предузеће Дирекција за изградњу
општине Пожаревац и Одељење за урбанизам,
комуналне и имовинско правне послове Општинске
управе општине Пожаревац и представљаће основ за
утврђивање урбанистичко-техничких услова и издавање урбанистичке дозволе.

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

22. новембар 2002. год.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине
Пожаревац”.
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На основу члана 35. и члана 37. 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 (“Службени гласник општине Пожаревац” бр. 7/99, 3/00 и 6/2002),
Скупштина општине Пожаревац на седници од
22. 11. 2002. године, донела је
ОДЛУКУ
о доношењу Урбанистичког пројекта за уређење
простора на катастарским парцелама бр. 1594/1,
1594/3, 1595/2, 1595/3,1595/4, 1595/6 и 1595/7 све у
КО Пожаревац
Члан 1.
Овом Одлуком доноси се Урбанистички
пројекат за уређење простора, на катастарским
парцелама бр. 1594/1, 1594/3, 1595/2, 1595/3,1595/4,
1595/6 и 1595/7 све у КО Пожаревац у Пожаревцу у
улици Трг Радомира Вујовића.
Члан 2.
Саставни делови ове Одлуке су:
1. Четири свеске урбанистичког пројекта са
текстуалним и графичким деловима
а. Графички приказ садржи:
- графички приказ локације у односу на шире
подручје;
- извод из Генералног урбанистичког плана
града Пожаревца;
- извод из катастра;
- анализу постојећег стања;
- списак нивелације и постојећих инсталација;
- парцелацију и изграђеност локације.
б. Текстуалним делом дати су правни основ за
израду урбанистичког пpojeктa, површине и границе
комплекса, концепт решења и инфраструктура.
2. Документација урбанистичког пројекта
садржи:

У Пожаревцу, 22. 11. 2002. године
Број 01-06-48/17
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 5/2000),
Скупштина општине Пожаревац, на седници од
22 . 11. 2002. године, доноси
ОДЛУКУ
о изради Урбанистичког пројекта за уређење
простора на КП бр. 19978/2 КО Пожаревац ван
грађевинског подручја града Пожаревца
Члан 1.
Приступа се изради Урбанистичког пројекта за
уређење простора на КП бр. 19978/2 КО Пожаревац
ван грађевинског подручја града Пожаревца (у
даљем тексту: Урбанистички пројекат).
Члан 2.
Циљ доношења плана је уређење простора за
изградњу пословног објекта за производњу кожне
галантерије.
Урбанистичким пројектом прецизирати парцелацију, приступне саобраћајнице, диспозицију објеката, спратност и све друге параметре везане за
уређење простора и изградњу објеката.

22. новембар 2002. год.
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Члан 3.
Урбанистички пројекат предвиђа уређење
простора на КП бр. 19978/2 КО Пожаревац,
величине 64,37 ари.
Члан 4.
Носилац израде Урбанистичког пројекта дужан
је да исти изради у року од 90 дана од дана ступања
на снагу ове Одлуке.

Статута општине Пожаревац (“Службени гласник
општине Пожаревац”, бр. 7/99, 3/2000 и 6/2002),
Скупштина општине Пожаревац, на седници од
22. 11. 2002. године, доноси
ОДЛУКУ
о приступању изради Урбанистичког пројекта за
уређење простора на КП бр. 2367 и 2368 КО
Костолац ван грађевинског подручја града
Костолца у Ул. Партизанској
Члан 1.

Члан 5.
Носилац израде Урбанистичког пројекта је
предузеће или друга организација која је овлашћена
и испуњава услове за израду планског акта ове
врсте, а који ће изабрати инвеститор.

Приступа се изради Урбанистичког пројекта за
уређење простора на КП бр. 2367 и 2368 КО
Костолац ван грађевинског подручја града Костолца
(у даљем тексту: Урбанистички пројекат).
Члан 2.

Члан 6.
Средства за израду Урбанистичког пројекта
обезбеђује Митровић Драгиша из Пожаревца, Ул.
Боже Димитријевића бр. 9, који је инвеститор истог.
Члан 7.
Пре израде Урбанистичког пројекта, инвеститор је дужан да прибави услове надлежних јавних
предузећа и других субјеката у складу са законом и
прописима донетим на основу закона.
Члан 8.
Нацрт урбанистичког пpojeктa утврђује Извршни одбор Скупштине општине.
Нацрт урбанистичког пројекта биће изложен
ради увида и о њему се спроводи стручна расправа у
просторијама Скупштине општине Пожаревац.
Оглас о јавном увиду, објављује се улисту “Реч
народа”. Трајање јавног увида и стручне расправе је
30 дана од дана објављивања огласа.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине
Пожаревац''.
У Пожаревцу, 22. 11. 2002. године
Број 01-06-48/18
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.

