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Години XXXIII  Број 8                    ПОЖАРЕВАЦ                                            21. 12. 2001. 

ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ 

СЛУжБЕНИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

155 
 
На основу чланова 1, 2, З, 4. и 5. Закона о 

комуналним делатностима (”Службени гласник 
РС” 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 21. 12. 2001. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
о комуналном уређењу 

 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком утврђују се општи услови 

уређења градова и осталих насељених места, 
уређују права и обавезе међу учесницима у 
општем и комуналном уређењу градова и 
осталих насељених места као и права и обавезе 
корисника комуналних производа и услуга. 

 
Члан 2. 

 
Под комуналним објектима, у смислу ове 

Одлуке, сматрају се: 
- грађевински објекти изграђене комуналне 

инфраструктуре, постројења, уређаји, инстала-
ције и други објекти који служе за производњу 
комуналних производа и пружање комуналних 
услуга корисницима, 

- изграђено односно уређено грађевинско 
земљиште, као добро у општој употреби (пар-
кови, зелене и рекреационе површине, улице, 
саобраћајнице, скверови и друге јавне повр-
шине). 

 
II  УРЕЂЕЊЕ НАСЕЉА 

 
Члан 3. 

 
Под уређењем градова, подразумева се: 

одржавање и уређење улица и тротоара, тргова. 
скверова и других површина, уређење кому-
налних и других јавних објеката, терена за спорт 
и забаву, јавне расвете, спољних делова зграда, 
дворишта, ограда као и других објеката на 
територији градова Пожаревца и Костолца. 
 

Члан 4. 
 
Јавне површине и комунални објекти у 

смислу ове Одлуке су оне површине и објекти на 
њима који  су  доступни  приступу  и коришћењу  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
свих грађана месних заједница, предузећа и 
других организација, а нарочито: 

1. Улице, тротоари, тргови, мостови, путеви, 
обале, стазе и пролази, паркиралишта, неиз-
грађено грађевинско земљиште и објекти на 
њима; 

2. Паркови, уређене зелене површине, трав-
њаци, дрвореди и сл.; 

3. Спортски, забавни, рекреациони терени и 
објекти на њима; 

4. Аутобуска стајалишта, бензинске пумпе и 
јавне чесме; 

5. Фирме, излози и витрине, рекламе, нат-
писи, панои, јавна декорација, улични отвори; 

6. Јавни тоалети и остале неименоване јавне 
површине. 

 
Члан 5. 

 
Јавне површине могу се користити сходно 

својој намени. У случајевима одређеним овом 
Одлуком, јавне површине се могу употребљавати 
и у друге сврхе, а на основу одлуке Извршног 
одбора Скупштине општине Пожаревац. 

 
Улице, тротоари, тргови и скверови 

 
Члан 6. 

 
О изградњи, реконструкцији, одржавању, 

осветљавању и коришћењу улица, тротоара, 
тргова и скверова, стара се дирекција за 
изградњу општине Пожаревац. 

 
Члан 7. 

 
Свака новоизграђена и реконструисана 

улица мора претходно бити опремљена под-
земним инсталацијама и уређајима. 

Све улице и тргови морају на угловима 
имати табле са називима, а зграде морају бити 
обележене кућним бројевима. 

Кућне бројеве утврђује Служба за катастар 
непокретности, а набавка и постављање, као и 
постављање табли са називом улица је у 
надлежности ЈП дирекције за изградњу општине 
Пожаревац. 

У случају да дође до оштећења, нестанка и 
сл., табли са називом улица или кућних бројева. 
Надлежни орган управе за послове комуналне 
инспекције ће решењем наложити ЈП Дирекцији 
за изградњу општине Пожаревац, да табле 
набави и постави. 
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Заузеће јавних површина 
 

Члан 8. 
 
Стубови и друга постројења за јавну расвету 

ПТТ уређаји и линије и јавни хидранти 
постављају се према урбанистичким условима ЈП 
Дирекције за изградњу општине Пожаревац и 
одобрењу органа управе надлежног за послове 
урбанизма. 

Клупе за седење постављају се у парковима 
и на трговима, ако су тргови опремљени 
зеленилом и ако постављање клупа не омета 
кретање пешака. 

Корпе за отпатке, знаци упозорења, рек-
ламни панои и огласне табле, реквизити за игру 
деце. постављају се на местима која одреди орган 
управе надлежан за послове урбанизма. 

Посуде са декоративним зеленилом могу се 
поставити у улицама, као и на тротоарима ако се 
тиме не угрожава саобраћај и не омета кретање 
пешака. 

За постављање посуда са декоративним 
зеленилом, потребно је одобрење органа управе 
надлежног за послове урбанизма. 

 
Члан 9. 

 
Привремено заузеће јавних површина може 

се одобрити у циљу: 
1. Коришћења простора на јавним површи-

нама или испред пословних просторија y 
пословне сврхе; 

2. За постављање штандова за продају 
штампе, књига и др. публикација и витрина за 
излагање робе; 

3. За постављање уређаја за сладолед, 
кремове, кокице, освежавајућа безалкохолна 
пића и сл.; 

4. Заузимања тротоара и јавних површина од 
стране трговинских, угоститељских предузећа и 
радњи, посластичарница и сл.; 

5. Коришћење простора на јавним површи-
нама за забавне паркове, дечију игру, за циркусе 
и друге објекте забавних уређаја, столова за 
продају игара на срећу; 

6. Заузећа грађевинским и огревним матери-
јалом, 

7. Постављања тезги; 
8. Коришћење простора за камп ауто-при-

колице, приколице, чамце и сл.. 
 

Члан 10. 
 
Решење за привремено заузеће јавне 

површине доноси орган управе надлежан за 
послове урбанизма на основу урбанистичко 
техничких услова ЈП Дирекције за изградњу 
општине Пожаревац, по захтеву странке, или по 
службеној дужности, уколико се заузећем не 
омета кретање пешака, саобраћај, не ружи 
естетски изглед или ометају неке друге функције 
на јавним површинама. 

Услови и начин коришћења јавне површине 
за постављање уређаја за сладолед, апарата за 
точење освежавајућих безалкохолних напитака, 
апарата за кокице, летњих башти, тезги, забавних 
паркова, циркуса и других објеката забавних 
радњи, одобрава се на основу приложеног 
решења за обављање одговарајуће врсте делат-
ности. 

Решењем из става 1. овог члана, одређује се 
површина која се може заузети, време и начин 
коришћења заузетог простора, као и посебни 
услови у погледу обезбеђења пролаза пешака и 
начин уређивања и одржавања заузетог простора. 

Корисници дела простора из става 1. овог 
члана, плаћају комyналнy таксу и закуп по 
важећој тарифи за сваки заузети м2. 

Уколико се простор из става 1. овог члана 
користи без одобрења надлежног органа, или 
противно условима из одобрења, комунални 
инспектор ће издати писмени налог да се ствари 
и предмети са заузетог простора уклоне на терет 
корисника. 

Решење за заузеће јавне површине, достав-
ља се комуналној инспекцији Скупштине опш-
тине Пожаревац. 

 
Члан 11. 

 
Обављање угоститељске делатности (летње 

баште) и постављање тезги за продају робе 
испред свог пословног простора може се вршити 
по добијању акта Јавног предузећа Дирекције за 
изградњу општине. 

По утврђивању услова за уређење простора 
на потребној јавној површини, корисник јавне 
површине закључује уговор о начину коришћења 
површина и време закупа земљишта. 

На начин по поступку из става 1. и 2. овог 
члана утврђују се услови и начин за коришћење 
јавних површина за постављање фрижидера за 
сладолед, апарата за точење сладоледа и 
освежавајућих напитака и апарата за кокице. 

Јавно предузеће дирекција за изградњу 
утврђује место за постављање, облик и величину 
објеката из става 3. овог члана. 

Закључен уговор о коришћењу јавне повр-
шине и акт о утврђивању услова, доставља се 
органу управе надлежном за послове комуналне 
инспекције. 

Постављање тезги у периоду нового-
дишњих, божићних, осмомартовских празника и 
других општинских манифестација, врши се по 
програму који доноси Извршни одбор Скупш-
тине општине. 

 
Члан 12. 

 
Корисници летњих башти, као урбани 

мобилијар могу користити: 
1. баштенске столове и столице, 
2. преносиве  -  склапајуће  сунцобране и 

перде, 
3. разне врсте меких застора, 
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4. жардињере, 
5. фонтане - мобилне, 
Забрањено је у склопу летње баште 

користити: 
1. шанк, 
2. светиљке и друге врсте електричних инс-

талација, 
3. прикључци на водовод и канализацију, 
4. фиксне ограде и други фиксни елементи, 

који се не могу демонтирати, 
5. тврди подови и подлоге, као и други 

елементи, који на било који начин угрожавају 
локацију, 

6. надстрешнице, као и све врсте конс-
трукција монтажно-демонтажног типа. 

По истеку одобреног периода коришћења 
јавне површине, корисник је дужан да у 
потпуности уклони урбани мобилијар са јавне 
површине. 

 
Члан 13. 

 
Уређење јавне површине - тротоара дуж 

дворишта могу уредити и власници, односно 
корисници плацева на основу урбанистичко-
техничких услова ЈП Дирекције за изградњу 
општине Пожаревац и прибављане дозволе 
органа управе надлежног за послове урбанизма. 

Уређење јавне површине у смислу 
претходног става овог члана подразумева 
бетонирање или уређење простора на други 
начин (озелењавање, садња дрвореда и сл.) 
између ограде и коловоза. 

Уређењем јавне површине на овај начин, 
инвеститор не стиче право коришћења тог 
земљишта. 

 
Члан 14. 

 
Заузимање јавних површина и постављање 

објеката на јавним површинама који нису 
обухваћени чланом 11, 12. и 13. ове Одлуке, 
вршиће се по поступку и на начин предвиђен 
Одлуком која регулише начин и услове за 
постављање објеката на јавним површинама. 

 
Члан 15. 

 
Истовар и смештај грађевинског и другог 

материјала на улицама, трговима, тротоарима и 
другим јавним површинама у градовима и 
насељеним местима, врши се по добијању 
одобрења. 

Грађани и правна лица који прибаве 
одобрење за привремено заузимање простора на 
тротоарима, улицама и другим јавним површи-
нама у циљу смештаја грађевинског и другог 
материјала, дужни су да материјал уредно сместе 
и обезбеде да се не расипа, да не омета саобраћај, 
да не затвара уличне канале и отворе за 
канализацију. 

По истеку рока утврђеног одобрењем из 
става 2. овог члана лице које је простор 
користило дужно је да га очисти и доведе у 
првобитно стање у противном исти ће бити 

уклоњен по налогу комуналног инспектора на 
терет власника. 

Власник уклоњеног материјала (изузев 
смећа, шута и сл.) биће обавештен где и у ком 
року може преузети материјал уз претходно 
плаћање свих трошкова. 

Уколико власник материјала исти не преуз-
ме у остављеном року, материјал ће бити продат 
на лицитацији. 

Из износа добијеног на лицитацији, прет-
ходно ће се намирити сви трошкови уклањања и 
складиштења, а остали приход припада буџету 
СО Пожаревац. 

 
Шахте, отвори и радови на јавним 

површинама 
 

Члан 16. 
 
Шахтама и отворима у смислу ове Одлуке, 

сматрају се: 
- шахт за водовод и канализацију, за елек-

тричне и телефонске каблове и сл. 
- отвори за убацивање огрева и другог 

материјала, подрумски прозори, отвори за освет-
лење просторија и сл. 

О одржавању и уређењу шахти и отвора из 
става 1. алинеја 1. овог члана, дужна су да се 
старају предузећа која газдују одговарајућим 
инсталацијама, а за отворе из става 1. алинеја 2. 
овог члана, дужни су да се старају власници, 
односно корисници отвора којима служе. 

Ради безбедности пролазника и сигурности 
саобраћаја, сви отвори (окна, шахтови и други 
отвори на коловозима, тротоарима, трговима, 
пијачним платоима, парковима, двориштима, 
зграда за колективно становање, подрумима, 
ходницима и другим пролазима), морају се 
држати затворени, одржавати у исправном стању 
и морају бити постављени у истом нивоу са 
површином у коју се уграђују. 

За време употребе, отвори се морају 
оградити и обележити видљивим знацима, како 
не би угрозили безбедност пролазника и сигур-
ност учесника у саобраћају. 

Орган управе надлежан за послове кому-
налне инспекције овлашћен је да власницима 
односно да корисницима отвора решењем нало-
жи отклањање недостатака у року од 8 дана на 
њихов терет. 

 
Члан 17. 

 
Раскопавање улица, тротоара, тргова, скве-

рова и других јавних површина y градовима, 
може се вршити на основу Решења надлежног 
органа управе за послове Саобраћане инспекције 
уз сагласност Дирекције за изградњу општине 
Пожаревац уз обавезу инвеститора да раскопану 
јавну површину после обављања послова доведе 
у првобитно стање. 

Инвеститор, односно извођач радова на 
раскопавању јавне површине из става 1. овог 
члана, дужан је да прибави и достави органу 
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надлежном за издавање одобрења сагласност 
дистрибутивних предузећа, органа или органи-
зација који имају инсталације изнад или испод 
јавних површина (канализација, водовод, елек-
троводови, гасовод, топловод, ТТ водови и сл.), 
пре добијања одобрења за раскопавање јавне 
површине. 

Ако извођач радова приликом раскопавања 
јавне површине изврши оштећење подземних 
инсталација, инвеститор је дужан да исте доведе 
у првобитно стање у року који одреди надлежни 
орган управе за послове саобраћајне инспекције. 

Уколико раскопана јавна површина из става 
1. овог члана не буде доведена у првобитно 
стање или извођач радова не доведе у исправно 
стање оштећене подземне инсталације из става 2. 
овог члана, надлежни орган управе за послове 
саобраћајне инспекције издаје писмени налог 
другом предузећу да те радове изврши на терет 
предузећа или појединца који је створио обавезу. 

Изузетно ради отклањања кварова на 
подземним инсталацијама и објектима ако се 
кварови морају хитно отклонити, раскопавање 
јавне површине може извршити и предузеће које 
је власник или се стара о одржавању одгова-
рајућег објекта или уређаја. Ово предузеће је 
дужно да по извршеном раскопавању без икаквог 
одлагања, а најкасније у року од 48 сати, 
писмено обавести орган управе надлежан за 
послове саобраћајне инспекције и о томе 
прибави његово одобрење, а након завршетка 
радова, раскопану јавну површину доведе у 
првобитно стање. 

 
Члан 18. 

 
Раскопавање јавних површина не може се 

вршити у периоду од 01. 11. у текућој до 01. 03. 
наредној години. 

Изузетно раскопавање јавних површина 
може се вршити у периоду од 01. 11. до 01. 03. 
али само из разлога наведених у чл. 17. став 5. 
ове Одлуке и уколико временске прилике то 
омогућавају. 

 
Члан 19. 

 
Изградња нових улица, тргова, тротоара и 

реконструкција истих, вршиће се према усво-
јеном Програму који је претходно усклађен са 
инвестиционим програмима свих јавних преду-
зећа. 

Код изградње нове улице или рекон-
струкције постојеће, инвеститор је дужан да у 
року од 1 месеца пре почетка радова писмено 
обавести: 

- предузећа која се старају о одржавању или 
управљању комуналним уређајима, 

- грађане и предузећа која у тој улици имају 
објекте,да би обезбедили постављање кому-
налних уређаја и прикључивање својих објеката 
на исте. 

Инвеститор, односно извођач радова је 
обавезан да за изградњу нове улице и рекон-

струкцију постојеће, прибави мишљење месне 
заједнице на чијој се територији радови изводе. 

Предузећа и грађани на које се односи 
одредба става 2. овог члана дужни су да о 
потреби извођења радова на комуналним 
објектима, уређајима и прикључцима на исте, 
обавесте инвеститора који гради или рекон-
струише улицу, како би се поставили ти уређаји 
и прикључци пре изградње или реконструкције 
те улице. 

 
Члан 20. 

 
Новоизграђене и реконструисане улице, 

тротоари, тргови, скверови и друге јавне повр-
шинене могу се раскопавати у року од 5 година 
од завршетка радова, осим у случајевима из 
члана 17. став 5. ове Одлуке. 

 
Члан 21. 

 
Ако у року од 2 године, од дана завршетка 

оправке раскопане јавне површине дође до 
слегања или других промена на месту где је 
вршено раскопавање, трошкови оправке падају 
на терет инвеститора. 

У случају да инвеститор не изврши пот-
ребну оправку, исту ће на његов терет извршити 
друго предузеће по налогу органа управе над-
лежног за послове саобраћајне инспекције или 
комуналне инспекције. 

 
Члан 22. 

 
Извођач радова је дужан да обезбеди 

градилиште на прописан начин пре приступања 
раскопавању улица, тротоара, скверова и других 
јавних површина. 

Градилиште мора бити обележено саобра-
ћајним знаковима и обезбеђено браницима, а ако 
градилиште заузима део јавног пута, мора се 
обезбедити саобраћајним знаковима који су 
прописани за јавне путеве. 

Градилиште мора ноћу бити осветљено 
потребним светлосним сигналима, а ако се 
раскопавање врши на тротоару или на пешачком 
прелазу на коловозу, осветљење мора бити 
појачано да би се олакшао прелаз пешака. 

Извођач радова је дужан да ископ обезбеди 
одговарајућом сигурносном оградом. 

 
Члан 23. 

 
Уколико се раскопавање коловоза врши 

пресецањем по ширини, раскопавање се мора 
вршити у етапама, тако да једна страна на 
коловозу увек буде слободна за саобраћај. 

Уколико се радови не могу извршити на овај 
начин, извођач радова је дужан да уз претходно 
одобрење органа надлежног за послове саобра-
ћајне инспекције, ову улицу затвори и радове 
обави у што краћем року, а најкасније у року 
предвиђеном у одобрењу за раскопавање јавне 
површине. 
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Уколико се раскопавање тротоара врши 
пресецањем по ширини, тротоар се може цео 
пресећи под условима да извођач радова на 
прописан начин обезбеди несметан прелаз преко 
ископа. 

 
Члан 24. 

 
Извођач радова је дужан да поред обезбе-

ђења градилишта, обезбеди несметан прилаз 
продавницама, стамбеним и пословним зградама 
као и пешачке прелазе на раскрсницама. 

 
Комунални и други јавни објекти 

 
Члан 25. 

 
Комунални објекти, стајалишта, билетар-

нице, телефонске говорнице, јавни часовници, 
јавне чесме, бунари, јавни клозети и други 
слични објекти, постављају се у складу са 
одговарајућим планским актима, односно одлу-
кама Скупштине општине. 

Одржавање објеката из става 1. овог члана, 
врше правна или физичка лица која управљају 
истим. 

 
Споменици 

 
Члан 26. 

 
Споменици, спомен обележја, спомен плоче 

и друга скулптурна дела на јавним местима, 
постављају се уз претходно прибављено одоб-
рење органа управе надлежног за послове 
урбанизма и морају се одржавати уредно и чисто. 

О одржавању објеката из става 1. овог члана 
старају се органи којима су исти предати на 
управљање и одржавање. 

Посебним актом Извршног одбора Скупш-
тине општине предаће се на управљање и 
одржавање објекти којима није одређен носилац 
активности на одржавању и управљању. 

 
Терени за спорт и забаву 

 
Члан 27. 

 
Терени за спорт и забаву (стадиони, игра-

лишта, стрелишта, излетишта и сл.), морају се 
одржавати уредно и чисто, о чему су дужни да се 
старају органи, организације, друга правна лица 
и појединци који те објекте и терене користе и 
одржавају. 

На просторима и објектима из става 1. овог 
члана, морају се на видном месту истаћи 
хигијенска и техничка упутства о раду на свим 
просторима и објектима. Посетиоци су дужни да 
се придржавају тих упутстава. 