Циљ доношења плана је уређење простора за
уклапање израђених пословних објеката стовариште
грађевинског материјала са пратећим садржајима.
Урбанистичким
пројектом
прецизирати
диспозицију објеката, спратност и све друге
параметре везане за уређење простора изграђених
објеката.
Члан 3.
Урбанистички пројекат предвиђа уређење
простора на КП бр. 2367 и 2368 КО Пожаревац,
величине 10,67 ари.
Члан 4.
Носилац израде Урбанистичког пројекта дужан
је да исти изради у року од 60 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, а који ће изабрати инвеститор.
Члан 6.
Средства за израду Урбанистичког пројекта
обезбеђује Корбар Слободан из Костолца Ул.
Трудбеничка бр. 30, који је инвеститор истог.
Члан 7.
Пре израде Урбанистичког пројекта, инвеститор је дужан да прибави услове надлежних јавних
предузећа и других субјеката у складу са законом и
прописима донетим на основу закона.
Члан 8.
Нацрт урбанистичког пројекта утврђује Извршни одбор Скупштине општине.
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Нацрт урбанистичког пројекта биће изложен
ради увида и о њему се спроводи стручна расправа у
просторијама Скупштине општине Пожаревац.
Оглас о јавном увиду објављује се у листу “Реч
народа”. Трајање јавног увида и стручне расправе је
15 дана. Јавни увид, стручна расправа и излагање
нацрта оглашавају се најкасније 15 дана пре почетка
јавног увида и одржавање стручне расправе с
подацима о плану, месту и времену излагања плана
и одржавању стручне расправе, рок и начин стављања примедби.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине
Пожаревац''.
У Пожаревцу, 22. 11. 2002. године
Број 01-06-48/19
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ
Председник Скупштине,
Славољуб Матић, с.р.

22. новембар 2002. год.

Члан 3.
Урбанистички пројекат предвиђа уређење
пpocтopa на КП бр. 20253 КО Пожаревац, величине
11,28 ари.
Члан 4.
Рок израде Урбанистичког пројекта је 60 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, а који ће изабрати инвеститор.
Члан 6.
Средства за израду Урбанистичког пројекта
обезбеђује инвеститор Стојадиновић Александар из
Љубичева, Београдски пут бб.
Члан 7.
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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 и 6/2002),
Скупштина општине Пожаревац, на седници од
22. 11. 2002. године, доноси

Пре израде Урбанистичког пројекта, инвеститор је дужан да прибави анализу заштите животне
средине и услове надлежних јавних предузећа и
других субјеката у складу са законом и прописима
донетим на основу закона.
Члан 8.

Приступа се изради Урбанистичког пројекта за
уређење простора на КП бр. 20253 КО Пожаревац
ван грађевинског подручја града Пожаревца (у
даљем тексту: Урбанистички пројекат).

Нацрт урбанистичког пројекта утврђује Извршни одбор Скупштине општине.
Нацрт урбанистичког пројекта биће изложен
ради увида и о њему се спроводи стручна расправа у
просторијама Скупштине општине Пожаревац.
Оглас о јавном увиду објављује се у лиcту ''Реч
народа”. Трајање јавног увида и стручне расправе је
30 дана.
Јавни увид и стручна расправа и излагање
Нацрта оглашавају се најкасније 15 дана пре почетка
јавног увида и одржавања стручне расправе с подацима о плану, месту и времену излагања плана и
одржавању стручне расправе, рок и начин истицања
примедби.

Члан 2.

Члан 9.

Циљ доношења Урбанистичког пројекта је
уређење простора за уклапање изграђених објеката,
њихову реконструкцију и доградњу.
Изграђени објекти су стамбеног и пословног
садржаја. Пословни објекти служе за сервисирање
аутомобила, угоститељство и трговину.
Урбанистичким пројектом прецизирати приступне саобраћајнице, диспозицију објеката, спратност и све друге параметре везане за уређење простора и изградњу објеката.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Пожаревац”.

ОДЛУКУ
о изради Урбанистичког пројекта за уређење
простора на КП бр. 20253 КО Пожаревац ван
грађевинског подручја града Пожаревца поред
пута М 24
Члан 1.

У Пожаревцу, 22. 11. 2002. године
Број 01-06-48/20
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ
Председник Скупштине,
Славољуб Матић, с.р.

22. новембар 2002. год.
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16
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 , 3/2000 и 6/2002),
Скупштина општине Пожаревац, на седници од
22. 11. 2002. године, доноси
ОДЛУКУ
о припремању Урбанистичког пројекта за
реконструкцију и надградњу депоније пепела и
шљаке на локацији ''Средње костолачко острво”
у Костолцу
Члан 1.
Приступа се изради Урбанистичког пројекта
реконструкцију и надградњу депоније пепела и
шљаке на локацији ''Средње костолачко острво” у
Костолцу (у даљем тексту: урбанистички пројекат
пепелишта).

Инвеститор је дужан да преко надлежних
предузећа, организација и институција обезбеди
потребне услове и сагласност за израду акта ове
врсте.
Члан 8.
Средства за израду урбанистичког пројекта
обезбеђује ЕПС Јавно предузеће Термоелектране
“Костолац” из Костолца, Николе Тесле бб.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине
Пожаревац”.
У Пожаревцу, 22. 11. 2002. године
Број 01-06-48/21
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ
Председник Скупштине,
Славољуб Матић, с.р.

Члан 2.
Циљ израде урбанистичког пројекта је реконструкција и надградња депоније пепела и шљаке
ради одлагања исте из Термоелектрана ''Костолац
А” и “Костолац Б”.
Урбанистички пројекат пепелишта обухвата
следеће кат. парцеле: 2411, 2412, 2413, 2414, 2415,
2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424,
2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2445 све КО Костолацград.
Члан 3.
Урбанистички план из члана 1. ове Одлуке
представља основ за утврђивање урбанистичкотехничких услова и издавање урбанистичке дозволе.
Члан 4.
Нацрт урбанистичког пројекта пепелишта биће
изложен на јавни увид и о њему ће се спровести
стручна расправа.
Подаци о начину излагања урбанистичког пројекта пепелишта на јавни увид и стручној расправи
биће објављени у локалном листу ''Реч народа” најкасније 15 дана пре почетка јавног увида и стручне
расправе.
Јавни увид траје 60 дана.
Члан 5.
Носилац израде урбанистичког пројекта пепелишта је предузеће или организација овлашћени за
израду акта ове врсте у складу са законом а по
избору инвеститора.
Члан 6.
Рок за израду урбанистичког пројекта пепелишта је 6 месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке.
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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 , 3/2000 и 6/2002),
Скупштина општине Пожаревац, на седници од
22. 11. 2002. године, доноси
ОДЛУКУ
о припремању Урбанистичког пројекта – измена
ДУП-а “Улице Чеде Васовић” ради уређења
простора на КП бр. 1962/4 и дела КП бр. 1962/2
КО Пожаревац
Члан 1.
Приступа се изради Урбанистичког пројекта
ради измена ДУП-а ''Улице Чеде Васовић” (''Сл. гл.
општине Пожаревац”, 10/78), ради уређења простора на КП бр. 1962/4 и дела КП бр. 1962/2 КО
Пожаревац (у даљем тексту: урбанистичким пројектом).
Члан 2.
Урбанистичким пројектом разрађује се уређење
простора на КП бр. 1962/4 и делу КП бр. 1962/2 обе
КО Пожаревац у циљу изградње пословно-стамбеног објекта и приступних саобраћајница, а све у
складу са ГУП-ом града Пожаревца (“Сл. гласник
општине Пожаревац'', бр. 5/80, 6/89 и 6/92).
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Члан 3.
Урбанистички план из члана 1. ове Одлуке
представља основ за утврђивање урбанистичкотехничких услова и издавање урбанистичке дозволе.
Члан 4.
Нацрт урбанистичког пројекта утврђује Извршни одбор СО Пожаревац и биће изложен на јавни
увид и о њему ће се спровести стручна расправа.
Подаци о начину излагања урбанистичког
пројекта на јавни увид и подаци о стручној расправи
биће објављени у локалном листу ''Реч народа”
најкасније 15 дана пре почетка јавног увида и стручне расправе.
Јавни увид траје 30 дана.
Члан 5.
Носилац израде урбанистичког пројекта је
Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине
Пожаревац.
Члан 6.
Рок за израду урбанистичког пројекта је 90 дана
од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 7.
Инвеститор је дужан да преко надлежних ЈП и
служби обезбеди потребне услове и сагласности.
Члан 8.
Средства за израду урбанистичког пројекта
обезбеђује Јавно предузеће Дирекција за изградњу
општине Пожаревац и Јована Годочевића из
Пожаревца.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине Пожаревац”.
У Пожаревцу, 22. 11. 2002. године
Број 01-06-48/22
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ
Председник Скупштине,
Славољуб Матић, с.р.
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На основу члана 35. и члана 37. 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

22. новембар 2002. год.