Орган управе надлежан за послове кому-
налне инспекције ће одговорнима за одржавање 
чистоће на теренима из става 1. овог члана 
решењем наложити да недостатке отклоне у 
одређеном року. 

Уколико одговорни за одржавање чистоће 
не поступе по решењу, комунална инспекција ће 
издати писмени налог другом предузећу да те 
послове изврши на терет корисника. 

 
 

Спољни делови зграда 
 

Члан 28. 
 
Спољни делови зграда (фасаде, балкони, 

излози, врата, прозори и сл.), без обзира на 
њихову намену. коришћење и власништво не 
смеју се мењати од пројектованог стања и морају 
се држати чисто, у исправном стању и у складу 
са изгледом зграде. 

Изузетно промене на спољним деловима 
зграда могу се вршити уз претходну сагласност 
надлежног органа управе за послове урбанизма. 

О чистоћи и исправности спољних делова 
зграда дужна су да се старају предузећа односно 
сопственици зграда и корисници и власници 
делова зграда, и да на фасади објекта, најмање 
једанпут у 10 година изврше потребно ренови-
рање и освежавање целокупног изгледа. 

Уколико власник, односно корисник објекта 
и пословне просторије не одржава фасаду зграде 
и остале спољне делове зграде (балкони, излози, 
витрине), у складу са претходним ставом ове 
Одлуке, комунални инспектор ће својим 
решењем наложити поступање по истом, уз 
претњу принудног извршења. 

Ако власник, односно корисник не поступи 
по налогу из решења инспектора, извршење 
решења, односно чишћење фасаде пословног 
објекта. излога, балкона и витрине, биће 
спроведено преко трећег лица на терет власника, 
односно корисника пословног објекта. 

 
Члан 29. 

 
У дане државних празника и дан жалости, са 

уличне стране у свим локалима у друштвеној и 
приватној својини морају се истакнути на копљу 
заставе Савезне Републике Југославије и Репуб-
лике Србије. 

У дане жалости заставе се истичу на пола 
копља. 

Заставе приликом истицања морају бити 
неоштећене, чисте, испеглане и у боји која није 
испрана, најмање димензије 1 х 2 метра. 

 
Члан 30. 

 
Зграде, делови зграда и други објекти који 

услед дотрајалости не могу више да служе својој 
намени, склони су паду, угрожавају живот људи, 
безбедно коришћење суседних објеката и саобра-
ћаја, морају се порушити, а по потреби довести у 
исправно стање. 

Решење о рушењу и довођењу у исправно 
стање доноси надлежни орган управе за послове 
грађевинске инспекције. 
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Дворишта 
 

Члан 31. 
 
Дворишта стамбених зграда за колективно, 

индивидуално становање и пословних просто-
рија, морају се одржавати уредно и чисто. 

У двориштима се не смеју садити и 
подизати биљке које би на било који начин могле 
проузроковати оштећења на зградама, нарушити 
њихов изглед, заклонити светлост и сл. 

Дворишта према улици морају се озеленити 
травом, цвећем, украсним шибљем или стабљи-
кама лишћара и четинара. 

О уређењу дворишта старају се правна лица, 
односно власници или корисници зграде, станари 
и други корисници просторија у згради. 

Орган управе надлежан за послове кому-
налне инспекције решењем ће наложити влас-
ницима, односно корисницима неуређених 
дворишта да исте уреде. 

 
Ограде 

 
Члан 32. 

 
Све врсте ограда морају се одржавати у 

стању које не нарушава изглед града. 
Ограде према јавним површинама, могу се 

изградити на основу решења органа Управе 
надлежног за послове урбанизма. 

 
Члан 33. 

 
Ограде од шибља морају се уредно одржа-

вати тако да не прелазе регулациону линију и не 
ометају јавни саобраћај. 

До момента коначног формирања ограде од 
шибља, може се као заштита користити посто-
јећа ограда. 

 
Фирме и рекламе 

 
Члан 34. 

 
Сви корисници пословних просторија, који 

су по закону обавезни да истакну фирму на 
пословним просторијама, дужни су да исту 
поставе на начин одређен законом. 

Фирме, рекламе и слични натписи морају 
бити у уредном и исправном стању. Постављање 
фирми, реклама и сличних натписа на зградама и 
пословним просторијама, на прилазним путевима 
и на јавним површинама, врши се по претходно 
прибављеном одобрењу органа управе надлеж-
ног за послове урбанизма. 

 
Члан 35. 

 
Власници, односно корисници пословних 

зграда и пословних просторија који обављају 
трговинску, угоститељску и занатску делатност, 
на пословним просторијама морају имати 
светлеће фирме. 

Изузетно, ако се утврди да ће пословна 
зграда бити срушена у року од 2 године од дана 
подношења захтева, надлежни орган управе за 
послове урбанизма може ослободити обвезника 
постављања светлеће фирме. 

 
Члан 36. 

 
На новоизграђеној пословној просторији и 

објекту који се реконструише или адаптира као 
пословни, мора се поставити светлећа фирма. 

Орган управе надлежан за послове урба-
низма и за издавање одобрења за употребу 
новоизграђених пословних објеката или објеката 
који су реконструисани или адаптирани као 
пословни, не може издати одобрење за употребу 
уколико власник или корисник није поставио 
светлећу фирму. 

 
Члан 37. 

 
У случају делимичног квара на светлећој 

фирми, фирма се не сме осветљавати док се квар 
не отклони. 

Власници, односно корисници оваквих 
фирми дужни су да исте поправе у року од 15 
дана од дана насталог квара. 

У случају трајног престанка рада или 
пресељења, власници, односно корисници пос-
ловних просторија дужни су да фирму уклоне. 

На новог корисника у погледу постављања 
светлеће фирме примењиваће се одредбе члана 
36. ове Одлуке. 

 
Члан 38. 

 
Уколико орган управе надлежан за послове 

комуналне инспекције утврди да фирма није 
постављена у складу са одредбама ове Одлуке, 
донеће решење којим ће обавезати власника, 
односно корисника пословне просторије да 
фирму постави. 

 
Излози 

 
Члан 39. 

 
Власници односно корисници пословних 

просторија дужни су да своје излоге држе уредно 
и у исправном стању, а уколико не користе за 
излагање робе, дужни су да их украсе зеленилом. 

Корисници пословних просторија дужни ду 
да излоге аранжирају стручно и естетски. 

Предмети који служе за аранжирање морају 
бити чисти и неоштећени, а цене исписане 
једнообразним бројевима и на једнообразном 
материјалу.  

У излозима се могу поставити рекламе 
производа и услуга корисника или предузећа са 
којима је корисник у пословној вези. 

Забрањено је истицање објава или обавеш-
тења која нису у вези са предметом послова и 
корисника пословног простора. 
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Члан 40. 
 
Излози морају бити осветљени од момента 

паљења до момента гашења уличног светла. 
 

Члан 41. 
 
Власници, односно корисници пословних 

зграда и пословних просторија дужни су да 
адаптирају дотрајале излоге који нарушавају 
изглед града. 

Орган управе надлежан за послове грађе-
винске инспекције утврђује дотрајалост излога и 
о томе обавештава власника, односно корисника 
просторија. 

Одобрење за адаптацију, издаје орган управе 
надлежан за послове урбанизма. 

 
Члан 42. 

 
У случају да се врши адаптација или 

реконструкција пословне зграде или пословне 
просторије, пресељење и слично, излози морају 
бити заштићени на одговарајући естетски начин. 

 
Осветљење зграда и објеката 

 
Члан 43. 

 
Ради истицања најзначајнијих историјских и 

архитектонских објеката и свечаног изгледа 
града, врши се повремено, а може се вршити и 
стално осветљавање појединих објеката спо-
љашњим декоративним светлом. 

Орган управе надлежан за послове урба-
низма, одређује који се објекти и на који начин 
могу осветљавати. 

Осветљавање објеката почиње у моменту 
паљења уличног светла и траје до његовог 
гашења. 

 
Панои и огласне табле 

 
Члан 44. 

 
Панои и огласне табле постављају се на 

местима у градовима где неће угрожавати 
саобраћај и нарушавати естетски изглед градова. 

Одржавање и постављање огласних табли 
врши Дирекција за изградњу општине Пожа-
ревац по одобрењу надлежног органа управе за 
послове урбанизма. 

На паноима врши се рекламирање делат-
ности и предузећа, производа и слично. 

На огласним таблама постављају се огласи, 
објаве, обавештења, плакати и рекламе за све 
врсте представа и слично. 

 
Члан 45. 

 
Забрањено је истицање свих врста огласа, 

обавештења, плаката, цртање и писање по 
зидовима, фасадама, оградама, стубовима, 
пословних и стамбених зграда, електричним и 
телефонским стубовима, трансформаторима, 
саобраћајним знаковима, мостовима и слично. 

Власници односно корисници пословних 
просторија, породичних стамбених зграда, 
станова, стамбених зграда, дужни су да зидове, 
фасаде, ограде, стубове и сл. у дужини тих 
објеката и испред истих, као и власници односно 
корисници осталих објеката из става 1. овог 
члана, држе уредно и у исправном стању и да 
одмах изврше уклањање налепљених огласа, 
обавештења, плаката, реклама и сл. као и 
поправку оштећених зидова и фасада и других 
објеката. 

Уколико власници односно корисници из 
претходног става не поступе по одредбама овог 
члана, орган надлежан за послове комуналне 
инспекције издаће писмени налог другом преду-
зећу да изврши чишћење и уређење ових обје-
ката на њихов терет. 

Посмртни плакати могу се лепити само на 
таблама, постављеним за ове потребе у близини 
гробља, верских установа, организација која се 
баве пословима у вези са сахрањивањем и на 
другим местима која одреди надлежни орган 
управе за послове урбанизма. 

 
Јавна расвета 

 
Члан 46. 

 
Све улице морају бити ноћу осветљене. 
Сијалична места за јавну расвету морају 

бити распоређена тако да омогућавају потпуно 
осветљавање улица. 

О осветљавању улица, одржавању расветне 
мреже у исправном стању стара се предузеће које 
врши дистрибуцију електричне енергије у оквиру 
утврђеног програма и уговорених обавеза. 

 
III ЈАВНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ 
 

Члан 47. 
 
Јавне зелене површине су: 
Зелене површине опште намене 
- паркови, 
- скверови, 
- зелене површине дуж саобраћајница (дрво-

реди, живе ограде и сл.), 
- зелене површине око стамбених блокова, 
- парк шуме (отвореног и затвореног типа), 
- спомен паркови етно-паркови. 
Зелене површине ограничене намене: 
- зеленило школа, 
- зеленило дечијих вртића, 
- зеленило болница и других здравствених 

центара, 
- зеленило просветних, културних и научних 

установа, 
- зеленило туристичко-угоститељских и 

спортско-рекреативних центара. 
Зелене површине специјалне намене: 
- зеленило круга фабрике и других пре-

дузећа, 
- зеленило објеката друштвених органа и 

организација, 
- зеленило гробља, 
- приватне зелене површине. 
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Члан 48. 
 
Јавно предузеће Дирекција за изградњу 

општине Пожаревац, уговором поверава предузе-
ћима или правним лицима (регистрованим за ову 
врсту делатности), послове уређивања, одржава-
ња и заштите зеленила из чл. 47. став 1. алинеја 
1-6 ове Одлуке, а на основу програма усвојеног 
од стране Извршног одбора и Скупштине опш-
тине. 

 
Члан 49. 

 
Јавне зелене површине из члана 47. став 2. и 

3. ове Одлуке, одржавају предузећа и друга 
правна лица, која користе те површине или 
објекте. 

 
Члан 50. 

 
Предузећа и друга правна лица која одржа-

вају јавну зелену површину дужна су да 
обезбеде: 

- трајност, односно континуитет у обављању 
поверених послова, 

- одређени квалитет обављених послова 
- стално унапређивање јавних зелених повр-

шина у погледу функционалности, естетских, 
хигијенских и других квалитета, 

- ред првенства у обављању поверених пос-
лова у случају хаварија, елементарних непогода 
сл., 

- мере на заштити јавних зелених површина, 
- вођење евиденције садног материјала, обје-

ката и катастра зеленила. 
 

Члан 51. 
 
Под уређењем јавних зелених површина у 

смислу ове Одлуке подразумева се подизање 
нових и реконструкција постојећих јавних зеле-
них површина, у складу са урбанистичким 
планом. 

Под одржавањем јавних зелених површина 
подразумева се: 

- нега и обнова биљног материјала, 
- одржавање стаза, путева и инвентара, који 

јој припадају, и 
- одржавање чистоће. 
Под заштитом јавних зелених површина 

подразумева се: 
- заштита од биљних болести и штеточина, 
- механичких оштећења нанетих од стране 

животиња или људи, 
- елементарних непогода, хаварија,  
- ненаменског коришћења и сл. 
 

Члан 52. 
 
Уређење јавних зелених површина, врши се 

према инвестиционо-техничкој документацији, а 
одржавање и заштита према годишњем Прог-
раму. 

Члан 53. 
 
Предузећа и друга правна лица из чл. 48. ове 

Одлуке, дужна су да воде евиденцију о 
неуређеним и уређеним јавним површинама, о 
стању, броју и врстама биљног материјала. 
објеката и уређаја на јавним зеленим 
површинама, као и променама на истим. 

 
Члан 54. 

 
Јавна зелена површина (уређена или 

неуређена) може се користити само у сврху за 
коју је намењена. 

Изузетно, ако је то у општем интересу, ЈП 
Дирекција за изградњу општине Пожаревац, 
може одобрити да се јавне зелене површине 
користе за спортске манифестације, приредбе, 
дечије забавне игре и сличне сврхе уз претходну 
сагласност надлежног органа управе. 

Корисник из става 2. овог члана дужан је да 
након завршетка коришћења јавне зелене 
површине, исту доведе у првобитно стање или 
уплати одговарајућу накнаду ЈП Дирекцији за 
изградњу општине Пожаревац. 

На јавној зеленој површини, као и на 
земљишту које је предвиђено за зелену 
површину, могу се подизати само објекти и 
уређаји и изводити други радови, који су 
предвиђени урбанистичким планом и на основу 
дозволе органа управе надлежног за послове 
урбанизма. 

Инвеститор који по дозволи гради или 
изводи друге радове на јавној зеленој површини, 
дужан је да након завршетка радова исту доведе 
у првобитно стање. 

 
Члан 55. 

 
Предузеће или друго правно лице из чл. 48. 

ове Одлуке, дужно је да са јавне зелене 
површине уклони стабла или делове стабала, која 
су оштећена од елементарних непогода или 
саобраћајних удеса, оштећених сувих и 
дотрајалих, ако угрожавају: живот људи, индиви-
дуалне стамбене и пословне објекте, нормално 
одвијање саобраћаја или друга здрава стабла. 

 
Члан 56. 

 
Уклањање здравих стабала са јавне зелене 

површине из чл. 47. став 1. ове Одлуке. осим 
када се земљиште уређује ради привођења 
намени према урбанистичком плану, врши се на 
основу решења општинског органа управе 
надлежног за послове урбанизма. 

Решење из става 1. овог члана, доноси се 
након достављања доказа о уплати накнаде за 
начињену штету (вредност стабла и сл.) и садњу 
нових садница. 

Средства од накнаде уплаћују се ЈП 
Дирекцији за изградњу општине Пожаревац, а 
иста се могу користити само за садњу нових 
садница или за уређење јавне зелене површине. 
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Члан 57. 
 
Извођење радова на постојећим подземним 

инфраструктурним инсталацијама који изискују 
раскопавање јавне зелене површине, не може се 
предузети без претходно прибављене саглас-
ности органа управе надлежног за послове 
урбанизма. 

Решење, надлежни орган из става 1. овог 
члана доноси након достављања доказа о 
плаћеној накнади за довођење јавних зелених 
површина у првобитно стање. 

Трошкови за довођење јавне зелене повр-
шине у првобитно стање падају на терет инвес-
титора радова. 

Подземне инсталације на јавним зеленим 
површинама постављају се на удаљености која 
неће сметати расту дрвећа. 

Изнад постојећег дрвореда не сме се постав-
љати електро и ТТ инсталација.  

Изнад постојећих подземних инсталација не 
сме се садити дрвеће. 

Дрвеће и растиње у близини и испод 
ваздушних водова мопа це одржавати тако да не 
омета експлоатацију истих. 

 
Члан 58. 

 
На тротоарима на којима постоји дрворед 

или се планира нови, потребно је оставити 
земљани простор пречника најмање 1,20 пади 
аепације и заливања дрворедних садница. 

 
Члан 59. 

 
На јавним зеленим површинама забрањено 

је: 
- кретање ван стазе, седење и лежање на 

травњацима, сем у парк шумама и спомен-
парковима; 

- клизање, смучање, санкање, играње фуд-
бала и сл.; 

- кретање и паркирање возила; 
- прање и сервисирање возила; 
- ложење ватре и паљење стабала; 
- стајање и лежање на клупама, столицама и 

столовима, премештање клупа, столица, корпи за 
отпатке и дечјих реквизита са места на која су 
постављени; 

- оштећење зелених површина (кидање цве-
ћа, лишћа, ломљење грана, шибља. истезање 
арматуре и сл.), оштећење инвентара, ограда, 
стаза, инсталација и реквизита; 

- пењање на дрвеће, ограде и др.; 
- истовар материјала, робе, амбалаже, отпа-

дака и сл. без одобрења надлежног органа; 
- копање земље, у било које сврхе без 

одобрења надлежног органа; 
- употреба ваздушних пушака и другог 

оружја, праћки; 
- уништавање гнезда и хранилица за птице и 

дивљачи; 
- постављање кошница, паноа, камп-кућица 

и сл. без одобрења надлежног органа. 

IV ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ЈАВНИМ 
ПОВРШИНАМА 

 
Члан 60. 

 
У одржавање чистоће на јавним повр-ши-

нама спада: 
- чишћење јавних површина, прање, поли-

вање, уклањање прашине и блата, скупљање и 
уклањање отпадака и друге нечистоће, прање, 
пражњење и одржавање корпи за отпатке и 
посуда за отпатке и смеће, 

- изношење и депоновање смећа и отпадака, 
- чишћење и уклањање снега са јавне повр-

шине, 
- кошење траве, кресање дрвећа и корова и 

сл. 
 

Члан 61. 
 
Чишћење површина јавног саобраћаја из чл. 

4. став. 1. тачка 1. ове Одлуке, осим улица и 
путева без застора, врши предузеће регистровано 
за обављање комуналне делатности и оно је 
одговорно за одржавање чистоће на тим повр-
шинама, у оквиру утврђеног програма и 
yговопниџ обавеза. 

Чишћење јавних површина (тротоара) ис-
пред трговинских, угоститељских, занатских и 
других радњи у времену од 8-20 сати, врше 
власници, односно корисници пословних прос-
торија. 

О чишћењу осталих јавних површина дужна 
су да се старају и одговорна су за одржавање 
чистоће на тим површинама предузећа која 
управљају тим објектима, правна лица и поје-
динци, корисници и власници тих објеката. 

 
Члан 62. 

 
О чишћењу простора и дела јавне површине 

и испред зграде и дворишних ограда дужни су да 
се старају: 

- сопственик односно корисник породичне 
стамбене зграде односно стана, 

- сопственик односно корисник стамбене 
зграде односно предузеће или орган који управ-
ља зградом, 

- сопственик односно корисник пословне 
зграде односно просторије. 

Под чишћењем простора и дела јавне 
површине испред зграда и дворишних ограда 
сматра се кошење траве, чишћење и сабирање 
нанетог отпадног материјала и сл. 

Сопственик, односно корисник из става 1. 
овог члана очишћени отпадни матепијал депо-
нује на одговарајући начин ради транспорта и 
обавештава регистровано комунално предузеће 
ради одвожења. 