Пожаревац (“Службени гласник општине Пожаревац” бр. 7/99, 3/00 и 6/2002),
Скупштина општине Пожаревац на седници од
22. 11. 2002. године, донела
ОДЛУКУ
о доношењу Урбанистичког пројекта за уређење
простора на кат. парцели бр. 1172/1
КО Пожаревац
Члан 1.
Овом Одлуком доноси се Урбанистички
пројекат за уређење простора, на кат. парцели бр.
1172/1 КО Пожаревац у Пожаревцу у Улици Хајдук
Вељкова бр. 9.
Члан 2.
Саставни делови ове Одлуке су:
1. Пет елабората урбанистичког пројекта са
текстуалним и графичким деловима
а. Графички приказ садржи:
- графички приказ локације у односу на шире
подручје;
- извод из Генералног урбанистичког плана
града Пожаревца;
- извод из катастра;
- анализу постојећег стања;
- списак нивелације и постојећих инсталација;
-парцелацију и изграђеност локације.
б. Текстуалним делом дати су правни основ за
израду урбанистичког пројекта, површине и границе
комплекса, концепт решења и инфраструктура.
3. Документација урбанистичког пројекта садржи:
- податке о обављеном јавном увиду у стручној
расправи
- акт о изради урбанистичког пројекта
- акт о утврђивању нацрта плана.
Члан 3.
О спровођењу овог урбанистичког пројекта
стараће се Јавно предузеће Дирекција за изградњу
општине Пожаревац и Одељење за урбанизам,
комуналне и имовинско правне послове Општинске
управе општине Пожаревац и представљаће основ за
утврђивање урбанистичко-техничких услова и издавање урбанистичке дозволе.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине Пожаревац”.
У Пожаревцу, 22. 11. 2002. године
Број 01-06-48/23
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ
Председник Скупштине,
Славољуб Матић, с.р.

22. новембар 2002. год.
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На основу члана 4. Одлуке о оснивању Јавног
предузећа ''Службени гласник општине Пожаревац”,
бр. 2/2001) и члана 18. Статута општине Пожаревац
(“Службени гласник општине Пожаревац”, бр. 7/99
и 3/2000),
Скупштина општине Пожаревац на седници од
22. 11. 2002. године, донела је

На основу члана 60. Закона о заштити животне
средине (“Службени гласник Републике Србије”, бр.
66/91, 83/92, 53/93 и 53/95) и члана 20. Статута
општине Пожаревац (“Службени гласник општине
Пожаревац'', бр. 3/2002),
Скупштина општине Пожаревац на седници
одржаној 22. 11. 2002. на предлог Завода за заштиту
природе Србије, донела је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Статут Јавног предузећа
“Топлификација” Пожаревац
І
Даје се сагласност на Статут Јавног предузећа
''Топлификација'' Пожаревац, усвојеног на седници
Управног одбора Јавног предузећа ''Топлификација''
из Пожаревца од 22. 08. 2002. године.
ІІ
Ово Решење објавити у ''Службеном гласнику
општине Пожаревац”.
У Пожаревцу, 22. 11. 2002. године
Број 01-06-48/24
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ
Председник Скупштине,
Славољуб Матић, с.р.
20
На основу члана 13. Одлуке о оснивању Установе Центар за социјални рад Пожаревац (“Службени гласник општине Пожаревац”, бр. 8/92) и члана
18. Статута општине Пожаревац (“Службени
гласник општине Пожаревац”, бр. 7/99 и 3/2000),
Скупштина општине Пожаревац на седници од
22. 11. 2002. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на допуну Статута
Установе Центар за социјални рад у Пожаревцу
І
Даје се сагласност на допуну Статута Установе
за социјални рад Пожаревац, усвојене на седници
Управног одбора Установе Центар за социјални рад
Пожаревац од 18. 10. 2002. године.
II
Ово Решење објавити у ''Службеном гласнику
општине Пожаревац”.
У Пожаревцу, 22. 11. 2002. године
Број 01-06-48/25
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ
Председник Скупштине,
Славољуб Матић, с.р.