Регистровано комунално предузеће је дужно 
да очишћени материјал с дела јавне површне 
испред зграда и дворишних ограда одвози одмах 
по пријему обавештења или најкасније у року од 
7 дана. 
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Члан 63. 
 
О чишћењу јавних површина, уклањању 

отпадака и нечистоће са одређених делова тих 
повпшина, дужни су посебно да се старају: 

- корисници привремених објеката на јавним 
површинама око ових објеката, 

- организатори паркиралишта, са и око ових 
објеката, 

- предузећа која управљају бензинским ста-
ницама на простору који служи за потребе 
бензинске станице и око овог простора, 

- предузеће које управља гробљима са улаза 
и излаза у гробља и око њих, 

- правно лице које управља спортским и 
забавним теренима и базенима за купање око 
овиџ терена или са улаза и излаза из истих, 

- приређивачи забавних игара: забавна стре-
лишта, вртешке, и друге циркуске ппедставе око 
места приређивања ових игара, односно 
представе, 

- предузећа за извођење грађевинских и 
комуналних радова на површинама где изводе 
радове и око ових површина, 

- индустријска трговинска и занатска 
предузећа, самосталне занатске, угоститељске и 
трговинске радње на јавним површинама око 
објеката које користе, 

- предузећа за промет отпадним, огревним 
грађевинским материјалом и њихова стоваришта 
и магацини, са улазом у ове објекте и излазом из 
њих, 

- правна лица за приказивање филмова и 
позоришних представа на јавним површинама 
око зграда у којима се налазе биоскопске и 
позоришне сале, на улазима сале и излазима из 
истих, 

- правна лица у области образовања и 
васпитања, културе и физичке културе, 
здравствене и социјалне заштите на јавним 
површинама око зграда и површинама које 
користе. 

Локацију за објекте из алинеје 6. овог члана, 
орган управе надлежан за послове урбанизма не 
може издати уколико није поднет доказ да су 
обезбеђене посуде за редовно изношење смећа и 
накнада за чишћење исте. 

 
Члан 64. 

 
Површине наведене у члану 4. ове Одлуке, 

чисте се свакодневно, изузев повпшина које 
чисти регистровано комунално предузеће на 
основу уговора. 

Уговором из претходног става утврдиће се 
подручја градова Пожаревца и Костолца, где ће 
це вршити свакодневно чишћење и подручја где 
ће се вршити чишћење у утврђеним временским 
размацима. 

 
Члан 65. 

 
На јавним површинама постављају се корпе 

за отпатке и посуде за сакупљање смећа, у 

довољном броју, који утврђује надлежни орган 
управе за послове урбанизма. 

Посуде за сакуплање смећа морају бити 
снабдевене поклопцима и подешене да се могу 
лако празнити, прати, одржавати, а морају се 
одржавати увек у чистом и исправном стању. 

Корпе за отпатке и посуде за смеће, морају 
се свакодневно празнити и уредно одржавати. 

Простор око посуда за смеће мора бити увек 
очишћен, а простор на коме стоје посуде, мора 
бити избетониран. 

 
Члан 66. 

 
Чишћење површина јавног саобраћаја врши 

се у времену од 7 - 22 сата. 
Чишћење улица и тргова, односно сакуп-

љање папира и другог крупнијег материјала који 
стварају пролазници, врши се у току дана. 

Прање улица врши се по правилу ноћу, а 
само у изузетним случајевима и у току дана, на 
захтев или уз сагласност Оделења за инспек-
цијске послове. 

Приликом прања улица морају се претходно 
очистити олучњаци и решетке сливника. да би се 
омогућило несметано отицање воде. 

Поливање улица врши се у летњем периоду 
по правилу дању. 

Приликом прања и поливања улица не смеју 
се прљати пешаци, излози, папкипана возила, 
ограде и други објекти. 

 
Заштита чистоће на јавним површинама 

 
Члан 67. 

 
Сва возила, пре уласка на површине јавног 

саобраћаја морају бити очишћена од блата, снега 
и друге нечистоће. 

Од блата и других нечистоћа морају се 
очистити и сва возила ппе изласка на површине 
јавног саобраћаја са стоваришта, градилишта и 
других простора са којих се блато и нечистоћа 
могу пренети на површине јавног саобраћаја. 

Уколико се на јавне површине изнесе блато 
или друга нечистоћа, чишћење ће извршити 
регистровано комунално предузеће на терет 
власника возила, по налогy комуналне инс-
пекције. 

 
Члан 68. 

 
Забрањено је на јавним површинама: 
- стварати нечистоћу, пљувати на улици и 

тротоару, бацати хартије и друге отпатке ван 
корпи за отпатке и посуда за смеће, 

- изливати отпадне воде и другу прљав-
штину на јавне површине, или на ове површине 
бацати и на њима држати смеће, земљу, отпатке 
грађевинског материјала и слично. 

- користити јавне површине за смештај 
амбалаже, робе и других ствари, осим када се то 
врши по одобрењу надлежног органа управе, 
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- оправљати и прати мотопна возила, обав-
љати занатске радове, цепати дрва, разбијати 
угаљ и слично, 

- вршити истовар или утовар или паркирати 
возила на местима на којима се налазе улични 
џидпанти, цливници, посуде за смеће и слични 
комунални објекти, 

- избацивати камење, земљу, смеће, остатке 
грађевинског материјала и слично у канале, 
шахтове и сливнике, 

- бацати и разбијати флаше на јавним 
површинама, 

- избацивати или одвозити фекалије у баште, 
канале, реке, потоке, јавне површине или на 
неизграђено земљиште, 

- прати посуде за смеће на јавним површи-
нама, 

- пребирати отпатке смештене у посуде за 
смеће, 

- истезати и исправљати гређевинску арма-
туру, 

- померати посуде за смеће са утврђене 
локације, 

- спаљивати смеће и друге отпатке, 
- остала бесправна заузећа и радње на јав-

ним површинама које онемогућавају њено 
нормално коришћење. 

 
Члан 69. 

 
Забрањено је на јавним површинама: 
- вршити продају пољопривредник и других 

производа, изузев, ако продавац поцедyје 
одобре-ње надлежног органа управе, 

- држање хаварисаних моторних и других 
возила. 

Уколико предузећа, друга правна, односно 
физичка лица поступе супротно одредби става 1. 
алинеја 1. до 2. овог члана, надлежни орган 
управе за послове комуналне инспекције изда-
ваће писмени налог, другом предузећу да изврши 
уклањање предмета из става 1. на њихов терет. 

Возила из става 1. алинеја 2. овог члана, 
чувахе се на одређеном месту највише 30 дана, и 
уколико се власник у одређеном року не појави 
да преузме возило, исто ће бити продато путем 
лицитације или предузећу за промет отпацима. 
Од добијених новчаних средстава за продато 
возило, прво ће се намирити трошкови за 
уклањање и чување возила а остатак ће се 
уплатити на рачун Дирекције за изградњу 
општине Пожаревац. 

Шкољке дотрајалих путничких и теретних 
моторних возила не сматрају се возилом и оне ће 
се продавати одмах после уклањања. 

 
Члан 70. 

 
Извођач грађевинских и комуналних рдова 

дужан је да се стара: 
- о чишћењу јавних површина испред и око 

градилишта, 

- о поливању трошног материјала за време 
рушења, да би се спречило подизање прашине, 

- о одржавању чистоће у олучњацима и 
решеткама сливника у непосрепвој близини 
градилишта, 

- о чишћењу возила пре њиховог изласка са 
градилишта, 

- о депоновању и обезбеђењу материјала од 
растурања са јавне површине. 

 
Члан 71. 

 
У колико се извођач радова не придржава 

обавеза из претходног члана, надлежни орган 
управе за послове комуналне инспекције, издане 
налог другом предузећу да ове послове изврши 
на терет извођача радова. 

 
Члан 72. 

 
Ивеститор, односно извођач радова на 

изградњи, реконструкцији, адаптацији или ин-
вестиционом одржавању објекта, дужан је да по 
завршетку радова на објекту изврши уређење 
терена према ппојектy, а све оштећене јавне 
површине доведе у првобитно стање. 

 
Члан 73. 

 
Приликом извођења радова на површинама 

јавног саобраћаја, извођач је дужан да обезбеди 
да се земља не растура, а остали растресити 
материјал (песак, шљунак, негашени креч и 
слично) да се обезбеди посебним оградама. 

По завршетку радова, извођач је дужан да 
уклони сав материјал, а јавну површину очисти у 
року од 24 сата. 

Уколико извођач радова не поступи по 
одредби става 2. овог члана, надлежни орган 
yппаве за послове комуналне инспекције издаће 
налог другом предузећу да изврши уклањање 
матепијала на терет извођача. 

 
Члан 74. 

 
Превоз огревног, грађевинског и другог 

материјала (земља, песак, шљунак, бетон, креч, 
шут. хартија, сено, слама), њихов утовар и 
истовар, превоз фекалија и других течности, 
може се вршити само возилима која су за ове 
сврхе подешена. 

Превоз и истовар струготина и другог 
растреситог материјал, врши се у амбалажи која 
онемогућава њихово растурање. 

Забрањено је расипање растреситог матери-
јала на улицама, трговима и другим јавннм 
површинама. 

 
Члан 75. 

 
Приликом сечења и кресања дрвореда, 

појединог дрвећа, уређења травњака и сличних 
радова, извођач ових радова је дужан да 
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материјал и отпатке одмах уклони и очисти, а 
јавну површину доведе у исправно стање. 

 
Члан 76. 

 
Уколико предузеће, или друго правно и 

физичко лице не поступи по одредби члана 74. и 
75. ове Одлуке, надлежни орган управе за 
послове комуналне инспекције издаће писмени 
налог другом предузећу да изврши чишћење 
јавних површина, односно уклони материјал и 
отпатке на његов терет. 

 
Члан 77. 

 
Лица која услед изненадног квара моторног 

возила врше оправку возила на улици и том 
приликом на коловозу или тротоару нанесу 
прљавштину, дужна су да исту уклоне одмах по 
извршеној оправци возила. 

Уколико лице које је вршило оправку возила 
на улици, не уклони, прљавштину са улице или 
тротоара, надлежни орган управе за послове 
комуналне инспекције, издаће налог регис-
трованом комуналном предузећу да уклони 
прљавштину на његов терет. 

 
Члан 78. 

 
Предузеће које обавља градски саобраћај и 

предузећа која су власници бензинских пумпи, 
дужна су да погодним средствима одстране мрље 
од уља са коловоза на стајалиштима, односно на 
бензинским пумпама. 

Одредбе претходног става односе се и на 
правна и физичка лица која врше оправку, 
чишћење и прање моторних возила свих врста. 

Уколико предузећа, односно физичка лица 
не изврше своју обавезу из става 1 и 2. овог 
члана, надлежни орган управе за послове 
комуналне инспекције издаће налог другом 
предузећу да ове недостатке отклони на њихов 
терет. 

 
Изношење и депоновање кућног смећа и смећа 

са јавних површина 
 

Члан 79. 
 
Изношење и депоновање кућног цмећа, 

смећа са јавних површина и изношење отпадних 
вода, искључиво врши регистровано комунално 
предузеће. Ове услуге су обавезне за она правна 
и физичка лица на која се односи ова Одлука, 
уколико посебним прописима није другачије 
одређено. 

Изношење и превоз отпадних вода мора се 
вршити искључиво ноћу. 

Корисници и сопственици објекта не смеју 
спаљивати, уништавати или закопавати кућно 
смеће, нити га износити и одлагати ван депонија. 

Изузетно, здравствене установе су дужне да 
санитетски отпадни материјал спаљују на начин 
и под условима које одреди орган надлежан за 
послове санитарне инспекције, а не смеју га 
бацати у посуде за кућно смеће. 

Члан 80. 
 
У кућно смеће спадају сви отпаци из 

стамбених, помоћних, привремених и пословннх 
просторија и око зграда, изузев отпадака 
индустријске и занатске делатности, земље, 
шута, шљунка, шљаке из котларнице, старог 
покућства, санитарних уређаја, баштенских 
отпадака, отпадака грађевинског и огревног 
материјала, картонске и друге амбалаже, стајског 
ђубрива као и других кабастих предмета. 

У посуде за кућно смеће, као и у поцyде за 
сакуплање смећа са јавних површина, забрањено 
је бацати жар и сипати воду или другу течност, 
бацати отпатке индустријске, занатске делат-
ности, шљаку, шут, баштенске отпатке, кар-
тонску и другу амбалажу, као и друге кабасте 
предмете. 

 
Члан 81. 

 
Отпаци који не спадају у кућно смеће, држе 

се до изношења у посебним посудама или у 
згради односно дворишту на месту које је за то 
одређено. 

Картонска и друга амбалажа, као и други 
кабасти предмети морају бити упаковани ради 
лакше отпреме и до момента изношења чувају се 
у посебним просторијама. 

Уколико предузећа, друга правна лица и 
сопственици приватних занатских радњи не 
поступе по одредби из претходног става ове 
Одлуке, надлежни орган управе за послове 
комуналне инспекције, издаће писмени налог 
другом предузећу да ове послове изврши на 
њихов терет. 

Регистровано комунално предузеће у 
сарадњи са месним заједницама или комуналном 
инспекцијом дужно је да најмање један пут 
недељно износи отпатке који не спадају у кућно 
смеће, уз накнаду коју одреди надлежни орган 
овог предузећа. 

 
Члан 82. 

 
Кућно смеће држи се до изношења у посу-

дама за кућно смеће. 
Посуде за кућно смеће су типизиране и 

морају бити подешене за изношење цмећа 
специјалним возилом. 

У типизиране посуде за смеће спадају: канте 
и контејнери. 

Тип и број посуда за смеће одређује регис-
тровано комунално предузеће у складу са 
важећим нопмативима. 

 
Члан 83. 

 
За новоизграђене објекте, набавку типи-

зираних посуда за прикупљање смећа, дужан је о 
свом трошку да изврши инвеститор. 

 
Члан 84. 

 
Замену и оправку посуда за смеће, врши 

регистровано комунално предузеће на терет 
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корисника услуга, и на захтев корисника услуга, 
а дезинфекцију контејнера који служе за изно-
шење смећа из зграда колективног становања 
врши регистровано комунално предузеће које 
врши услугу о свом трошку. 

Трошкове замене и оправке посуде за смеће 
сносе корисници услуга, а начин и услове замене 
утврђује надлежан орган комуналног предузећа 
које врши услуге изношења смећа. 
 

Члан 85. 
 
Инвеститори привремених објеката за које 

одобрење издаје надлежни орган управе за 
послове урбанизма, дужан је да пре добијања 
одобрења за градњу обезбеди писмене доказе о 
набавци типизираних посуда за смеће, као и 
изношење истог из својих објеката. 

Инвеститори привремених објеката којима 
је издато одобрење за градњу од стране 
надлежног органа управе за послове урбанизма, 
дужни су да у року од 30 дана од дана доношења 
ове Одлуке прибаве типизиране посуде за смеће 
и регулишу изношење смећа из својих објеката. 

 
Члан 86. 

 
Орган управе надлежан за послове урба-

низма не може издати одобрење за употребу 
зграде уколико нису обезбеђене посуде за смеће 
у складу са одредбама из ове Одлуке. 

 
Члан 87. 

 
Локације за постављање контејнера за 

депоновање смећа на јавним површинама одре-
ђује комисија именована решењем Одељења за 
урбанизам, комуналне и имовинско-правне пос-
лове. 

Забрањено је померање и премештање 
контејнера и посуда за смеће са локација одре-
ђених од стране надлежног органа управе. 

 
Члан 88. 

 
Изношење кућног смећа и смећа са јавних 

површина, отпадака и фекалија може се вршити 
само специјализованим моторним возилима, тако 
да се материјал приликом превожења не расипа. 

 
Члан 89. 

 
Регистровано комунално предузеће, дужно 

је да кућно смеће износи према утврђеном 
програму који се доставља органу надлежном за 
послове комуналне инспекције. 

Кућно смеће се износи дању и то од 6 до 20 
сати. 

У случају спора између корисника услуга и 
регистрованог комуналног предузећа у вези са 
пружањем комуналне услуге и њеним плаћањем 
надлежан је редовни суд. 

 
Члан 90. 

 
Регистровано комунално предузеће је дужно 

приликом изношења кућног смећа нарочито да 

води рачуна да се у згради и пред зградом, као и 
у дворишту, кућно смеће и отпаци не растурају, 
да се не подиже прашина, не шири смрад и да се 
не прљају или не оштећују просторије и повр-
шине у којима се налазе посуде за смеће или кроз 
које се смеће и отпаци износе. После изношења 
смећа отпадака извршиоци посла морају просто-
рију у згради да очисте и оперу, а простор у 
дворишту и улични простор оставити чисте. 

Обавезе из става 1. овог члана регистровано 
комунално предузеће је дужно да испуни одмах. 

Набавку посуда за пословни простор и 
кућно смеће врше власници. 

Уколико радници комуналног предузећа, 
приликом пражњења посуда за смеће, својим 
нестручним или немарним радом изврше 
оштећење истих, трошкове оправке или набавке 
ових посуда извршиће комунално предузеће о 
свом трошку. 

 
Члан 91. 

 
Изношење и депоновање смећа и отпадака, 

врши се искључиво на местима која су за ту 
намену одређена. 

Фекалне отпадне воде се изручују у градску 
канализацију и то само на местима које одреди 
надлежно регистровано комунално предузеће. 

Места за депоновање смећа одређују се 
детаљним урбанистичким планом, а места за 
изручивање фекалија у градску канализацију 
одређује предузеће, односно оганизација којој су 
поверени послови старања о истом. 

 
Члан 92. 

 
На депонији се морају поставити инста-

лације за прање возила. 
Свако возило после испражњења смећа мора 

бити опрано, а по завршетку рада и дезин-
фиковано. 

Место на коме се изручују фекалије мора 
бити снабдевено инсталацијама (опремом) за 
прање возила и уређено на начин које спречава 
расипање фекалија и ширење непријатног 
мириса. Возило после испражњења фекалија 
мора се опрати и дезинфиковати. 

 
Члан 93. 

 
Ископана земља, отпади, грађевински мате-

ријал, индустријски и занатски отпаци, шљака, 
шут, амбалажа и други отпадни материјал морају 
се депоновати на места која одреди надлежни 
орган управе за послове урбанизма. 

Уколико предузеће или појединац поступи 
супротно одредби из претходног става. надлежни 
орган уппаве за послове комуналне инспекције 
издаће налог другом предузећу да материјал 
уклони на њихов терет. 

 
Члан 94. 

 
У случају да постоји потреба за нивелисање 

или насипање терена, орган надлежан за послове 
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комуналне инспекције, на предлог надлежног 
органа управе, може одредити да се земља и 
други материјал који се ицкопа ца градилишта не 
истоварује на депонији, већ на терен који се 
нивелише или насипа. 

Извођачи грађевинских и комуналних радо-
ва дужни су да земљу и други материјал који се 
ископа на градилишту одвезу и истоваре на 
терен који се насипа или нивелише по 
претходном ставу. 

 
Члан 95. 

 
Забрањено је спаљивање смећа на подручју 

градских месних заједница. 
 
Уклањање снега са јавних површина 
 

Члан 96. 
 
О чишћењу и уклањању снега и леда са 

тротоара испред стамбених и пословних зграда 
као и неизграђеног грађевинског земљишта, 
старају се свакодневно власници односно 
носиоци права располагања и управљања. 

 
Члан 97. 

 
Снег и лед са површина јавног саобраћаја 

чисти, уклања и поледицу посипа индустрњском 
цољу или песком предузеће коме те послове 
повери ЈП Дирекција за изградњу општине 
Пожаревац. 

 
Члан 98. 

 
Снег и лед са тротоара и испред стамбених и 

пословних зграда, уклања предузеће које управ-
ља стамбеним или пословним зградама. 

 
Члан 99. 

 
Снег и лед са тротоара испред пословних 

просторија уклањају предузећа, друга правна 
лица и појединци који користе пословну 
просторију. 

 
Члан 100. 

 
Уколико у приземљу стамбене и пословне 

зграде са уличне стране постоје пословне 
ппоцтопије које це користе за обављање 
одређене делатности, о уклањању снега и леда са 
тротоара или ицппед тиџ пословних просторија, 
старају се закупци, односно корисници тих 
просторија и власници. 

 
Члан 101. 

 
Власници, односно закупци станарског пра-

ва и власници у породичним зградама, непос-
редно цу одговорни за уклањање снега и леда са 
тротоара испред зграде. 

Члан 102. 
 
За уклањање снега и леда испред објеката у 

изградњи и градилишта, одговоран је извођач 
радова. 

Корисници неизграђеног грађевинског зем-
љишта дужни су обезбедити уклањање снега и 
леда са тротоара испред тих парцела. 

 
Члан 103. 

 
Уклоњени снег са коловоза и тротора скуп-

ља се у гомиле пазећи да се олуци и сливници не 
затрпавају и да се не омета пролаз пешака. 

Снег са тротоара смешта се на ивицу 
тротоара, а ако је тротоар узан на коловоз поред 
ивичњака. 

 
Члан 104. 

 
Одредбе чланова 96-102. ове Одлуке при-

мењују се и на уклањање снега и леда са крова 
зграде, ако снег или лед представља опасност за 
пролазнике, безбедност станара или других лица, 
или саму зграду. 

При уклањању снега и леда са кровова 
зграде, мора се водити рачуна да се обезбеде 
пролазници и возила и да се не оштете ваздушне 
и друге инсталације. 

 
Члан 105. 

 
Предузећа која користе железничке станице, 

аутобуске станице, пристаништа, пијаце и слич-
но, дужна су да поред обавезе чишћења снега и 
посипање поледице, да однесу снег са свих 
тротоара, манипулативног простора, паркинг 
простора и слично, на депонију за снег. 

 
Члан 106. 

 
Уколико одговорна правна и физичка лица 

не поступе по одредбама чланова 96-102 и члана 
105. ове Одлуке, надлежни орган управе за 
послове комуналне инспекције издаће писмени 
налог другом предузећу да изврши ове послове 
на њихов терет. 

 
Накнада за услуге предузећа за одржавање 

чистоће 
 

Члан 107. 
 
Регистрованом комуналном предузећу при-

пада накнада за услуге чишћења јавниџ 
повпшина за изношење и депоновање кућног 
смећа и фекалија и смећа са јавних површина. 

Накнада за чишћење површина јавног 
саобраћаја и за изношење смећа и снега ца овиџ 
површина плаћа се по уговору са ЈП Дирекцијом 
за изградњу општине Пожаревац. 

За изношење смећа са јавних површина које 
не спадају у површине из става 2. овог члана, 
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накнаду плаћају предузећа и друга правна лица, 
односно појединци који те површине користе, 
односно одржавају. 

Накнаду за изношење смећа из пословних 
зграда и просторија које се користе за обављање 
привредне делатности сносе предузећа, друга 
правна лица и појединци који ове зграде и 
ппоцтопије користе. 

Власници, односно закупци станарског 
права, власници приватних стамбених зграда и 
станова, корисници и закупци, односно корис-
ници пословних зграда и просторија. са подручја 
градова Пожаревца и Костолца, обавезни су да 
плаћају накнаду за изношење смећа, регис-
трованом комуналном предузећу. 

Регистровано комунално предузеће је оба-
везно да уклања све дивље депоније са подручја 
градова Пожаревца и Костолца, уз посебну 
накнаду која се уговара и исту плаћа ЈП 
Дирекција за изградњу општине Пожаревац. 

Накнаду за изношење смећа из пословних 
зграда и просторија које се користе за обављање 
привредне делатности сносе предузећа, друга 
правна лица и појединци који ове зграде и 
просторије копицте. 

 
Члан 108. 

 
Основица за утврђивање накнаде за чиш-

ћење и изношење смећа са јавних површина је 
метар квадратни јавне површине и цена услуге 
по метру квадратном. 

Основица за утврђивање накнаде за 
извршену услугу изношења и депоновања смећа 
правним и физичким лицима је метар квадратни 
нето површина стамбених објеката, помоћних и 
ппивпемениџ објеката, гаража, остава, летњих 
кухиња, просторија за смештај огрева, просто-
рија за смештај кућних љубимаца у деловима 
града где је то дозвољено (голубови и сл.), 
тротоара око истих објеката и процтопија, 
бетонских платоа у двориштима, пословних 
зграда и пословних просторија и тротоара и 
бетонираних - асфалтних (уређених) површина 
пословног круга правног или физичког лица и 
цена по квадратном метру. 

Под површином која чини основицу за 
обрачун накнаде за извршену услугу, изношења 
смећа правним и физичким лицима, која се баве 
привредном делатношћу, подразумева се и 
неуређена ипи делимично уређена површина у 
саставу пословног круга, ако се трајно, 
привремено или повремено користи за обављање 
привредне делатности. 

Код стамбених и пословних објеката са 
више етажа, свака етажа се евидентира посебно, 
а основицу за обрачун чини збирна површина. 

Површине из става 1, 2. и 3. овог члана 
утврђује решењем регистровано комунално 
предузеће које обавља услугу изношења и 
депоновања смећа, а незадовољно правно или 
физичко лице има право приговора на донето 
решење надлежном органу општине. 

Члан 109. 
 
Цена накнаде по метру квадратном повр-

шине утврђује се на начин прописан чланом 108. 
ове Одлуке, формира се и утврђује на начин 
прописан законом, актима општине и општим 
актима предузећа које врши услугу изношења 
смећа. 

 
Члан 110. 

 
Обавези плаћања накнаде за изношење и 

депоновање смећа подлежу сва правна и физичка 
лица која поседују или користе стамбене и 
пословне објекте на подручју градова Пожаревца 
и Костолца и за које је обухваћен било који вид 
изношења и депоновања смећа или само 
депоновање смећа. 

 
Члан 111. 

 
Корисник комуналне услуге дужан је да 

плаћа утврђену цену услуге. 
У случају спора између корисника услуге и 

регистрованог комуналог предузећа у вези са 
пружањем комуналне yцлyге и начином плаћања, 
надлежан је редовни суд. 

 
V УКЛАЊАЊЕ ОБЈЕКАТА 

 
Члан 112. 

 
Власницима, односно корисницима стам-

бених и пословних зграда и ппоцтопија на 
територији градова Пожаревца и Костолца, који 
имају прикључене инцталације на градски 
водовод и канализацију, забрањује се изградња 
пољских ВЦ-а. 

Изграђене објекте из ст. 1. овог члана, без 
дозволе надлежног органа управе, руши односно 
уклања власник односно корисник о свом 
трошку, на основу решења надлежног органа 
управе за послове грађевинске инспекције у року 
од 8 дана. 

 
Члан 113. 

 
Изградња септичких јама, пољских клозета, 

ђубришта, објеката за држање животиња, врши 
се на основу посебних прописа за изградњу и 
постављање објеката. 

 
VI НАДЗОР И КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 114. 

 
Надзор у спровођењу ове Одлуке врши 

општински орган управе надлежан за 
инспекцијске послове преко комуналних, грађе-
винских и саобраћајних инспектора. 

Вршећи и инспекцијски надзор, комунални 
инспектор утврђује подобност поцловниџ објека-
та и просторија за коришћење и то: 
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- спољни изглед објекта (фасаде, портали, 
рекламе, фирме и сл). 

- начин коришћења објеката комуналне 
инфраструктуре, 

- истицање натписа на пијачним тезгама. 
Подобност објекта утврђује се решењем на 

захтев странке. 
Објекти за које се утврђује подобност 

морају имати грађевинску дозволу, односно 
одобрење за постављање. 

Орган управе надлежан за издавање дозволе 
за обављање делатности може издати решење за 
рад по прибављеном решењу из става 3. овог 
члана. 

 
Члан 115. 

 
Новчаном казном казниће се за прекршај 

правно лице ако не поступи или поцтyпи 
цупротно одредбама чланова: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 31, 32, 33, 34, З5, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
44, 45, 46, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 
65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 
81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 97, 98, 
99, 100, 102, 104, 107, 112. у износу од 1.000,00 
до 100.000,00 динара. 

За прекршај из става 1. овог члана, казниће 
се физичко лице и одговорно лице у правном 
лицу износу од 500,00 до 5.000,00 динара и 
предузетник у износу од 1.000,00 - 50.000,00 
динара. 

Новчана казна коју комунални инспектор 
наплаћује на лицу места, изриче се за правно 
лице и предузетника у износу од 3.000,00 динара, 
а за физичко и одговорно лице у правном лицу у 
износ од 500,00 динара. 

 
VII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 116. 

 
Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да 

важи Одлука о општем комуналном уређењу 
("Службени гласник општине Пожаревац”, бр. 
3/99, 5/99, 2/2000, 3/2000 и 5/2001). 

 
Члан 117. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Службеном гласнику 
општине Пожаревац". 

 
У Пожаревцу, 21. 12. 2001. год.  
Број:01-06-50/9 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ  

Председник Скупштине, 
                                   Славољуб Матић, с. р. 
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На основу члана 40. став 3. Закона о 
заштити животне средине ("Службени гласник 
Републике Србије", бр. 66/91, 83/92, 67/93, 48/94, 

44/95 и 53/95), члана 11. Закона о здравственој 
заштити животиња (“Службени гласник Репуб-
лике Србије”, бр. 37/91, 50/92, 33/93. и 52/93. 53 
/93, 67/93, 48/94, 53/95, 52/96 и 25/2000) и члана 
18. Статута општине Пожаревац (''Службени 
гласник општине Пожаревац”, 7/99 и 3/2000), 

Скупштина општине Пожаревац на седници 
од 21. 12. 2001. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
о држању домаћих животиња на подручју 

градова Пожаревца и Костолца 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 
Овом Одлуком прописују се ближи услови 

за држање и заштиту домаћих животиња на 
подручју градова Пожаревца и Костолца. 

Домахим животињама у смислу ове Одлуке, 
сматрају се: 

- копитари, папкари, живина, перната 
дивљач, кунићи, пси и мачке, голубови и пчеле. 

 
Члан 2. 

 
На подручју градова Пожаревца и Костолца, 

могу се, у складу са одредбама ове Одлуке 
држати: 

- копитари, папкари, живина, перната див-
љач и кунићи, ван подручја из члана 4. ове 
Одлуке; 

- пси и мачке у становима и двориштима 
породичних стамбених зграда; 

- голубови у породично-стамбеним зградама 
и двориштима породичних стамбених зграда; 

- пчеле у двориштима породичних стам-
бених зграда. 

 
Члан 3. 

 
Одредбе ове Одлуке које се односе на број и 

врсту животиња које се могу држати, не 
примењују се на правна и физичка лица која у 
вршењу своје редовне делатности користе 
животиње (службени пси) и којима је предмет 
пословања чување и узгој животиња (пољоп-
ривредне фарме, регистроване узгајивачнице, 
изложбени простори, домаћинства која су еви-
дентирана као пољопривредна и сл.). 

 
II ДРЖАЊЕ КОПИТАРА, ПАПКАРА, 

ЖИВИНЕ, ПЕРНАТЕ ДИВЉАЧИ И КУНИЋА 
 

Члан 4. 
 
У Пожаревцу се забрањује држање копи-

тара, папкара, живине, пернате дивљачи, кунића 
у простору који је обухваћен улицама: Парти-
занска, Далматинска, Индустријска, К. Абраше-
вића, 29. новембра, Иве Маринковића, 8. јуна, 7. 
секретара СКОЈ-а, 6. личке дивизије, Б. 
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Станковића, Хајдучка, Ф. Вншњића, Пожаре-
вачки партизански одред, Поречка, Џ. Бељкова, 
Југовићева, Бошкова, В. Чарапића, Б. Димит-
ријевића, Б. Јакшића, Милоша Обилића, Б. 
јединства, Б. Добрњца, Охридска и Партизанска. 

У Костолцу се забрањује држање копитра, 
папкара, живине, пернате дивљачи и кунића у 
следећим улицама: Карађорђева, Саве Коваче-
вића, Н. Тесле, Трг Б. јединства, В. Дугошевића, 
Б. Димитријевића, Првомајска, Вардарска, Савез 
бораца, Задругарска, Дунавска, Л. Рибара, Н. 
Граонића, Ђ. Јакшића, Горанска, Индустријска, 
Партизанска, 8. марта, Трудбеничка, В. Мишића, 
Поречка и насеље "Стадион". 

 
Члан 5. 

 
Стаје, обори и живинарници (у даљем 

тексту објекти) у којима се држе копитари, 
папкари, живина, перната дивљач и кунићи, 
морају бити повучени у дворишту и одвојени од 
стамбено-економског дела, окућнице посебном 
оградом. 

Објекти из претходног става морају бити 
удаљени најмање 10м од стамбених зграда и 
пословних објеката и суседних парцела, као и 
15м од објеката за снабдевање водом. 

Место где се подижу објекти из става 1. овог 
члана не сме бити подводно и мора имати добро 
отицање атмосферских вода, тако да не долази до 
угрожавања изворишта и суседних објеката. 

 
Члан 6. 

 
Подови објеката морају бити изграђени од 

непропустивог материјала са нагибом према 
каналу за одвођење осоке и нечистоће. 

Стаје у којима се врши течно изђубривање 
морају имати канал за одвођење осоке изграђен 
од чврстог и непропустивог материјала са 
заобљеним ивицама и са решетком на улазу у 
осочну јаму или канализацију. 

 
Члан 7. 

 
Објекти морају бити изграђени од мате-

ријала који омогућава заштиту животиња од 
атмосферских утицаја и који се могу лако 
одржавати. 

Објекти за држање копитара, папкапа, 
живине, пернате дивљачи и кунића, морају се 
најмање једанпут годишње кречити, дезинфико-
вати и редовно чистити. 

Жнвинарници, жичани и други кавези за 
држање животиња, морају це прати и дезинфико-
вати после сваког турнуса. 

 
Члан 8. 

 
Сваки објекат за држање копитара, папкара, 

живине, пернате дивљачи и кунића, мора имати 
одређено и изграђено ђубриште, тако да онемо-
гућава растурање ђубрива. 

Ђубриште мора бити удаљено најмање 10м 
од стамбених зграда и пословних ппоцтопија и 
15м од објеката за снабдевање водом. 

Ђубриште се мора редовно празнити. 
У објектима где се врши течно изђубривање, 

прихватни базени морају бити изграђени од 
непропустивог материјала. 

Осока се мора благовремено одвозити 
цистернама на пољопривредне површине изван 
насеља, а чврсти делови транспортним средс-
твима која онемогућавају расипање и загађивање 
околине. 

 
Члан 9. 

 
Уклањање лешева домаћих животиња са 

јавних површина врши субјекат коме цу пове-
рени послови чишћења јавних површина. 

Закопавање лешева жнвотиња, врши се на за 
то одређеним местима, а према ветеринарским и 
санитарним прописима. 

 
III ПСИ И И МАЧКЕ 

 
Члан 10. 

 
Пси и мачке могу се држати под условима и 

на начин да се не узнемиравају трећа лица, 
обезбеди сигурност и хигијена. 

Држалац пса или мачке је дужан да се о 
овим животињама брине, да их негује, храни и да 
им обезбеди потребне ветеринарске и џиријенцке 
услове, као и лечење. 

Држалац пса је дужан да изврши вакци-
нацију пса на начин ппопицан законом. 

 
Члан 11. 

 
У стану се могу држати два пса и две мачке. 
Подмладак животиње из става 1. овог члана, 

може се држати у стану најдуже до три месеца 
старости и то све пасмине, осим патуљасте. 

 
Члан 12. 

 
У заједничком стану пси и мачке се могу 

држати само ако поцтоји сагласност сустанара. 
 

Члан 13. 
 
У дворишту породичне стамбене зграде 

могу се држати два пса.  
Подмладак животиња из става 1. овог члана 

може се држати у двопиштy најдуже до 3 месеца 
старости. 

Пас се мора држати у посебно ограђеном 
простору или везан на ланцу, тако да не може 
угрозити пролазнике и суседе. Ланац не може 
бити краћи од 3 метара. 

Пас се може пуштати ван ограђеног 
простора, односно са ланца, ако не постоји 
могућност да напусти двориште или на други 
начин угрози и узнемири пролазнике и суседе. 
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На улазу у двориште мора бити на видном 
месту истакнут натпис: “ЧУВАЈ СЕ ПСА”. 

 
Члан 14. 

 
У заједничком дворишту породичне стам-

бене зграде, пас се може држати само ако постоји 
сагласност корисника заједничког дворишта. 

 
Члан 15. 

 
Држалац пса је дужан да пса изводи на 

кратком поводнику и са заштитном корпом на 
њушци. 

Изузетно од претходног става, пси малог 
раста или штенад до три месеца старости могу се 
изводити и без заштитне корпе на њушци, само 
уколико нису агресивни. 

 
Члан 16. 

 
Пси се могу пуштати са поводника да се 

слободно крећу само на одређеним зеленим 
површинама и са заштитном корпом на њушци. 

Предузеће коме је поверено одржавање 
зелених површина у градовима Пожаревцу и 
Костолцу, по прибављеном мишљењу органа 
надлежног за комуналне послове и урбанизам, 
одредихе и обележити зелене површине на које 
се пси могу пуштати на начин прописан у ставу 
1. овог члана. 

 
Члан 17. 

 
Уколико пас приликом извођења и кретања 

загади јавне површине, држалац је дужан да их 
без одлагања очисти. 

Уколико пас или мачка, при извођењу из 
стана, загаде заједничко степениште или друге 
заједничке просторње, држалац је дужан да 
загађену површину очисти и опере, а по потреби 
и дезинфикује. 

 
Члан 18. 

 
Ако пас или мачка озледе неко лице, 

држалац животиња дужан је да о томе одмах 
обавести орган надлежан за послове ветери-
нарске инспекције и да по налогу тог органа 
приведе животињу на преглед. 

 
Члан 19. 

 
Држалац животиње дужан је да одмах, а 

најкасније у року од 24 часа, ппијави угинуће 
животиње надлежној ветепинапцкој станици 
ради утврђивања узрока угинућа. 

 
Члан 20. 

 
Држаоци паса и мачака обавезни су један 

пут годишње привести ове животиње надлежној 
ветеринрској служби ради цепљења против 
беснила и других заразних болести. 

Члан 21. 
 
Евиденцију власника или држаоца паса на 

подручју градова Пожаревца и Костолца, води 
ветеринарска служба приликом вакцинације 
паса, набавке животиње и ођаве животиње 
приликом угинућа или другог вида отуђења. 

 
IV ПРИХВАТИЛИШТЕ 

 
Члан 22. 

 
Обавезује се Јавно комунално предузеће 

"Комуналне службе” из Пожаревца, да заједно са 
оснивачем организује преко специјализоване 
службе хватање паса и мачака луталица, 
затечених у слободном кретању на подручју 
градова Пожаревца и Костолца, савременим 
методама и на хуман начин. 

Обавезује се Јавно комунално предузехе 
"Комуналне службе” из Пожаревца, да о дану и 
часу почетка хватања животиња обавести 
грађане преко средстава јавног информисања, 
као и ветепинапцкy инспекцију и то три дана 
раније. 

Организовано хватање животиња мора се 
вршити у периоду од 04,00 до 06,00 часова 
ујутру.  

Члан 23. 
 
Пси и мачке луталице, као и пси и мачке 

које се затекну ван стана, односно дворишта 
власника, на начин и на подручјима супротно 
одредбама ове Одлуке, смештају се у прихва-
тилиште.  