РЕШЕЊЕ
о одређивању стараоца за заштићено природно
добро - Споменик природе “Пругово” у Пругову
І
Заштићено природно добро ІІІ кaтeгopиje, као
споменик природе “Пругово” у Пругову, са стаблима храста лужњака (Quercuѕ robur), поверава се на
старање Месној заједници Пругово и Покрету
горана Србије – Општинска конференција Пожаревац.
ІІ
Месна заједница Пругово и Покрет горана
Србије – Општинска конференција Пожаревац,
спроводиће прописани режим заштите споменика
природе “Пругово” у Пругову, на површини
одређеној катастарском парцелом бр. 439/1 од
2,25,85 hа и катастарском парцелом бр. 439/2 од
0,24,40 hа, које припадају катастарској општини
Пругово и у друштвеној су својини, а пренете на
коришћење Месној заједници Пругово.
III
О спровођењу прописаних мера и услова
заштите стараоци су дужни да:
- заштићено природно добро одржавају и чувају
у складу са прописаним мерама заштите,
- у случају насталих промена на описаној
локaцији из тачке II овог Решења, укупне површине
2,50,25 ha и нa заштићеним стаблима, одмах
обавесте Завод за заштиту природе Србије,
- доносе програм заштите и унапређења
споменика природе.
ІV
Просторни и урбанистички планови и пројекти,
шумске ловне, пољопривредне и друге основе и
програми који обухватају споменик природе и
програм заштите из тачке ІІІ овог Решења, морају
бити међусобно усаглашени.
V
Против овог Решења не може се изјавити
жалба, већ се може покренути управни спор тужбом
код Окружног суда - Већа за управне спорове у
Пожаревцу, у року од 30 дана од пријема Решења.
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VІ
Ово Решење објавити у “Службеном гласнику
општине Пожаревац”.
У Пожаревцу, 22. 11. 2002. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ
Председник Скупштине,
Славољуб Матић, с.р.
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На основу члана 18. Статута општине
Пожаревац (“Службени гласник општине Пожаревац”, бр. 7/99 и 3/2000) и на основу члана 14. става
1. тачке 8. Одлуке о оснивању Јавног радиодифузног и новинског предузећа ''Реч народа”
Пожаревац (“Службени гласник општине Пожаревац”, бр. 5/98, 5/99 и 2/2001),
Скупштина општине Пожаревац, на седници од
22. 11. 2002. године, донела је
РЕШЕЊЕ
бр. 01-06-48/29 од 22. 11. 2002. год.
І
НЕ ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Управног
одбора Јавног радио-дифузног и новинског
предузећа ''Реч народа” у Пожаревцу бр. 479/1 од 25.
10. 2002. године о именовању Миодрага Кузмановића за главног и одговорног уредника листа ''Реч
народа” и не даје се сагласност на Одлуку Управног
одбора Јавног радио-дифузног и новинског
предузећа ''Реч народа” у Пожаревцу бр. 479/2 од 25.
10. 2002. године о именовању Синише Ристића за
главног и одговорног уредника Радио Пожаревца.
ІІ
Ово решење објавити у “Службеном гласнику
општине Пожаревац”.
Образложење
Чланом 14. ставом 1. тачком 8. Одлуке о
оснивању Јавног радио-дифузног и новинског
предузећа “Реч народа” Пожаревац (''Службени
гласник општине Пожаревац”, бр. 5/98, 5/99 и
2/2001) предвиђено је да Управни одбор Јавног
предузећа именује и разрешава главне и одговорне
уреднике средстава јавног информисања Јавног
предузећа на предлог директора, уз сагласност
оснивача.
Јавно радио-дифузно и новинско предузеће
''Реч народа” у Пожаревцу обратило се Скупштини
општине Пожаревац дописом бр. 484 од 29. 10.
2002. године ради давања сагласности на Одлуку
Управног одбора бр. 479/1 од 25. 10. 2002. године,
којом се за главног и одговорног уредника листа
''Реч народа” именује Миодраг Кузмановића, радник
предузећа; и ради давања сагласности на Одлуку
Управног одбора бр. 479/2 од 25. 10. 2002. године,
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којом се за главног и одговорног уредника Радио
Пожаревца именује Синиша Ристић, радник предузећа.
Извршни одбор Скупштине општине Пожаревац, на седници од 14. 11. 2002. године разматрао је
захтев ЈРДНП ''Реч народа” за давање сагласности
на одлуке Управног одбора, па је донео Закључак
бр. 01 -06-47 од 14. 11. 2002. године, којим није дао
сагласност на наведене одлуке Управног одбора.
На седници Скупштине од 22. 11. 2002. године
Скупштина је као 29. тачку разматрала захтев
ЈРДНП ''Реч народа” за давање сагласности да се за
главног и одговорног уредника листа ''Реч народа”
именује Миодраг Кузмановић и да се за главног и
одговорног уредника Радио Пожаревца именује
Синиша Ристић.
Када је председник Скупштине ставио на
гласање наведени захтев за давање сагласности, за
давање сагласности да се Миодраг Кузмановић
именује за главног и одговорног уредника листа
''Реч народа” није гласао ни један одборник, 15
одборника је било против давања сагласности, а 22
одборника је било уздржано, а за давање сагласности да се Синиша Ристић именује за главног и
одговорног уредника Радио Пожаревца такође није
гласао ни један одборник, 21 одборник је био против
давања сагласности а 24 одборника је било
уздржано.
Чланом 65. Пословника Скупштине општине
Пожаревац бр. 7/96, 2/99 и 7/99 предвиђено је да,
ако није другачије прописано, Скупштина одлучује
простом већином гласова присутних одборника, а да
већином гласова укупног броја одборника
Скупштина одлучује о Статуту општине, Средњорочним планом развоја делатности за које је надлежна и Генералном урбанистичком плану.
Пре овог гласања утврђено је да је у сали
присутно 40 одборника.
На основу изнетог решено је као у диспозитиву
решења.
У Пожаревцу, 22. 11. 2002. године
Број 01-06-48/29
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ
Председник Скупштине,
Славољуб Матић, с.р.
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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 (''Службени
гласник Републике Србије”, бр. 33/2002),
Скупштина општине Пожаревац, на седници од
22. 11. 2002. године, донела је
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РЕШЕЊЕ
о престанку мандата одборнику Скупштине
општине Пожаревац
І
Милошу Милошевићу, одборнику Скупштине
општине Пожаревац, из Пожаревца, престаје мандат
са 22. 11. 2002. године.
ІІ
Ово Решење објавити у ''Службеном гласнику
општине Пожаревац”.
У Пожаревцу, 22. 11. 2002. године
Број 01-06-48/1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ
Председник Скупштине,
Славољуб Матић, с.р.
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На основу члана 14. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса
(''Службени гласник РС”, бр. 25/2000), на основу
Одлуке о оснивању Јавног предузећа ''Љубичево'' у
Пожаревцу (“Службени гласник општине Пожаревац”, бр. 2/98) и на основу Статута општине Пожаревац (“Службени гласник општине Пожаревац, бр.
7/99 и 3/2000),
Скупштина општине Пожаревац, на седници од
22. 11. 2002. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању председника Управног
одбора Јавног предузећа “Љубичево” у
Пожаревцу
І
Разрешава се Драгољуб Ивановић из Костолца
дужности председника Управног одбора Јавног
предузећа ''Љубичево'' у Пожаревцу.
II
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На основу тачке 2. Одлуке о расписивању тајног изјашњавања грађана о увођењу самодоприноса
за град Пожаревац, бр. 01-06-48/14б од 22. 11. 2002.
године и члана 18 Статута општине Пожаревац
(''Службени гласник општине Пожаревац'', бр. 7/99 и
3/2002),
Скупштина општине Пожаревац, на седници од
22.11. 2002. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за спровођење тајног
изјашњавања грађана о увођењу самодоприноса
за град Пожаревац
1. Образује се Комисија за спровођење тајног
изјашњавања грађана о увођењу самодоприноса за
град Пожаревац.
2. У Комисију за спровођење тајног изјашњавања грађана, именују се:
- Мирослав Унгурјановић, Општинска управа,
за председника,
Живојин Мишић, Казнено-поправни завод из
Пожаревца, за заменика председника;
- Слађана Петрушић, Општинска управа, за члана,
Небојша Соколовић из Пожаревца, за заменика
члана;
- Биљана Михајловић, Општинска управа, за
члана,
Саша Устенко из Пожаревца, за заменика члана;
- Миланка Миловановић, Општинска уnрава, за
члана,
Алекса Савић, ОШ «Вук Караџић» из Пожаревца, за заменика члана;
- Саша Најдановић, Општинска управа, за члана,
Драган Сокнић, адвокат из Пожаревца, за заменика члана;
- Небојша Трајковић, Општинска управа, за секретара,
Милутин Мрдак, Општинска управа, за заменика секретара.