Члан 24. 
 
Ухваћене животиње чувају се у прихва-

тилишту до 3 дана. 
Прихватилиште мора имати довољвно 

простора за смештај животиња, мора се редовно 
одржавати у чистом стању и дезинфиковати. 

У прихватилишту се животиње морају 
редовно хранити и појити. 

Служба из члана 22. ове Одлуке, дужна је да 
ухваћене животиње одмах обележи тетовирањем 
са редним бројевима и да води евиденцију о 
датумима и месту хватања животиње, о 
здравственом стању и коначном поступку са 
ухваћеним животињама. 

 
Члан 25. 

 
Пси који буду ухваћени ван стана, односно 

дворишта, а обележени су - тетовипаии у 
пределу уха и препона, смештају се у посебан 
објекат под условима из претходног члана. 

Трошкове хватања, превоза, смештаја, 
исхране и неге паса из претходног става, 
одређује Служба из члана 22. ове Одлуке, а 
сноси власник или држалац животиња, а за 
животиње без порекла (без власника) трошкове 
хватања, превоза, смештаја и ицџпане сноси 
Општина Пожаревац. 
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Члан 26. 
 
Над псима и мачкама који се смештају y 

ппиџватилиште, мора се извршити дезинсекцња, 
вакцинација и стерилизација приликом ппијема и 
отпуштања из ппихватилишта. 

Ветеринарска станица је дужна да након 
утврђивања здравственог статуса животиње 
утврди даљи третман животиње (упућивање у 
азил или уништавање на хуман начин). 

 
V ОБЈЕКАТ ЗА ДРЖАЊЕ ЖИВОТИЊА - АЗИЛ 

 
Члан 27. 

 
Након издржаног здравственог третмана у 

прихватилишту, уколико држалац пца или мачке 
не преузме животињу, животиња се смешта у 
објекат за држање животиња (у даљем тексту - 
Азил), који мора да испуњава ветеринарско-
санитарне услове у погледу изградње, техничких 
уређаја и опреме, прописане позитивним закон-
ским прописима. 

 
Члан 28. 

 
Посебним правним актима органа општине 

Пожаревац, надлежних јавниџ служби у оквиру 
комуналног предузећа и Друштва за заштиту 
животиња из Пожаревца, регулисаће се међу-
собни односи око изградње, финансирања и рада 
Азила. 

 
Члан 29. 

 
Животиње смештене у Азилу након одго-

варајућег ветеринарског третмана, удомљаваће 
це у домаћинство која одреди Друштво за 
заштиту животиња из Пожаревца. 

 
Члан 30. 

 
У Азилу ће се одредити посебан простор за 

чување животиња - кућних љубимаца, које 
држаоци остављају на чување, уз плаћање услуга 
према ценовнику које одреди надлежна служба 
комуналног предузећа које обавља ове послове. 

 
Члан 31. 

 
У случају да животиња угине у Азилу, 

обавезно је утврдити узрок угинућа. 
Лешеви угинулих животиња морају се 

уништити на нешкодљив начин и сахранити на 
један од прописаних начина (јама, гробница или 
спаљивање). 

 
VI ГОЛУБОВИ 

 
Члан 32. 

 
Голубови се могу држати у породичним 

стамбеним зградама у посебно изграђеним 
објектима на тавану или тераси, под условом да 
се не узнемиравају суседи и не загађује околина. 

Голубови се могу држати и у дворишту 
породичне стамбене зграде, у посебно изгра-
ђеним објектима, под условом да су удаљени 
најмање 10м од регулационе линије стамбених 
објеката и објеката за снабдевање водом. 

 
Члан 33. 

 
Голубови се могу држати у сталним или 

привременим објектима. 
За држање више од 10 голубова, морају се 

изградити стални објекти, а за држање до 10 
голубова, могу се изградити и привремени 
објекти, као што је кавез од дасака, жице или 
сличног материјала. 

Подови сталних и привремених објеката за 
држање голубова, морају бити изграђени од 
непропустљивог матепијала ца нагибом према 
каналу за одвођење нечистоће и воде у 
канализацију или ђубриште. 

Стални и привремени објекти за држање 
голубова, морају бити ограђени, морају се 
редовно чистити и по потреби, а најмање два 
пута годишње дезинфиковати. 

 
Члан 34. 

 
У заједничком дворишту породичне стам-

бене зграде, голубови се могу држати само 
уколико постоји сагласност корисника зајед-
ничког дворишта. 

 
VII ПЧЕЛЕ 

 
Члан 35. 

 
Пчелињаци до 10 кошница могу се држати у 

дворишту породичне стамбене зграде, ц тим што 
морају бити удаљени најмање 10м од регула-
ционе линије стамбених објеката, објеката за 
држање животиња и објеката за снабдевање 
водом. 

Пчелињаци са преко 10 кошница могу се 
постављати, односно држати само тако да цу 
удаљени најмање 50м од јавних путева и 
стамбених зграда у суседству. 

Пчелињаци из претходног става, на паши, 
морају имати видно истакнуто име и презиме н 
пуну адресу држаоца пчела, а кошнице морају 
бити обележене редним бројем. 

У градовима Пожаревцу и Костолцу, пчеле 
се не могу држати у простору, односно улицама 
дефинисаним у члану 4. ове одлуке. 

 
VIII МЕРЕ ЗАБРАНЕ 

 
Члан 36. 

 
Забрањено је: 
1. Држање паса који лајањем или завијањем 

ометају мир у стамбеној згради и суседству; 
2. Држање паса и мачака на балконима, те-

расама, заједничким двориштима и просто-
ријама (таванима и сл.) стамбених зграда; 

3. Увођење паса и мачака у јавне просторије 
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и средства јавног саобраћаја, јавна купалишта и 
шеталишта или на друга јавна места на којима се 
окупља велики број грађана; 

4. Пуштање паса са поводника у парковима, 
на другим јавним и зеленим површинама, осим 
ако су одређени и обележени за ту сврху; 

5. Држање голубова на терасама, балконима, 
лођама и заједничким терасама стамбених 
зграда; 

6. Злостављање животиња; 
7. Организовање борби животиња и учешће 

животиња у тим борбама; 
8. Напуштање животиња; 
9. Убијање животиња, осим у случајевима 

одређеним одредбама ове Одлуке; 
10. Остављање лешева угинулих животиња 

и њихових делова; 
11. Хушкање једне животиње на другу; 
12. Шишање паса у парковима и другим јав-

ним површинама. 
 

IX НАДЗОР 
 

Члан 37. 
 
Надзор над применом и спровођењем одре-

даба ове Одлуке врши надлежни орган за 
послове комуналне и ветеринарске инспекције. 

 
Члан 38. 

 
Орган надлежан за послове комуналне 

инспекције решењем ће забранити држање 
животиња у броју већем од прописаног и на 
подручју на којем је то забрањено овом Одлуком, 
као и у случајевима из члана 36. став 1. тачка 7. 
ове Одлуке. 

 
Члан 39. 

 
Органи из члана 37. ове Одлуке, овлашћени 

су да држаоцима животиња решењем наложе да 
недостатке и неправилности у погледу услова и 
начина држања и заштите животиња, прописаних 
овом Одлуком, отклоне у примереном року. 

Уколико држалац животиња не поступи по 
решењу из претходног члана, орган надлежан за 
послове комуналне инспекције, односно вете-
ринарске инспекције, доноси решење о забрани 
држања животиња. 

 
Х КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 40. 

 
Новчаном казном од 1.000,00 - 10.000,00 

динара, казниће се за прекршај правно лице ако: 
л. Држи животиње противно одребама ове 

Одлуке. 
2. Не обележи зелене површине за пуштање 

паса (члан 16. став 2); 
3. Поступи противно одредбама из чланова 

22-26 и чланова 27-31; 

За прекршај из става 1. овог члана, казниће 
се одговорно лице y ппавном лицу, новчаном 
казном од 500.00-5.000,00 динара. 

 
Члан 41. 

 
Новчаном казном од 500,00 - 5.000,00 

динара, казниће се за прекршај физичко лице 
ако: 

1. Држи копитаре, папкаре, живину, пернату 
дивљач и куниће у простору који је забрањен за 
држање ових животиња, члан 4. ове Одлуке; 

2. Држи копитаре, папкаре, живину, пернату 
дивљач и куниће, противно условима из чл. 5 - 8. 
ове Одлуке; 

3. Држи псе и мачке, противно условима из 
члана 11. ове Одлуке; 

4. Не изврши вакцинацију пса, члан 10. став 
3; 

5. Држи више паса и мачака, противно члану 
11. став 1. ове Одлуке; 

6. Држи подмладак паса и мачака, супротно 
члану 11. став 2. ове Одлуке; 

7. У заједничком стану и заједничком дво-
ришту породичне стамбене зграде држи псе и 
мачке без сагласности сустанара, односно корис-
ника заједничког дворишта, члан 12. и 14. ове 
Одлуке; 

8. У дворишту породичне стамбене зграде 
држи пса противно условима из члана л3. ове 
Одлуке; 

9. Пас при извођењу или кретању уплаши, 
обори, уједе или на други начин повреди треће 
лице; 

10. Не поступи по одредбама чланова 18, 19. 
и 20. ове Одлуке; 

11. Држи голубове противно члану 32. ове 
Одлуке; 

12. Држи голубове противно члану 33. ове 
Одлуке; 

13. Држи голубове у заједничком дворишту 
породичне стамбене зграде без цаглацноцти 
корисника заједничког дворишта (члан 34. ове 
Одлуке); 

14. Држи пчеле противно члану 35. ове 
Одлуке; 

15. Поступи противно мерама забране из 
члана 36. ове Одлуке. 

 
Члан 42.  

Новчаном казном од 500,00 динара казниће 
се за прекршај физичко лице које: 

л. Изводи пса без кратког поводника, члан 
л5.; 

2. Изводи пса без заштитне корпе на њушци, 
члан 15.; 

3. Пушта пса да се слободно креће противно 
одредбама члана 16. ове Одлуке: 

4. Не очисти јавне површине које пас загади 
приликом извођења члан 17. став 1.; 

5. Не очисти и не опере, а по потреби и не 
дезинфикује заједничко степениште или друге 
заједничке просторије које животиња упрља, 
члан 17. став 2.: 



 161 

6. Хушка једну животињу на другу; 
7. Шишање пса у парковима и на другим 

јавним површинама. 
Новчану казну из става 1. овог члана, 

наплаћује на лицу места комунални ннспектор. 
 
XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 43. 
 
Предузеће коме је поверено одржавање 

зелених површина у градовима Пожаревцу и 
Костолцу, дужно је да изврши обележавање 
зелених површина на којима се пси могу 
пуштати (члан 16. ове Одлуке) у року од 3 
месеца, од дана ступања на снагу ове Одлуке. 

 
Члан 44. 

 
Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да 

важи Одлука о држању паса и мачака на 
територији градова Пожаревца и Костолца (“Сл. 
гласник општине Пожаревац”, бр. 5/99). 

 
Члан 45. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ‘‘Службеном глацнику 
општине Пожаревац”. 

 
У Пожаревцу,  21. 12. 2001. године 
Број: 01-06-50/10 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ 
 

Председник Скупштине, 
                                  Славољуб Матић, с. р. 
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На основу члана 2. Закона о комуналним 

делатностима (“Службени гласник РС", бр. 16/97 
и 42/98), члана 1. и 21. Закона о сахрањивању и 
гробљима (“Службени гласник РС”, бр. 20/77) и 
члана л8. Статута општине Пожаревац (“Служ-
бени гласник општине Пожаревац”, бр. 7/99 и 
3/2000), 

Скупштина општине Пожаревац на седници 
од 21.12.2001. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
о сахрањивању и гробљима на подручју 

општине Пожаревац 
 

И ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 
Одлуком о сахрањивању и гробљима на 

подручју општине Пожаревац (у даљем тексту: 
Одлука), уређује се сахрањивање умрлих, 
одређивање и стављање ван употребе гробља, 

одржавање и уређење гробља, начин иско-
ришћења гробља и поступак давања на 
коришћење гробних места и обавеза и врста 
евиденције која се води о гробљу и сахрањивању. 

 
Члан 2. 

 
Сахрањивање умрлих лица врши се само на 

месту, које је у складу са законом и овом 
Одлуком одређено, као гробље и то у градовима 
Пожаревцу и Костолцу и сеоским насељима. 

 
Члан 3. 

 
Послове сахрањивања и покопавања умр-

лих, уређивања и одржавања гробља, давања на 
коришћење гробних места (парцела), као и 
управљања гробљима у градовима Пожаревцу и 
Костолцу, обавља предузеће регистровано за 
обављање ових послова који су му поверени од 
стране општине Пожаревац. 

Послове из става 1. овог члана у сеоским 
насељима врши месна заједница. 

Послове уређења и опремања гробља и 
дистрибуцију гробних парцела на локацији 
Новог гробља ''Могила'' у Пожаревцу, врши 
Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине 
Пожаревац до реализације детаљног просторног 
плана комплекса Новог гробља града Пожаревца 
(и предаје ЈКП “Комуналне службе Пожаревац). 

 
Члан 4. 

 
Гробље чини јединствену целину састав-

љену из гробних места намењених за сахра-
њивање, саобраћајница, објеката и уређаја наме-
њених погребним услугама. 

Величина и број гробних места (парцела) у 
гробљу, утврђује се у складу са важећим 
прописаним и искуственим нормативима, на 
основу којих се сачињава план распореда и 
величина гробних места у гробљу. 

Гробна места чине појединачни или 
породични гробови чија је величина угврђена 
актом из става 2. овог члана. 

 
Члан 5. 

 
Гробље, као место за сахрањивање умрлих 

може отпочети да се користи или да се стави ван 
употребе по поступку утврђеном овом Одлуком. 

 
Члан 6. 

 
Превоз посмртних остатака умрлих лица на 

подручју општине Пожаревац, врши се специ-
јалним возилом намењеним за те потребе и то 
првенствено од стране предузећа која су за то 
регистрована. 

 
Члан 7. 

 
О сахрањивању умрлих лица и гробљима, 

предузећа и месне заједнице из члана 3. ове 
Одлуке воде прописану евиденцију. 
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ИИ САХРАЊИВАЊЕ 
 

Члан 8. 
 
Сахрањивање умрлих лица врши се тек 

пошто се утврди време и узрок смрти од стране 
стручних лица и протекне рок од 24 сата од 
момента смрти. 

 
Члан 9. 

 
Посмртни остаци умрлог, који се сахрањују 

на гробљима у Пожаревцу и Костолцу, морају 
најкасније у року од шест сати од тренутка 
утврђивања смрти бити смештени у мртвачницу 
где се чувају до тренутка сахрањивања. 

 
Члан 10. 

 
У складу са посебном одлуком Скупштине 

општине, посмртни остаци појединих заслужних 
лица могу бити изложени на јавном месту, ради 
указивања посебних почасти. 

 
Члан 11. 

 
Сваки смртни случај мора се пријавити 

предузећу које врши сахрањивање у Пожаревцу 
и Костолцу, а Месној канцеларији у насељеном 
месту на подручју општине Пожаревац. 

Лице које пријављује смртни случај дужно 
је да приложи, односно стави на увид потребне 
доказе који се односе на смртни случај, (извод из 
матичне књиге умрлих, налаз овлашћеног лекара 
којим се констатује смрт и друго). 

 
Члан 12. 

 
Место покопавања посмртних остатака на 

гробљу одређује предузеће које уређује и одржа-
ва гробље, а у сеоским насељима лице које је 
овластила Месна заједница. 

Покопавање посмртних остатака умрлих 
лица на гробљима у Пожаревцу и Костолцу врши 
предузеће коме су поверени послови уређења и 
одржавања гробља и сахрањивања, а у сеоским 
насељима Месна заједница. 

 
Члан 13. 

 
Сахрана се обавља у складу са прописаним 

санитарним и другим условима. 
При сахрањивању забрањено је вршење 

обреда над отвореним ковчегом или било којих 
радњи, које су супротне прописаним или 
усвојеним правилима понашања и начину 
одавања поште преминулим лицима. 

Сахрана посмртних остатака мора се 
обавити најкасније у року од 48 сати од момента 
наступања смрти. 

 
Члан 14. 

 
Ископавање посмртних остатака умрлих 

лица ради преношења из једног у друго гробно 
место или гробље врши се уз претходно 
прибављено одобрење органа надлежног за 

послове комуналне инспекције, под условима 
које одреди санитарна инспекција, уколико је на 
прописан начин обезбеђено друго гробно место. 

Ископавање посмртних остатака умрлих 
лица ради преношења из једног у друго гробно 
место на гробљима у Пожаревцу и Костолцу и 
сеоским насељима врши искључиво предузеће 
коме су поверени послови уређења и одржавања 
гробља и сахрањивања. 

 
Члан 15. 

 
У градовима Пожаревцу и Костолцу није 

дозвољено кретање посмртне поворке кроз град, 
осим у случају из члана 16. ове Одлуке, а 
дозвољено је кретање од капеле до одређеног 
места за покопавање. 

 
Члан 16. 

 
Кад Скупштина општине образује одбор за 

сахрану посебно заслужних умрлих лица, одбор 
може одлучити да се сахрана изврши са 
кретањем поворке кроз град. 

 
Члан 17. 

 
Трошкове сахране сносе правни следбеници 

права и обавеза умрлог лица, или друго правно 
физичко лице, уколико је таква обавеза утврђена 
законом или неким другим актом. 

Висина накнаде за извршену сахрану и 
остале гробљанске услуге, утврђује се посебним 
актом. 

 
ИИИ ОДРЕЂИВАЊЕ И СТАВЉАЊЕ ВАН 

УПОТРЕБЕ ГРОБЉА 
 

Члан 18. 
 
Гробље је одређени простор, уређен и 

обележен на прописан начин који је са том 
наменом затечен или је урбанистичким планом 
или одлуком која замењује урбанистички план, 
одређен за сахрањивање посмртних остатака 
умрлих. 

 
Члан 19. 

 
За сахрањивање посмртних остатака умрлих 

лица служи само гробље које је у редовној 
употреби. 

 
Члан 20. 

 
Гробље на коме нема више слободног 

простора за покопавање посмртних остатака 
умрлих лица, односно гробље које не испуњава 
прописане услове или из других разлога не може 
више служити ппопицаној намени, ставља се ван 
употребе и конзервира. 

Одлуку о стављању гробља ван употребе, 
доноси Скупштина општине. 
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Члан 21. 
 
Свако насељено место има гробље. 
Изузетно, ако се то посебном одлуком Скуп-

штине општине предвиди, у насељеним местима 
могу се одредити и посебна гробља. 

Уређење, одржавање и коришћење посебног 
гробља, уређује се посебним прописима Скуп-
штине општине. 

 
ИВ НАЧИН КОРИШЋЕЊА ГРОБЉА И 
ПОСТУПАК ДАВАЊА НА КОРИШЋЕЊЕ 

ГРОБНИХ МЕСТА 
 

Члан 22. 
 
Гробља се морају користити у складу са 

општим условима, којима се обезбеђује њихова 
намена, условима утврђеним Законом и овом 
Одлуком, као и другим правима и обичајима, 
уколико нису супротни правилима морала и 
поштовања према умрлим лицима. 

 
Члан 23. 

 
Гробна места (парцеле) које су дате на 

коришћење не могу се стављати у правни 
промет. 

Гробно место (парцела) може се дати на 
коришћење правним или физичким лицима по 
поступку и на начин утврђен овом Одлуком. 

Правно или физичко лице може користити 
гробно место (парцелу) искључиво у границама 
утврђеним законом, овом Одлуком и другим 
актима. 

 
Члан 24. 

 
Сахрањивање посмртних остатака умрлог 

лица врши се у гробном месту (парцели) датој на 
коришћење најближем сроднику, односно лицу 
које би према важећим прописима било обавезно 
да издржава умрло лице, односно да се о њему 
стара или другом физичком или правном лицу 
које преузима обавезу да обезбеди сахрањивање. 
 