За председника Управног одбора Јавног
предузећа ''Љубичево'' у Пожаревцу именује се
Звонко Јефтић, дипл. економиста, стечајни управник
Центра за живинарство.

З. Комисија за спровођење тајног изјашњавања грађана образоваће гласачке одборе, одредиће
гласачка места и стараће се о законитости и тајности
изјашњавања грађана.

ІІІ

4. Ово Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Пожаревац''.

Ово Решење објавити у ''Службеном гласнику
општине Пожаревац”.
У Пожаревцу, 22. 11. 2002. године
Број 01-06-48/30а
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ
Председник Скупштине,
Славољуб Матић, с.р.

У Пожаревцу, 22. 11. 2002. године
Број 01-06-48/30б
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ
Председник Скупштине,
Славољуб Матић, с.р.
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На основу тачке 2. Одлуке о расписивању
тајног
изјашњавања
грађана
о
увођењу
самодоприноса за град Костолац, бр. 01-06-48/14г од
22. 11. 2002. године и члана 18 Статута општине
Пожаревац
(''Службени
гласник
општине
Пожаревац'', бр. 7/99 и 3/2002),
Скупштина општине Пожаревац, на седници од
22. 11. 2002. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за спровођење тајног
изјашњавања грађана о увођењу самодоприноса
за град Костолац
1. Образује се Комисија за спровођење тајног
изјашњавања грађана о увођењу самодоприноса за
град Костолац.
2. У Комисију за спровођење тајног изјашњавања грађана, именују се:
- Љубиша Јовановић из Костолца, за председника,
Ненад Јанков из Костолца, за заменика председника;
- Мајк Волић из Костолца, за члана,
Драган Ивановић из Костолца, за заменика члана;
- Миливоје Рупар из Костолца, за члана,
Радован Јовановић из Костолца, за заменика
члана;
- Зоран Марковић из Костолца, за члана,
Љубомир Матић из Костолца, за заменика
члана;
- Зоран Стојковић из Костолца, за члана,
Весна Зељковић из Костолца, за заменика
члана;
-Љиљана Цвејановић из Костолца, за секретара,
Ирена Ајдачић из Костолца, за заменика секретара.
З. Комисија за спровођење тајног изјашњавања грађана образоваће гласачке одборе, одредиће
гласачка места и стараће се о законитости и тајности
изјашњавања грађана.
4. Ово Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Пожаревац''.
У Пожаревцу, 22. 11. 2002. године
Број 01-06-48/30в
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ
Председник Скупштине,
Славољуб Матић, с.р.
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На основу члана 17. Одлуке о оснивању ЈРДНП
''Реч народа” у Пожаревцу (“Службени гласник
општине Пожаревац”, бр. 5/98, 5/99 и 2/2000) и
члана 18. Статута општине Пожаревац (“Службени
гласник општине Пожаревац”, бр. 7/99 и 3/2000),

Скупштина општине Пожаревац, на седници од
22. 11. 2002. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању три члана
Управног одбора и о разрешењу једног члана
Надзорног одбора ЈРДНП “Реч народа” у
Пожаревцу
І
Разрешавају се дужности члана Управног одбора ЈРДНП ''Реч народа” у Пожаревцу и то: Милан
Митић из Пожаревца, Реља Петковић из Пожаревца
и Зорица Радуловић.
II
У Управни одбор ЈРДНП ''Реч народа” у
Пожаревцу именују се Бојан Гачевић из Пожаревца,
Слободан Перовић, одборник из Пожаревца и
Предраг Радовановић, пензионер из Пожаревца.
ІІІ
Разрешава се Слободан Перовић, одборник из
Пожаревца дужности члана Надзорног одбора
ЈРДНП ''Реч народа” у Пожаревцу.
IV
Ово Решење објавити у ''Службеном гласнику
општине Пожаревац”.
У Пожаревцу, 22. 11. 2002. године
Број 01-06-48/30г
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 Републике Србије”, 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
22. 11. 2002. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању два члана Школског
одбора Медицинске школе “Дулић др Војислав”
у Пожаревцу
І
Разрешавају се дужности члана Школског
одбора Медицинске школе ''Дулић др Војислав” у
Пожаревцу и то:
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- Обрадовић Бранислав, представник Наставничког већа Школе и
- Гогић-Митић Анка, представник Савета родитеља Школе.
ІІ
У Школски одбор Медицинске школе ''Дулић
др Војислав” у Пожаревцу именују се:
- Маринковић-Милишић Снежана, представник
Наставничког већа Школе; и
- Стеванић Бранислава, представник Савета
родитеља Школе.
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На основу члана 118. става 2. Закона о основној
школи (“Службени гласник Републике Србије”, 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
22. 11. 2002. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању једног члана
Школског одбора Основне школе “Доситеј
Обрадовић” у Пожаревцу

ІІІ
Ово Решење објавити у ''Службеном гласнику
општине Пожаревац''
У Пожаревцу, 22. 11. 2002. године
Број 01-06-48/30д

І
Разрешава се Милутин Миленковић дужности
члана Школског одбора Основне школе ''Доситеј
Обрадовић”, као представник Скупштине општине
Пожаревац.

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 Републике Србије”, 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
22. 11. 2002. године, донела је

II
У Школски одбор Основне школе ''Доситеј
Обрадовић” у Пожаревцу именује се Горан Богдановић, одборник из Пожаревца, Ул. Карађорђева бр. 26,
као представник Скупштине општине Пожаревац.
III
Ово Решење објавити у ''Службеном гласнику
општине Пожаревац”.
У Пожаревцу, 22. 11. 2002. године
Број 01-06-48/30е
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

РЕШЕЊЕ
о именовању чланова Школског одбора Основне
школе “Милош Савић” у Лучици

Председник Скупштине,
Славољуб Матић, с.р.

І
У Школски одбор Основне школе “Милош
Савић” у Лучици именују се:
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1. Николић Дејан из Лучице, представник Савета родитеља Школе;
2. Пајкић Владан из Пољане, представник Савета родитеља Школе;
3. Митић Бранко из Пругова, представник Савета родитеља Школе.

На основу члана 130. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник РС”, бр. 49/99 и
27/01) и члана 18. Статута општине Пожаревац
(“Службени гласник општине Пожаревац”, бр. 7/99),
Скупштина општине Пожаревац, на седници од
22. 11. 2002. године, донела је

ІІ

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова Општинске
изборне комисије и њихових заменика за
спровођење избора за одборнике Скупштине
општине Пожаревац

Ово Решење објавити у ''Службеном гласнику
општине Пожаревац”.
У Пожаревцу, 22. 11. 2002. године
Број 01-06-48/30ђ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ
Председник Скупштине,
Славољуб Матић, с.р.