Члан 25. 
 
Гробно место (парцелу) на коришхење 

издаје предузеће коме су поверени послови 
погребне делатности, уређивања и одржавања 
гробља, а у сеоским насељима, Месна заједница. 

Гробно место се може издати на коришћење 
само лицима из члана 24. ове Одлуке. 

Право коришћења гробног места у случају 
смрти корисника породичног гробног места, 
припада лицу које је од стране надлежног суда 
оглашено за његовог наследника. 

Ако није одређен наследник породичног 
гробног места или ако је више лица оглашено за 
наследнике, ова лица су дужна да између себе 
одреде заједничког пуномоћника, за закључење 
уговора о коришћењу гробног места из става 1. 
овог члана. 

Предузеће коме су поверени послови 
сахрањивања, односно месна заједница дужни су 
да закључе уговор са наследником, односно 
пуномоћником наследника породичног гробног 
места. 

 
Члан 26. 

 
Почивање посмртних остатака у гробу мора 

бити најмање 10 година од дана сахрањивања, те 
се за ицти период даје на коришћење гробно 
место (парцела) у коме се налази гроб. 

Период од 10 година је најкраћи период за 
који се може дати на коришћење гробно место. 

Лица из члана 24. ове Одлуке могу 
продужити почивање посмртних остатака, под 
условима утврђеним овом Одлуком и другим 
актима и то на период од 20 или 30 година. 

Ископ и пренос посмртних остатака пре 
истека рока од 10 година, може се извршити 
само по одобрењу надлежних органа одређених у 
члану 14. став 1. ове Одлуке. 

 
Члан 27. 

 
Лице коме је дато на коришћење гробно 

место плаћа унапред закупнину чија се висина 
утврђује посеобним актом. 

 
Члан 28. 

 
По ицтеку почивања посмртних остатака од 

10 година, предузеће коме су поверени послови 
уређења, одржавања гробља и сахрањивања, 
дужно је да у року од 30 дана затражи писмено 
изјашњавање од лица, носиоца права коришћења 
гробних места, да ли жели да продужи почивање 
посмртних остатака или не, изузев гробова 
југословенских бораца, југословенских ратних 
заробљеника, интернираних лица и других 
жртава непријатељског терора палих за 
ослобођење на територији Србије y ИИ Светском 
рату, Оружаним акцијама у Хрватској и БиХ 
1991-1995, антитерористичким акцијама на 
Косову и Метоџији 1998. и 1999. године и 
ранијим ратовима. 

Уколико лице, носилац права коришћења 
гробног места писмено изјави да не жели да 
продужи рок почивања посмртних остатака, 
гробно место ставља на располагање предузећу 
коме су поверени послови уређења, одржавања 
гробља и сахрањивања. 

 
Члан 29. 

 
За лица, носиоце права коришћења гробних 

места, која нису из одређених разлога примила 
писмено обавештење, предузеће коме су 
поверени послови уређења, одржавања гробља и 
сахрањивања, објављује у дневном листу, позив 
свим познатим и непознатим носиоцима права 
коришћења гробних места да се јаве у циљу 
изјашњавања за продужење рока закупа гробних 
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места (парцела) у року од 30 дана, од дана 
објављивања, изузев за гробове југословенских 
бораца, југословенских ратних заробљеника, 
интернираних лица и других жртава неприја-
тељског терора палих за ослобођење на тери-
торији Србије y ИИ Светском рату, оружаним 
акцијама у Хрватској и БиХ 1991-1995, антите-
рористичким акцијама на Косову и Метоџији 
1998. и 1999. године и ранијим ратовима. 

 
Члан 30. 

 
По истеку рока јављања на јавни позив, 

предузећу коме цy поверени послови уређења, 
одржавања и сахрањивања, врши прекопавање 
свих гробних места за које није продужен рок 
почивања посмртних остатака. 

Нађени посмртни остаци у гробним мести-
ма, која се прекопавају, пакују се у специјалне 
кесе, нумеришу, yпицyјy y посебан списак и 
покопавају у заједничко специјално одређено 
гробно место (гробницу) на којој се истичу 
основни познати подаци о покопаним у заједнич-
кој гробници, а споменици нумеришу, пописују и 
чувају на месту које је одредило предузеће коме 
су поверени послови одржавања гробља.  

 
В УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ГРОБЉА 

 
Члан 31. 

 
Гробље се уређује и одржава како би давало 

изглед културно уређеног објекта. 
Гробље се уређује у складу са програмима и 

плановима предузећа коме су поверени послови 
уређења, издржавања гробља и сахрањивања, 
односно Месне заједнице и ЈП Дирекције за 
изградњу општине Пожаревац. 

 
Члан 32. 

 
Свако гробље мора бити ограђено, а уколико 

није, исто се мора оградити у року од годину 
дана, од дана ступања на снагу ове Одлуке. 

Гробље мора имати приступачни пут, 
пешачке стазе, простор за вршење обреда, а 
гробља у градовима Пожаревцу и Костолцу и 
мртвачницу за чување посмртних остатака до 
момента сахране. 

Гробља у Пожаревцу и Костолцу морају 
бити означена видљивим и прикладним знацима, 
а у току ноћи осветљена и то објекти на гробљу 
(мртвачница, пословни простор), улаз у гробље, 
главне пешачке стазе и простор дуж ограде 
гробља. 

 
Члан 33. 

 
Део простора на гробљу захвата зеленило 

које се по правилу распоређује поред главних 
пешачких стаза и дуж ограде гробља, а у осталом 
простору гробља, може се садити и гајити 
украсно шибље, цвеће и друга врста зеленила 
које не утиче разарајуће на објекте на гробљу и у 
складу са програмом из члана 31. Одлуке. 

Члан 34. 
 
На сваком гробљу обезбеђује се питка вода, 

с тим што гробља у градовима Пожаревцу и 
Костолиу морају имати више точећих места, 
најмање по једно точеће место за две парцеле. 

Свако гробље мора имати изграђен сани-
тарни чвор, који уколико се не налази у саставу 
објеката на гробљу, мора бити тако лоциран да 
не загађује околину. 

 
Члан 35. 

 
Смеће и остали отпаци на гробљу бацају се 

у посуде за смеће које се постављају на посебно 
место да неби дошло до загађења околине по 
једна посуда за две парцеле. 

Уколико нема посуде за смеће, смеће на 
гробљима у сеоским насељима смешта се на 
место које је ограђено и заштићено од приступа 
људи и животиња. 

 
Члан 36. 

 
Уклањање венаца са гробног места врши се 

обавезно по истеку рока од 60 дана од дана 
постављања истих на гробно место. 

Уклањање венаца врши предузеће коме су 
поверени послови уређења, одржавања гробља и 
сахрањивања у сеоским насељима лице које 
одреди Месна заједница. 

Чишћење површине гробља и гробних места 
(гробова, стаза, бетонског платоа и др.) од корова 
и других отпадака, впши предузеће коме су ти 
поцлови повепени, као и гробних места која 
корисници не одржавају. 

 
Члан 37. 

 
Гробно место може бити уређено на следећи 

начин: 
- гробно место са хумком и пирамидом или 

крстом, 
- гробно место са опсегом и пирамидом или 

крстом, 
- гробно место са опсегом и пирамидом или 

крстом и спомеником, 
- гробно место са гробницом (појединачном 

или породичном) са надгробним облележјем 
(пирамида, крст, споменик и др). 

Под гробницом подразумева се подземна 
грађевина са спомен обележјем изнад подземног 
дела. 

 
Члан 38. 

 
Изградња или реконструкција гробнице, 

опсега, као и подизање, преправка или уклањање 
споменика или другог спомен обележја, може се 
вршити само ако су за то испуњени санитарно-
технички уцлови за уређење гробног места, ако 
не ремети или не омета коришћење осталих 
гробних места и уз претходно прибављено 
одобрење општинског органа, надлежног за 
комуналне послове. 
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Лице које тражи одобрење, дужно је да уз 
захтев поднесе скицу објекта или споменика и 
потврду да је обезбеђено коришћење гробног 
места (парцеле); прибављену од предузећа коме 
су поверени послови погребне делатности и 
уређење и одржавање гробља, односно месне 
заједнице. 

 
Члан 39. 

 
Гробнице и опсези који се изграђују или 

реконструишу и споменици који се постављају, 
по ппавилy су типског карактера, а типове 
гробница, опсега и споменика утврђује предузеће 
коме су поверени послови погребне делатности и 
уређења и одржавања гробља, односно месна 
заједница, уз сагласност органа надлежног за 
комуналне послове. 

На гробљу, односно на гробним местима не 
могу се градити капеле и цркве било које врсте 
или величине, као и други објекти који нису у 
складу са моралним правилима и обичајима, 
нити се гробнице могу користити за смештај 
ствари и намене које нису уобичајене (стављање 
намештаја, ствари и слично унyтап гробнице 
итд.). 

 
Члан 40. 

 
Радове на изградњи, реконструкцији или 

постављању објеката из члана 39. ове Одлуке, 
може изводити само правно или физичко лице 
регистровано за ову делатност, а изузетно и сам 
носилац права коришћења гробног места, уз 
сагласности предузећа коме су поверени послови 
уређења и одржавања гробља и сахрањивања, 
односно Месне заједнице. 

Предузеће коме су поверени послови 
уређења, одржавања гробља и сахрањивања, 
односно Месна заједница, утврђује време када се 
могу изводити радови на гробљу. 

 
Члан 41. 

 
Сахрањивање посмртних остатака или иско-

па и пренос посмртних остатака, врши се по пра-
вилу сваког дана у периоду од 8,00 до 17,00 
часова. 

Време сахрањивања или ископа и преноса 
посмртних остатака утврђује предузеће коме су 
поверени послови уређења, одржавања гробља и 
сахрањивања, односно Месна заједница. 

Изузетно, по налогу надлежног органа (суд, 
орган надлежан за послове санитарне инспек-
ције), сахрањивање или ископ и пренос пос-
мртних остатака, може се вршити ван пропи-
саног времена, с тим што је наредбодавац, 
односно лице по чијем је захтеву дат налог, 
дужно да плати посебну накнаду за извршену 
ванредну услугу. 

 
Члан 42. 

 
Гробља у градовима Пожаревцу и Костолцу 

могу се посећивати у времену од 7,00 до 19.00 
часова. 

Члан 43. 
 
Одржавање и ред на гробљу прописани су 

од стране предузећа коме су поверени послови 
уређења, одржавања гробља и сахрањивања, 
односно Месне заједнице. 

 
Члан 44. 

 
На гробљу се могу продавати само ствари 

које служе погребном обреду. 
Продаја производа из става л. овог члана, 

може вршити предузеће коме су поверени 
послови уређења, одржавања гробља и сахрањи-
вања, или друго регистровано правно лице, уз 
претходну сагласност предузећа којима су пове-
рени послови уређења, одржавања гробља и 
сахрањивања, односно Месне заједнице. 

 
ВИ ЕВИДЕНЦИЈА О ГРОБЉУ И ГРОБНИМ 

МЕСТИМА 
 

Члан 45. 
 
Забрањено је подизање споменика и других 

гробних знакова којима се на непосредан или 
посредан начин означава припадност, односно 
учешће погинулог, односно умрлог лица неппи-
јатељцким покретима или це означава његова 
непријатељска делатност против друштвеног 
уређења и безбедности Савезне Републике Југос-
лавије. 

Забрањено је на споменике или друге гробне 
знакове стављати податке, натписе, фотографије 
и дпуре знакове (симболе) којима се на 
непосредан или посредан начин означава 
припадност погинулог, односно умрлог лица 
непријатељским покретима, односно на други 
начин означава његова неппијатељцка делатност 
против друштвеног уређења и безбедности 
Савезне Републике Југославије. 

Забрањено је подизање споменика и других 
гробних знакова, односно, њихово обележавање 
натписима или другим гробним знаковима у 
случајевима кад они имају садржај којим се 
повређују патриотска осећања грађана Савезне 
Републике Југославије. 

Забрањена је израда обележја и знакова за 
обележавање гробља и споменика из става 1. до 
3. овог члана. 

 
Члан 46. 

 
Евиденцију о гробљу и гробним местима у 

градовима Пожаревцу и Костолцу води преду-
зеће коме су поверени послови погребне делат-
ности, а у сеоским насељима Месне заједнице. 

 
Члан 47. 

 
Евиденција о гробљу и гробним местима је 

трајног карактера и води се посебно о гробљима 
у употреби и о гробљима ван употребе. 
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Члан 48. 
 
Евиденција о гробљу и гробним местима 

нарочито садржи следеће податке: 
- детаљни урбанистички план, урбанистичку 

разраду, односно одлуку која замењује план или 
разраду. 

- катастарске подлоге са парцелацијом и 
ознаком гробних места, 

- податке о лицима чији посмртни остаци 
почивају у гробним местима, 

- податке о лицима носиоцима права 
коришћења гробних места, 

- податке о изграђеним објектима на 
гробним местима, 

- податке о преминулим лицима чији су 
посмртни остаци након прекопавања смештени у 
заједничко гробно место (гробницу) и о 
уклоњеним споменицима, 

- друге податке о којима се евиденција води 
на основу посебних прописа. 

 
ВИИ ПОВЕРАВАЊЕ ПОСЛОВА ПОГРЕБНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ И УРЕЂЕЊА И ОДРЖАВАЊА 

ГРОБЉА 
 

Члан 49. 
 
Послове погребне делатности и уређења и 

одржавања гробља, врши предузеће из члана 3. 
ове Одлуке. 

Послови из става 4. овог члана, поверавају 
се посебном одлуком Скупштине општине. 

 
Члан 50. 

 
Изградња, реконструкција, уређење и одр-

жавање гробља врши се по програму које 
угврђује предузеће коме су поверени послови 
уређења, одржавања гробља и сахрањивања, 
односно Месне заједнице и ЈП Дирекција за 
изградњу општине Пожаревац. 

Програмима из става 1. овог члана, обез-
беђује се и потребна средства за изградњу, 
пеконцтпyкцијy или уређење и одржавање 
гробља. 

 
Члан 51. 

 
За уређење и одржавање гробља у градови-

ма Пожаревцу и Костолцу одговорни су: 
предузеће коме су поверени послови уређења, 
одржавања гробља и сахрањивања, Месне 
заједнице у сеоским насељима и ЈП Дирекција за 
изградњу општине Пожаревац. 

 
Члан 52. 

 
Употребу објеката и опреме на гробљу, 

начин понашања и изглед лица која обављају 
потребне услуге, време у коме се могу обавити 
административни и слични послови и друго, 
прописује предузеће коме су поверени послови 
уређења, одржавања гробља и сахрањивања, 
односно Месна заједница. 

ВИИИ НАДЗОР 
 

Члан 53. 
 
Надзор над извршењем одредби ове Одлуке 

врши орган надлежан за послове комуналне 
инспекције. 

 
ИЏ КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 54. 

 
Новчаном казном од 1 .000 - 10.000 динара, 

казниће се предузеће или Месна заједница: 
1. Ако поступи супротно члану 5. ове 

Одлуке; 
2. Ако не врши превоз посмртних остатака 

умрлих лица специјалним возилом намењеним за 
те потребе (члан 6. Одлуке); 

3. Ако предузеће из члана 3. не води 
евиденцију (члан 7.) ове Одлуке; 

4. Ако не предузме мере у циљу забране 
подизања споменика и гробних знакова и 
посебног обележја гробова супротно члану 45. 
ове Одлуке; 

5. Ако врши сахрањивање умрлих лица 
супротно члану 8. ове Одлуке; 

6. Ако не одреди место покопавања 
посмртних остатака на гробљу или врши 
покопавање на гробљу које није у редовној 
употреби (члан 12.); 

7. Ако не поступи у складу са одредбама 
члана 13. ове Одлуке; 

8. Ако врши ископавање посмртних остатака 
умрлих лица ради преношења из једног у друго 
гробно место или гробље без претходно 
прибављене сагласности органа надлежног за 
послове санитарне инспекције (члан 14. став 1.); 

9. Ако не користи гробље у складу са 
одредбом члана 22. ове Одлуке; 

10. Ако изврши правни промет или да на 
коришћење гробно место правним или физичким 
лицима мимо поступка и начина који су 
утврђени овом Одлуком (члан 23.); 

11. Ако изда гробно место на коришћење 
лицима која нису обухваћена чланом 24. ове 
Одлуке (члан 25.): 

12. Ако изда на коришћење гробно место 
пре истека рока од 10 година (члан 26. став л .): 

13. Ако поступи супротно одредбама члан 
29. и 30. ове Одлуке; 

14. Ако не уређује и не одржава гробље у 
складу са програмима и плановима, како би исто 
давало изглед културно уређеног објекта (члан 
31.); 

15. Ако не обезбеди основне услове за рад 
на гробљу (питка вода, санитарни чвор, место за 
смештај цвећа, ограђивање и др.) прописане 
одредбама члана 32, 34. и 35. ове Одлуке. 

16. Ако не уклони венце са гробног места по 
истеку рока из члана 36. ове Одлуке. 

17. Ако поступи противно одредби члана 38. 
став 1. Одлуке; 

18. Ако поступи супротно одредбама члана 
39. Одлуке; 
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19. Ако изводи радове на гробљу из члана 
39. ове Одлуке, без сагласности предузећа коме 
су поверени послови уређења и одржавања 
гробља, односно месна заједница или се не 
придржава утврђеног времена за извођење 
радова на гробљу (члан 40.); 

20. Ако поступи супротно одредбама члана 
44. Одлуке; 

21. Ако не води евиденцију о гробљима и 
гробним местима (члан 46. Одлуке); 

22. Ако не донесе Програм изградње, 
реконструкције, уређења и одржавања гробља 
(члан 50. став 1 .); 

23. Ако не пропише услове из члана 52. 
Одлуке. 

За прекршај из става 1. овог члана, казниће 
се физичко лице и одговорно лице предузећа или 
Месне заједнице, новчаном казном од 500 - 5.000 
динара. 

 
Члан 55. 

 
Новчаном казном од 500,00 - 5.000,00 

динара, казниће се за прекршај појединац: 
л. Ако не врши превоз посмртних остатака 

умрлих лица специјалним возилом намењеним за 
те потребе (члан 6.); 

2. Ако поступи супротно из члана 45. ове 
Одлуке; 

3. Ако не пријави смртни случај предузећу 
које врши сахрањивање у Пожаревцу и Костол-
цу, односно Месним канцеларијама у осталим 
насељеним местима (члан 11.); 

4. Ако врши покопавање посмртних остата-
ка ван гробља које је у редовној употреби или на 
месту које није одређено од стране предузећа, 
односно месне заједнице (члан 12.); 

5. Ако не поступи у складу са одредбама 
члана 13.ове Одлуке; 

6. Ако врши ископавање посмртних остатака 
умрлих лица ради преношења из једног у друго 
гробно место или гробље; 

7. Ако не користи гробље у складу са 
одредбом члана 22. ове Одлуке; 

8. Ако изврши правни промет или да на 
коришћење гробно место правним или физичким 
мимо поступка и начина који су утврђени овом 
Одлуком (члан 23.); 

9. Ако изврши покопавање посмртних оста-
така умрлог лица на гробном месту пре истека 
рока од 10 година или без одобрења надлежног 
органа (члан 26. став 1. и 4. Одлуке); 

10. Ако поступи противно одредби члана 38. 
став 1. Одлуке; 

11. Ако поступи супротно одредбама члана 
39. Одлуке; 

12. Ако изводи радове на гробљу из члана 
39. ове Одлуке, без сагласности предузећа коме 
су поверени послови уређења и одржавања 
гробља, односно Месна заједница или се не 
придржава утврђеног времена за извођење 
радова на гробљу (члан 40.); 

13. Ако поступи супротно одредбама члана 
44. Одлуке. 

Члан 56. 
 
Новчана казна која се наплаћује на лицу 

мецта, изриче се за правно лице и предузетника у 
износу од 3.000.00 динара, а за физичко и 
одговорно лице у правном лицу у износу од 
500,00 динара за прекршај из члана 54. и 55. ове 
Одлуке. 

 
Члан 67. 

 
Прекршајни поступак започет пре ступања 

на снагу ове Одлуке, наставиће се по досадаш-
њим ппопицима. 

 
Џ ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 58. 
 
Предузеће коме су поверени послови уређе-

ња, одржавања гробља и сахрањивања или 
Месна заједница, дужни су да своја општа акта 
усагласе са одредбама ове Одлуке и то у року од 
шест месеци од дана ступања на снагу ове 
Одлуке. 

 
Члан 59. 

 
Ступањем на снагу ове Одлуке, престају да 

важе одредбе Одлуке о сахрањивању и гробљима 
на подручју општине Пожаревац ("Службени 
гласник општине Пожаревац”, бр. 1/85, 4/89, 
10/92, 2/93, 1/94 и 3/97). 

 
Члан 60. 

 
Ова Одлука ступа на снагу оцмог дана од 

дана објављивања у  ''Службеном гласнику опш-
тине Пожаревац''. 

 
У Пожаревцу, 21.12.2001. године 
Број: 01-06-50/12 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ 
 

Председник Скупштине, 
                                          Славољуб Матић, с. р. 
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На основу члана 168. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник РС”, бр, 49/99 и 
27/2001) и на основу члана 4. и 18. Статута 
општине Пожаревац (“Службени гласник општи-
не Пожаревац'', бр. 7/99 и 3/2000), 

Скупштина општине Пожаревац, на цедници 
од 21. 12. 2001. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
о грбу, застави и дану општине Пожаревац 

 
Члан 1. 

 
Општина Пожаревац има грб и заставу чији 

се садржај утврђује овом одлуком. 
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Члан 2. 
 
Грб општине Пожаревац користи се у три 

нивоа, као основни, средњи и велики грб. 
Блазон основног грба гласи: На црвеном 

пољу златан крст, а у десном кантону пропети 
златни лав замахује сребрном сабљом златног 
балчака. 

Блазон средњег грба гласи: Основни грб (На 
црвеном пољу златан крст, а у десном кантону 
ппопети златни лав замахује сребрном сабљом 
златног балчака) надвишен сребрном бедемском 
круном са четири видљива мерлона и окружен 
зеленим храстовим полувенцем златних плодова. 
Све је постављено на црну рунделу, окружену 
црвеном траком обостраном оивиченом и 
ицписаном златом Пожаревац. 

Блазон великог грба гласи: Основни грб (На 
црвеном пољу златан крст, а у десном кантону 
пропети златни лав замахује сребрном сабљом 
златног балчака) надвишен сребрном бадемском 
круном са четири видљива мерлона поставњен 
између два држача, од којих је десни усправљени 
црни бик окружен златно и истих таквих папака 
и репа, са плавом огрлицом на којој су у низу три 
сребрњака, а леви пропети, црни коњ златне 
гриве, репа и копита, црвеног језика, око чијег је 
врата огрлица као код десног држача. Између 
држача и штита пободена су вертикална дрвена 
златом окована копља са којих се у поље вију 
стегови опшивени златним ресама, десно стег 
Србије, а лево стег Пожаревца. Испод грба је 
бела трака исписана црвеним словима Пожа-
ревац. 

 
Члан 3. 

 
Општина Пожаревац има заставу у форми 

квадратног стега чији блазон гласи: У злату два 
размакнута плава стуба, а у плавом врху по 
хоризонтали три сребрњака. 

 
Члан 4. 

 
Изглед грба у сва три нивоа за службену 

употребу дефинисаће се еталоном (изворником) 
израђеним на основу блазона из члана 2. ове 
одлуке. 

Изглед заставе се такође дефинише етало-
ном из првог става овог члана. 

Еталон утврђује и прописује Извршни одбор 
Скупштине општине Пожаревац. 

 
Члан 5. 

 
Употреба грба и заставе општине Пожаре-

вац регулисаће се посебном одлуком о употреби 
и заштити грба и заставе општине Пожаревац. 

 
Члан 6. 

 
Дан општине Пожаревац је дан Свете Тро-

јице. 
Слава града Пожаревца је Света Тројица. 

Члан 7. 
 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 

важи Одлука о амблему општине Пожаревац 
(“Службени гласник општине Пожаревац”, бр. 
8/81). 

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

 
У Пожаревцу, 21. 12. 2001.године 
Број: 01-06-50/2 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  ПОЖАРЕВАЦ 

 
Председник Скупштине, 

                                          Славолуб Матић, с. р. 
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На основу члана 5. Оллуке о грбу и застави 

општине Пожареван бр. 01-06-50/2 од 21. 12. 
2001. године и на оцновy члана 18. Статута 
општине Пожаревац (“Службени гласник РС’, 
бр. 7/99 и 3/2000), 

Скупшптина општине Пожаревац, на 
седници од 21. 12. 2001. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
о употреби грба и заставе општине Пожаревац 

 
І ОПШТЕ  ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 
Овом одлуком уређује се употреба и заш-

тита грба и заставе општине Пожаревац. 
 

Члан 2. 
 
Грбом и заставом се изражава и представља 

припадност општини Пожаревац. 
 

Члан 3. 
 
Грб и застава општине Пожаревац могу се, 

употребљавати само у облику, са садржином и на 
начин предвиђен овом одлуком. 

Извршни одбор Скупштине општине може 
прописати упутство којим ће ближе уредити 
примену одредби ове одлуке. 
 

ІИ ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 4. 
 
Грб и застава општине Пожаревац не могу 

се употребљавати као робни или услужни жиг, 
узорак или модел, нити као било који други знак 
за обележавање роба  или услуга. 
 

Члан 5. 
 
Грб и застава општине Пожаревац не могу 

се употребљавати ако су оштећени или су својим 
изгледом неподобни за употребу. 
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Члан 6. 
 
Грб и застава општине Пожаревац могу се 

изузетно употребити као саставни део других 
амблема и грбова, односно знакова. 

 
Члан 7. 

 
Употреба грба и заставе општине Пожа-

ревац у уметничком стваралаштву у васпитно-
наставне сврхе слободна је, под условом да се не 
противи добром укусу, друштвеним и моралним 
нормама, хералдичкој пракси и традицији и да не 
вређа углед општине  Пожаревац. 

 
Члан 8. 

 
Еталон грба и заставе општине Пожаревац 

чува се у Скупштини општине. 
Копија еталона депонује се у архиви 

Српског друштва за хералдику, генеалогију. 
вексилологију и фалеристику ''Бели орао'' из 
Београда. 

 
Члан 9. 

 
О употреби и заштити заставе стара се, на 

основу одлуке Извршног одбора Цкупштине 
Општине, орган Општинске управе, који ће 
обављати све стручне, административне и 
организационе послове око спровођења ове 
одлуке. 

 
Члан 10. 

 
Грб општине Пожаревац могу без посебне 

дозволе, у складу са овом одлуком, да користе 
Скупштина општине, Извршни одбор Скупшт-
ине општине, председник и потпредседници 
Скупштине општине, секретар Скупштине 
општине и опгани Општинске управе. 

Општинске организације које ницy 
поменуте у претходном ставу овог члана, а чији 
је оснивач Скупштина Општине и јавна 
предузећа и установе, чији је оснивач Скупштина 
општине Пожаревац, имају право на службену 
употребу грба Општине, у цкладу ца упутством 
из члана 3. став 2. ове одлуке, на основу одлуке 
Извршног одбора Скупштине Општине. 

Сва правна и физичка лица, осим лица 
поменутих у ставу 1. и 2. овог члана, која желе да 
користе грб Општине, морају претходно приба-
вити сагласност Извршног одбора Скупштине 
Општине. 

Правна лица грб општине Пожаревац могу 
користити само у службене сврхе. 

 
Члан 11. 

 
Извршни одбор Скупштине општине обра-

зује Хералдичку комисију, чија је дужност да 
стручно оцењује захтеве за одобравање права 
употребе грба Општине, у складу са овом 
одлуком. 

Оцена Хералдичке комисије представља 
стручио мишљење на које се Извршни одбор 
Скупштине општине ослања приликом доно-
шења одлуке по конкретном захтеву за употребу 
грба Општине. 

У састав Хералдичке комисије улазе најма-
ње два представника Скупштине Општине и 
најмање два хералдичара. 

Задатак Хералдичке комисије је: 
- да утврди усклађеност представе грба за 

чије се коришћење тражи сагласност са блазоном 
и или важећим еталоном грба; 

- да утврди да ли су намена за коју се тражи 
употреба грба и начин на који ће грб бити 
коришћен у складу са добрим хералдичким 
обичајима и праксом. 

 
ИИИ ГРБ 

 
Члан 12. 

 
Велики грб Општине, ознака је и симбол 

Општине, а истиче се на згради Скупштине 
општине, у службеним просторијама председ-
ника и потпредседника, за њихову службену 
употребу, као и у посебно свечаним приликама 
када се истичу значај и традиције Општине, 
односно када се репрезентују Општина и град. 

Средњи грб Општине је службени грб 
органа управе и може се користити у редовним 
активностима органа Општинске управе. 

 
Члан 13. 

 
Основни грб Општине је ознака и симбол 

Скупштине Општине, а користе га сви општин-
ски органи управе, за обележавање службених 
просторија и у службеној употреби. 

Основни грб Општине је идеално влас-
ништво свих житеља Општине, али га службено 
могу користити само у складу са овом одлуком. 

Грб Општине службено користе јавна 
предузећа, установе и организације, чији је 
оснивач Скупштина општине Пожаревац, као и 
друга правна и физичка лица, на начин сагласан 
овој одлуци и уз сагласност Извршног одбора 
Скупштине Општине. 

 
Члан 14. 

 
Грб из чланова 12. и 13. може да се користи 

само у складу са хералдичком, вексилолошком и 
сфрагистичком праксом. 

Грб се у печату и штамбиљу сме користити  
у складу са позитивним прописима и под 
условима из члана 10. став 2. и 3. и чланова 12. и 
13. ове одлуке. 

У случају недоумица по питањима из 
претходних ставова, Хералдичка комисија ће 
Извршном одбору дати стручно тумачење, на 
основу кога ће се донети одлука. 

 
Члан 15. 

 
Грб се по правилу приказује у прописаним 

металима и емајлима или тинктурама, односно у 
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одговарајућој колористичкој интерпретацији 
метала и емајла или тинктура. 

Грб се може приказивати и у црно-белој 
транскрипцији стандардним хералдичким мето-
дама, под следећим условима: 

- ако су метали и тинктуре интерпретирани 
стандардном хералдичком методом (шрафирање 
и пунктирање по коду Петрасанкте); 

- ако је приказ у црно-белој техници лине-
аран, без интерпретације метала и тинктура; 

- ако је приказ контрастним пољима изведен 
на естетски прихватљив начин, а по правилу тако 
што се метали приказују као светла, а тинктуре 
као тамна поља; 

- ако је приказ дат сугестијом рељефа, са 
баченом сенком, под условом да це извор свет-
лости налази у правцу горњег десног (херал-
дички) кантона; 

- ако је приказ дат у негативу линеарне 
представе; 

- ако је приказ дат на било који други начин 
који Хералдичка комисија прихвати и оцени 
адекватним. 

 
Члан 16. 

 
        По правилу, основни грб се истиче на 
прилазним путевима, на граници атара. Основни 
грб може се истицати и на таблама са називима 
улица на тепитопији Општине. 

Велики грб, средњи грб и основни грб могу 
бити истицани на јавним местима, на отвореном 
и у затвореном простору, за време трајања 
манифестација од значаја за Општину или град. 

 
 

ИВ ЗАСТАВЕ 
 

Члан 17. 
 
Сва физичка и правна  лица на територији 

Општине имају право да вију стег Општине. 
 

Члан 18. 
 
Застава Општине обавезно се истиче: 
- на згради Скупштине Општине и на дру-

гим објектима Општинске управе, 
- у службеним просторијама председника и 

потпредседника Скупштине Општине, председ-
ника Извршног одбора и секретара Скупштине 
Општине; 

- у службеним просторијама руководилаца 
општинских органа управе, уппавниџ органи-
зација и стручних служби; 
       - приликом прослава, свечаности и других 
масовних политичких, културних, спортских и 

службених манифестација које су од значаја за 
Општину; 

- приликом међуопштинских сусрета, такми-
чења и других скупова на којима Општина 
учествује или је репрезентована, у складу са 
правима  и праксом одржавања таквих скупова; 

- на службеним возилима Скупштине Опш-
тине и то само у случају када возило користи 
председник или потпредседник Скуп-штине 
општине или председник Извршног одбора у 
званичној функцији; 

- у другим приликама, ако употреба заставе 
није у супротности са одредбама ове одлуке. 

 
Члан 19. 

 
Општинска застава се обавезно истиче у 

дане општинских празника и у дане заседања 
Скупштине Општине, на згради Скупштине 
Општине. 

Застава Општине се истиче у свим прили-
кама када се савезним или републичким пропи-
сима предвиђа и прописује истицање државних 
застава, као и у свим случајевима када државни 
протокол прописује истицање државне заставе. 

Првенство застава се одређује следећим 
критеријумом, ако се другачије не одреди 
законом или другим прописом вишег реда:  

1. Застава Савезне републике Југославије; 
2. Застава Републике Србије; 
3. Застава округа (ако постоји); 
4. Застава Општине или места; и 
5. Стегови корпорација. 
Застава се не вије по лошем времену и у 

периоду од заласка до изласка сунца, осим ако је 
посебно осветљена. 

У дане жалости, заставе и стегови се вију на 
пола копља. 

 
Члан 20. 

 
Заставе и стегови це по правилу вију са 

јапбола или копља. 
3абрањено је заставу и стег истицати о 

хоризонталној пречаги (антена), која је постав-
љена  усправно на јарбол (патибулум) или 
копље. 

Код истицања застава и стегова, предност 
припада централној позицији (ако је број 
јарбола/копаља непаран), односно позицији која 
је с леве стране посматрача окренутог лицем ка 
истакнутим заставама/стеговима (ако су две/два 
и ако су постављене/ни испред објекта, зида или 
неке друге адекватне позадине). 

На службеним колима председника и 
потпредседника Скупштине Општине, вије це 
застава Општине димензија 30 х 30 цм. Ова 
застава може бити опшивена златним ресама. 
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Дозвољени начин истицања заставе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Члан 21. 

 
Застава Општине не сме бити ни у ком 

случају постављена тако да додирује тле, нити 
употребљена као подлога), подметач, простирка, 
завеса или слично. 

Заставом се не могу прекривати возила или 
други предмети, нити се могу украшавати 
конференцијски столови или говорнице, осим у 
форми стоне заставице. 

Ако се застава истиче на говорници, може се 
поставити на копљу са десне стране говорнику, 
или на зиду иза говорнице, тако да је говорник не 
заклања. 

Недозвољени начин истицања заставе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Заставом Општине се може прекрити 
катафалк или ковчег, у случају да Извршни 
одбор донесе одлуку да се укаже таква врста 
последње почасти за време сахране преминулог. 
У таквом случају опроштају мора присуствовати 
представник  Скупштине   Општине   или   лични  
изасланик председника Скупштине Општине, а 
застава се мора са ковчега уклонити пред 
коначну депозицију посмртних остатака. 

 
Члан 22. 

 
Скупштина Општине може имати и наро-

чити, уникатни стег – стандарту, који се чува у  
Скупштини општине. Тај стег може бити израђен 
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на посебно декоративан начин и украшен 
златним ресама по слободним рубо-вима. 
Димензије стандарте, декоративне детаље и 
израду контролише и одобрава Хералдичка 
комисија. 

Стандарта симболише саму Општину и 
користи се у најсвечанијим приликама. Стан-
дарта се истиче само у присуству председника 
Скупштине Општине, односно лица која га у том 
својству замењује. 

Изузетно и по одобрењу председника 
Скупштине Општине, стандарта се може носити 
у процесији, изван зграде Скупштине Општине. 

           
В НАДЛЕЖНОСТ 

 
Члан 23. 

 
О спровођењу одлуке до доношења одлуке 

Извршног одбора из члана 9. ове одлуке, стараће 
се Одељење за општу управу и скупштинске 
послове. 

Надзор над спровођењем одредби ове 
одлуке врши орган Општинске управе надлежан 
за послове комуналне инспекције. 

 
Члан 24. 

 
Правна и физичка лица чије је седиште на 

територији Општине подносе захтев за добијање 
сагласности за употребу грба органу одређеном 
одлуком из члана 9. ове одлуке. 

Уз захтев се прилаже документација са 
описом намене и начина коришћења за које це 
тражи дозвола. 

Надлежни орган може захтевати и друге 
прилоге ради бољег сагледавања оправданости 
захтева. 

 
Члан 25. 

 
Одлуку о сагласности за употребу грба 

доноси Извршни одбор Скупштине Општине на 
предлог органа одређеног одлуком из члана 9. 
ове одлуке. 

Одлука из претходног става садржи услове, 
рок и намену у оквиру којих је сагласност дата. 

Против одлуке Извршног одбора може се 
поднети жалба Скупштини Општине. 

 
Члан 26. 

 
На предлог органа одређеног одлуком из 

члана 9. ове Одлуке, Извршни одбор може 
укинути одлуку из претходног члана ове одлуке, 
ако се утврди да се корисник не придржава 
утврђених услова или ако својим коришћењем 
грба нарушава yглед Општине или града. 
 

ВИ КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 27. 
 
Новчаном казном од 2.000 до 50.000 динара, 

казниће се правно лице ако: 

- употреби грб или заставу противно 
одредбама ове одлуке, или без цаглацноцти 
надлежног органа; 

- изради или стави у промет грб или заставу 
који одударају од утврђеног блазона, а за то не 
поседује сагласност у складу са одредбама ове 
одлуке. 

Новчаном казном од 100 до 2.500 динара 
казниће се за дело из претходног става овог 
члана и одговорно лице кажњеног правног лица. 

 
Члан 28. 

 
Новчаном казном од 100 до 2.500 динара 

казниће се физичко лице ако: 
- употреби грб или заставу у службене или 

комерцијалне цвпџе, или у циљу стицања личне 
добити, противно одредбама ове одлуке, или без 
сагласности надлежног органа; 

 - изради или стави у промет грб или заставу 
који одударају од утврђеног блазона, а за то не 
поседује сагласност у складу са одредбама ове 
одлуке. 

 
Члан 29. 

 
Учиниоцу прекршаја из члана 27. и 28. ове 

одлуке превентиво ће се одузети предмети којим 
је извршен прекршај до доношења извршне 
одлуке надлежног органа. 
 

ВИИ ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 30. 
 
Критеријуми под којима Скупштина Опш-

тине може дати сагласност физичким и правним 
лицима за коришћење грба или заставе биће 
утврђени упуством које ће на основу ове одлуке 
донети Извршни одбор Скупштине Општине у 
року од 6 (шест) месеци од дана доношења ове 
одлуке. 

 
Члан 31. 

 
Органи Скупштине општине извршиће 

усклађивање својих званичних ознака и симбола 
у року од 90 дана од дана ступања ове одлуке на 
снагу. 

У року од 6 месеци од ступања на снагу ове 
одлуке, морају се ускладити са овом одлуком сва 
правна и физичка лица, која службено или по 
основу важеће дозволе, користе грб или амблем 
Општине. 

 
Члан 32. 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у  ''Службеном гласнику опш-
тине Пожаревац”. 