І
Разрешава се Драгана Зорић дужности заменика
члана Општинске изборне комисије.
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У Општинску изборну комисију у сталном
саставу именују се:
- Гордана Рашић, дипл. правник, Општински
јавни правобранилац, за заменика члана;
- Александар Ђокић, дипл. правник из Пожаревца за члана, а Јасмина Илић, дипл. правник из
Пожаревца, за заменика;
- Саша Најдановић, дипл. правник из Пожаревца, за члана, а Дарко Илић из Пожаревца за заменика.

На основу члана 8. Одлуке о оснивању
Туристичке организације Пожаревац (“Службени
гласник општине Пожаревац”, бр. 3/95 и 6/2001),
Скупштина општине Пожаревац, на седници од
22. 11. 2002. године, донела је

ІІІ

І

Ово Решење објавити у ''Службеном гласнику
општине Пожаревац''.

Разрешава се Владимир Богдановић из Пожаревца дужности председника Управног одбора
Туристичке организације Пожаревац.

У Пожаревцу, 22. 11. 2002. године
Број 01-06-48/30ж
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ
Председник Скупштине,
Славољуб Матић, с.р.

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању председника Управног
одбора Туристичке организације Пожаревац

ІI
За председника Управног одбора Туристичке
организације Пожаревац именује се Миодраг
Радосављевић, одборник из Пожаревца, Ул. Радомира Миленића-Руса бр. 6/17.
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ІІІ

На основу Одлуке о прихватању учешћа
општине Пожаревац у оснивању Еврорегиона
Ђердап-Средњи Дунав” бр. 01-06-48/16 од 22. 11.
2002. године и на основу Статута општине Пожаревац (“Службени гласник општине Пожаревац”, бр.
7/99 и 3/2000),
Скупштина општине Пожаревац, на седници од
22. 11. 2002. године, донела је

Ово Решење објавити у ''Службеном гласнику
општине Пожаревац”.
У Пожаревцу, 22. 11. 2002. године
Број 01-06-48/30и
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ
Председник Скупштине,
Славољуб Матић, с.р.

РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за међународну сарадњу у
оквиру Еврорегиона “Ђердап-Средњи Дунав”
І
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Образује се Комисија за међународну сарадњу
у оквиру Еврорегиона ''Ђердап - Средњи Дунав” и у
исту се именују:
- за председника др Љубомир Јацић из Пожаревца;
- за чланове:
1. Славиша Јандерка из Костолца;
2. Драгана Плећаш, из Пожаревца;
3. Миомир Илић, из Пожаревца;
4. Јасмина Турудић из Пожаревца; и
5. Дарко Илић из Пожаревца.
ІІ
Ово Решење објавити у ''Службеном гласнику
општине Пожаревац”.
У Пожаревцу, 22. 11. 2002. године
Број 01-06-48/30з
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ
Председник Скупштине,
Славољуб Матић, с.р.

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
22. 11. 2002. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању једног члана Савета за
бригу о старим лицима СО Пожаревац
І
Разрешава се дужности члана Савета за бригу о
старим лицима Радован Ђурђевић из Пожаревца.
ІІ
За члана Савета за бригу о старим лицима
именује се Верица Бенцун из Костолца.

22. новембар 2002. год.
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Скупштина општине Пожаревац, на седници од
22. 11. 2002. године, донела је

III
Ово Решење објавити у “Службеном гласнику
општине Пожаревац”.
У Пожаревцу, 22. 11. 2002. године
Број 01-06-48/30j
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ
Председник Скупштине,
Славољуб Матић, с.р.

РЕШЕЊЕ
о именовању директора Јавног предузећа
Дирекција за изградњу општине Пожаревац
І
Именује се Саша Исаковић, садашњи вршилац
дужности директора Јавног предузећа Дирекција за
изградњу општине Пожаревац за директора Јавног
предузећа Дирекција за изградњу општине
Пожаревац.
II
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На основу члана 9. Одлуке о оснивању Јавног
предузећа Дирекција за изградњу општине Пожаревац (“Службени гласник општине Пожаревац”, бр.
6/98 и 2/2001) и члана 18. Статута општине Пожаревац (“Службени гласник општине Пожаревац”,
бр. 7/99 и 3/2000),

Ово Решење објавити у ''Службеном гласнику
општине Пожаревац”.
У Пожаревцу, 22. 11. 2002. године
Број 01-06-48/30к
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ
Председник Скупштине,
Славољуб Матић, с.р.