 
У Пожаревцу, 21. 12. 2001. године 
Број: 01-06-50/3  

                                               
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  ПОЖАРЕВАЦ 

 
Председник Скупштине, 

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

приходима и јавним расходима ( “Службени 
гласник РС'' бр. 22/2001) и члана 18. Статута 
општине Пожаревац (“Службени гласник 
општине Пожаревац'' бр. 7/99 и 3/00) Скупштина 
општине Пожаревац на седници одржаној дана 
21. 12. 2001. године, донела је 

 
О Д Л У К У  

о изменама и допунама Одлуке о буджету 
општине Пожаревац за 2001. годину 

 
Члан 1.  

У Одлуци о буджету општине Пожаревац за 
2001. годину (“Службени гласник општине 
Пожаревац. 6рој 4/01 и 06/01) у члану 1. износ 
''204.509.900.00” замењује се износом  
''228.460.000,00''. 

У члану 2. износ предвиђен за финансирање 
јавних расхода преко посебних рачуна 
(образовање, култура, физичка култура, 
друштвена брига о деци социјална заштита) 
износ “65 .090.000.00” замењује се износом 
“69.127.500,00”. 

У члану 4. износ предвиђен за текућу 
буджетску резерву “2.000.000.00” замењује се 
износом “5.000.000.00”. 

 
Члан 2. 

 
У члану 6. који регулише јавне приходе по 

врстама, у врсти приходи 02-3, део од 5% пореза 
на лична примања, износ од “12.839.900,00” 
замењује се износом “14.178.420.00”. Иза ове 
врсте прихода, врста прихода 02-3 Порез на фонд 
зарада износ од “36.500.000.00” замењује се 
износом “50.000.000.00”. Укупан износ врсте 
прихода 02- Порез на доходак грађана, износ 
“50.139.900,00” замењује се износом 
“64.978.420,00”. 

У врсти прихода 03-1, део пореза на промет, 
износ од “30.000.000,00” замењује се износом 
“40.000.000.00”. У врсти прихода 03-2 Порез на 
промет непокретности права износ “19.000.000” 
замењује се износом “24.000.000.00”. Укупан 
износ врсте 03- Порез на промет производа и 
услуга као и Порез на промет непокретности и 
права, износ од “49.000.000,00” замењује се 
износом “64.000.000,00”. 

У врсти прихода 04-1 Порез на имовину од 
''30.000,000,00” замењује се износом 
“22.000.000,00”. У врсти прихода 04-2 Порез на 
наслеђе и поклоне, износ ''6.000.000.00” замењује 
се износом “6.600.000,00”. Укупан износ врсте 
04- Порез на приходе од имовине. износод 
''36.000.000,00” замењује се износом 
“28.600.000,00. Укупан износ врсте 04- Свега 
приходи од пореза износ од “135.139.900,00” 
замењује се износом ''157.578.420,00''. 

У врсти прихода 05-1 Комуналне таксе, 
износ “9.000.000,00” замењује се износом 
''12.500.000,00”. 

У врсти прихода 07-1, Накнада за 
коришћење градског грађевинског земљишта, 
износ 2.500.000,00” замењује се износом 
,''3.100.000,00''. У врсти прихода 07-2 Накнада за 
коришћење путева и улица. износ “5.000.000.00” 
замењује се износом “4.100.000,00'' У врсти 
прихода 07-3 Накнада за коришћење комуналних 
добара од општег интереса, износ “ 
26.000.000.00” замењује се износом 
“24.751.200,00”. У врсти прихода 07-4 Средства 
за изградњу станова солидарности, износ 
''7.500.000.00” замењује се износом 
''7.460.380,00”. У врсти прихода 07-5 Остали 
локални приходи,  износ ''3.000.000,00'' замењује 
се износом “3.100.000,00”. У врсти прихода 07-6 
Приходи од давања у закуп објеката, износ 
''14.000.000,00'' замењује се износом 
“9.400.000,00”. Укупан износ врсте прихода 07- 
Приходи по посебним прописима - локални јавни 
приходи, износ од “58.000.000.00” замењује се 
износом “51.911.580,00”. 

Укупна изворна средства, износ од 
“202.139.900,00” замењује се износом 
“221.990.000,00''. 

Иза врсте прихода 08-1 Средства за 
финансирање поверених послова, додаје це впцта 
прихода 08-2 Непосредно дозначена средства у 
износу од “4.100.000”. Укупан износ врсте 
прихода 08- Непосредно дозначена средства 
износ од ''2.370.000,00” замењује се износом 
“6.470.000,00”. 

Износ укупних буджетских средстава у 
2001. години од “204.509.900,00” замењује се 
износом “228.460.000,00”. 

 
Члан 3. 

 
У члану 7 где се врши распоред средстава по 

корисницима износ “204.509.900,00” замењује се 
износом “228.460.000,00”. 

У разделу 1- Стручна служба СО Пожаревац 
у позицији 01-1 Путни трошкови одборника СО 
износ ''150.000,00'' замењује се износом 
''123.000,00''. У позицији 01-2 Накнада члановима 
скупштинских тела износ ”120.000,00” замењује 
се износом “95.000,00”. У позицији 01-3 Накнада 
члановима Извршног одбора, износ “600.000.00” 
замењује се износом “545.000.00. У позицији  01-
4 Трошкови јавних манифестација износ 
“900.000,00” замењује се износом “500.000.00”. 
Укупан износ средстава раздела 1. од 
''2.210.000,00” замењује се и износи 
1.703.000,00”. 

У разделу 2- Општинска управа, у позицији 
02-7 Зараде запослених радиика органа уппаве, 
износ “26.900.000,00” замењује се износом 
“28.900.000,00”. У позицији 02-9 Материјални 
трошкови органа управе износ “8.943.000,00” 
замењује се износом “11.000.000.00”. У позицији 
02-11 Средства набавке опреме, износ 
“800.000,00” замењује се износом ”900.000.00”. 
Укупан износ средстава раздела 2, од 
“39.013.255,00” замењује се износом 
“43.170.255,00”. 
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У разделу 3- Извршни одбор, у позицији 03-
15 Накнада по Закону о враћању земљишта, 
износ ''1.500.000,00” замењује се износом 
“1.100.000,00”. У позицији 03-17 Накнада за 
банкарске услуге “700.000,00” замењује се 
''780.000,00”. У позицији 03-20/2 Интервенције у 
М3 за рад скеле у М3 Брежане износ од 
“600.000,00” замењује се износом “400.000,00”. 
У позицији 03-21/2 текућа буджетска резерва 
износ “2.000.000,00” замењује се износом 
“5.000.000,00''. Укупна средства раздела 3 у 
износу од “21.080.000,00” замењује се износом 
“23.560.000,00”. 

У разделу 4- Подрачун друштвене делат-
ности, у позицији 04-23/1 Подрачун средњег 
образовања, износ “6.543.500.00” замењује се 
износом “8.100.000.00”. У позицији 04-23/2 
Регионални центар за младе таленте износ 
“290.000.00” замењује се износом “216.000.00. У 
позицији 04-24 Подрачун основног образовања 
износ “15.800.000,00” замењује се износом 
''18.511.500,00”. У позицији 04-25 подрачун 
друштвене бриге о деци износ од “21.600.000.00” 
замењује се износом “23.150.000,00” У позицији 
04-26/1 Подрачун културе: средства редовне 
делатности, износ “12.000.000,00” замењује се 
износом “11.500.000,00”. Свега Подрачун 
културе износ од “12.200.000,00” замењује се 
износом “11.700.000,00” У позицији 04-27 
Подрачун физичке културе, износ “2.000.000,00” 
замењује се износом “3.750.000,00”. У позицији 
04-28. Подрачун социјалне заштите, износ 
“2.000.000,00” замењује се износом 
“л.500,000,00”. Укупан износ средстава раздела 4 
од “62.633.500,00” замењује се износом 
“69.127.500,00”. 

У разделу 5- Средства за подстицај у 
развоју, у позицији 05-30/1, Уређење грађе-
винског земљишта, износ “2.500.000,00” заме-
њује се износом “3.100.000,00”. У позицији 05-
30/2. Одржавање комуналних објеката, износ од 
“26.000.000.00” замењује се износом 
“24.751.200.00”.   У позицији 05-30/3 Одржавање 
локалних путева и yлица, износ од “5.000.000.00” 
замењује се износом “4.100.000,00”. У позицији 
05-30/4 Комунална потрошња у износу од 
“31.025.000.00” замењује се износом 
“38.638.500,00”. У позицији 05-31/1 Солидарна 
стамбена изградња, износ од ''3.285.000.00” 
замењује се износом “4.500.000,00” Додаје се 
позиција 05-32/1 ЈП “Комуналне цлужбе'' y 
износу од “4.046.400.00”. Укупан износ средства 
раздела 5 од “77.310.000.00”, замењује се 
износом 88.636.100,00. 

У разделу 06- делатност друштвених 
организација и удружења, у позицији 06-35 
Општински туристички савез износ “л34.295,00” 
замењује се износом “424.295,00”. У позицији 
06-43 Одељење дневног боравка аутистичне 
деце, износ од “300.000,00”, замењује се износом 
“10.000,00”. 

Укупна средства раздела 1-7 Укупна 
средства јавне потрошње у 2001. години у износу 
од “204.509.900.00” замењује се износом 
“228.460.000,00”. 

Члан 4. 
 
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у “Службеном гласнику 
општине Пожаревац”. 

 
У Пожаревцу,  21. 12. 2001. године 
Број: 01-06-50/7 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ 

 
Председник Скупштине, 

                                          Славољуб Матић, с. р. 
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На основу члана 33. става 3. Закона о јавним 

приходима и јавним расходима (''Службени 
гласник РС'', број 76/91, 18/93, 37/93, 67/93, 
45/94, 42/98 и 54/99 ) и члана 18. Статута 
општине Пожаревац  “Службени гласник опш-
тине Пожаревац”, број 7/99 и 3/2000), 
Скупштина   општине  Пожаревац  на    седници 
21. 12. 2001. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
о привременом финансирању јавних расхода 
општине Пожаревац у периоду од 01. 01. до 31. 

03. 2002. године 
 

Члан 1. 
 
До доношења Одлуке о буджету општнне 

Пожаревац за 2002. годину, вршиће се привре-
мено финансирање јавних расхода у буджету 
општине Пожаревац. 

 
Члан 2. 

 
Привремено финансирање сходно члану 33. 

Закона о јавним приходима и јавним расходима, 
вршиће се сразмерно укупно коришћеним 
средствима у истом периоду у буджету за 
протеклу годину, а највише до једне четвртине 
укупних прихода распоређених буджетом за 
предходну годину увећаним за планирани раст 
цена на мало. 

 
Члан 3. 

 
До доношења Одлуке о буджету општине 

Пожаревац за 2002. годину, расподела оства-
рених прихода у буджету општине Пожаревац, 
вршиће се на основу писменог захтева корисника 
буджета - корисника раздела и одобрења наред-
бодавца буджета. 

 
Члан 4. 

 
Средства из текуће буджетске резерве 

преносиће се по основу одлука Извршног одбора 
Скупштине општине Пожаревац.  
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Члан 5. 
 
Овлашћења дата Извршном одбору Скупш-

тине општине Пожаревац, Одлуком о буджету за 
2001. годину важе и за време привременог 
финансирања, односно до доношења Одлуке о 
буджету за 2002. годину. 

 
Члан 6. 

 
Наредбодавци за извршење јавних расхода у 

периоду 01. 01. - 31. 03. 2002. године је 
председник Извршног одбора Скупштине општи-
не Пожаревац или лице које он одреди. 

 
У Пожаревцу,  21. 12. 2001. год 
Број: 01-06-50/8 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ 

 
Председник Скупштине, 

                                          Славољуб Матић, с. р. 
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На основу члана 27. и 28. Закона о 

становању (“Службени гласник РС”, бр. 50/92, 
76/92, 84/92, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94, 
48/94, 44/95, 49/95, 16/97, 46/98 и 26/2001) и 
члана 18. Статута општине Пожаревац (''Служ-
бени гласник општине Пожаревац” бр. 7/99 и 
3/2000). 

Скупштина општине Пожаревац на седници 
одржаној дана 21. 12. 2001. године, донела  је 

 
О Д Л У К У 

 
о стамбеним односима 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком утврђујв се: 
- услови и начин коришћења и располагања 

становима, чији је власник Република Србија, а 
корисник општина Пожаревац; и 

- обавезе Општине у решавању стамбених 
потреба одређеним категоријама лица друга 
питања из Закона о становању (у даљем тексту: 
Закон), у вези са коришћењем и располагањем 
становима општине и средстава за задовољавање 
стамбених потреба. 

 
Члан 2. 

 
Обављање послова одређених овом Одлу-

ком и друге послове који, проистичу из ове 
Одлуке и Закона, врши Комисија за стамбена 
питања Скупштине општине Пожаревац (у 
даљем тексту: Комисија). 

Чланове комисије именује Скупштина опш-
тине Пожаревац. 

 
Члан 3. 

 
Станови на којима је корисник општина 

Пожаревац су: 

- станови стечени по основу национали-
зације и конфискације, 

- станови стечени наслеђем и поклоном, 
- станови изграђени или купљени из аморти-

зације или продаје у својину или сусвојину 
станова из алинеје 1. и 2. овог члана, 

- станови изграђени или купљени за потребе 
расељавања, 

- станови стечени из средстава буджета 
општине или других средстава општине, 

- станови које је општина стекла уступањем 
од стране Фонда за изградњу станова солидар-
ности са седиштем у Пожаревцу, 

- станови стечени по другом основу 
(разменом и др.). 

 
Члан 4. 

 
Станови чији је корисник општина, као и 

средства од ових станова. продатих путем откупа 
у складу са законом, користе се за: 

1. Решавање стамбених потреба бораца и 
ратних инвалида, цивилних инвалида пата и 
чланова породица са којима је живео погинули 
учесник оружаних акција после 17. августа 1990. 
године, који нису стамбено обезбеђени; 

2. Исељавање лица која имају станарско 
право на становима у својини грађана, ради 
враћања тих станова власницима на коришћење, 
за чије је пресељење општина дужна  да обезбеди 
други стан; 

3. Решавање стамбених потреба лица која се 
исељавају из нехигијенских зграда и станова и 
зграда склоних паду; 

4. Решавање стамбених потреба научних 
радника, уметника, врхунских спортиста и 
других лица која својим радом и резултатима 
изузетно репрезентују и афирмишу општину 
Пожаревац у земљи и свету; 

5. Решавање стамбених потреба лица која су 
остварила право на материјално обезбеђење по 
прописима о социјалној заштити и обезбеђивању 
социјалне сигурности грађана, а која су неспо-
собна за рад и немају чланове породице који су у 
радном односу; 

 6. Решавање стамбених потреба лица која 
бира и именује Скупштина општине, док су на 
функцији; 

7. Решавање стамбених потреба радника 
запослених у Општинској управи и другим 
установама и организацијама; и 

8. Решавање других стамбених потреба. 
 

Расподела станова по групама 
 

Члан 5. 
 
Борци, ратни инвалиди, цивилни инвалиди 

рата и чланови породице са којима је живео 
погинyли учесник оружаних акција после 17. 
августа 1990. године, који нису у радном односу, 
могу да поднесу захтев за решавање стамбене 
потребе, под следећим условима: 
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        - да имају пребивалиште на територији 
општине Пожаревац најмање 3 године пре 17. 
августа 1990. године, 

 - да немају решено стамбено питање, 
односно, да до дана подношења захтева, они или 
њихови чланови породичног домаћинства нису 
постали власници или закупци на другом стану, 
или да стан на коме су били власници, нису 
уступили или отуђили другом лицу, или исти 
напустили без разлога. 

 
Члан 6. 

 
Критеријуми за израду редоследа првенства 

за доделу стана на коришћење лицима из члана 
5. су: 

 - број чланова породичног домаћинства, 
здравствено стање, инвалидност и пребивалиште 
на територији општине Пожаревац. 

Редослед првенства утврђује се на основу 
укупног броја бодова и то: 

 - по основу инвалидности подносиоца 
захтева, бодовање се врши тако што се за сваку 
групу инвалидности даје 10 бодова, а за 
погинулог члана породичног домаћинства даје се 
100 бодова; 

- за сваког члана породичног домаћинства, 
укључујући и подносиоца захтева, даје се по 10 
бодова; и 

- за члана породичног домаћинства који 
болује од тешке или трајне болести, која се 
доказује на основу уверења  лекарске комисије, 
даје се по 10 бодова. 

 
Члан 7. 

 
Носиоцу станарског права на становима у 

својини грађана, а за које је обавезна општина да 
обезбеди стан за исељење, након што општински 
орган утврди да су испуњени услови за исељење, 
одлуку о исељењу у обезбеђени стан доноси 
Комисија. 

Носноцу станарског права из става 1 . овог 
члана, додељује се стан који одговара стану из 
кога се исељава.  

Члан 8. 
 
Кад општински орган управе решењем 

утврди да је стан или зграда нехигијенска за 
становање или се утврди да је склона паду, а не 
могу се извођењем одређених грађевинских 
радова довести у безбедно стање за становање, 
Комисија доноси одлуку за исељавање лица из 
таквих станова и обезбеђује стан који задовољава 
минимум стамбене потребе. 

Критеријуми на основу којих се обезбеђује 
стан за исељење лица и става 1. овог члана су: 

 - степен угрожености, 
 - дужина чекања од дана поднетог захтева. 
 

Члан 9.  
Социјално угроженом лицу Комисија може 

на његов захтев доделити стан у закуп под 
следећим условима: 

- да се ради о лицу које је неспособно за рад, 
- да оно и чланови његовог породичног 

домаћинства нису у радном односу, 
- да оно и чланови његовог породичног 

домаћинства немају у својини стан или кућу, 
односно да нису закупци, 

- да има отворено право на социјалну 
заштиту, 

- да има пребивалиште на територији опш-
тине Пожаревац. 

 
Члан 10. 

 
Првенство за доделу стана лицима из члана 

9. утврђује се на основу броја чланова 
домаћинства. 

За сваког члана породичног домаћинства, 
укључујући и подносиоца захтева, утврђује се по 
10 бодова. 

Уколико подносилац захтева или члан 
његовог породичног домаћинства болује од 
тешке или тпајне болести, или је инвалид по том 
основу, даје се још по 5  бодова. 

 
Члан 11. 

 
О решавању стамбених потреба лица из 

члана 4. став 4. ове Одлуке Комисија доноси 
одлуку на основу иницијативе предузећа и 
установа и других организација из области у 
којима се постижу изузетни резултати. 

 
Члан 12. 

 
Запослени у Општинској управи, имају 

право на решавање стамбених потреба под 
следећим условима: 

- да су у сталном радном односу, 
- да запослени или члан његовог породичног 

домаћинства нема у својини стан,  односно, стам-
бену зграду. 

 
Члан 13. 

 
Уколико лице из предходног члана испу-

њава услове, право првенства за доделу стана 
утврђује по следећим критеријумима: 

- стамбена ситуација и дужина времена 
чекања на стан, 

- радни допринос, 
- дужина радног стажа, 
- број чланова породичног домаћинства, 
- укупан приход запосленог и чланова  њего-

вог породичног домаћинства, 
- здравствено стање, инвалидност њега и 

чланова његовог породичног домаћинства. 
 

Члан 14. 
 
Комисија може да донесе одлуку да стан 

којим општина располаже, пренесе на кориш-
ћење другом правном лицу, а у циљу решавања 
тешке стамбене ситуације, у том правном лицу 
(установи, организацији). 
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Поступак поделе стана 
 

Члан 15. 
 
Кад постоји стан за расподелу, након донете 

одлуке Комисије, објавиће се оглац у средствима 
јавног информисања. У огласу нарочито се 
наводе подаци о стану и услови под којима неко 
лице подноси захтев за доделу стана. 

Након прикупљених захтева, Комисија 
доноси одлуку о додели стана већином гласова 
чланова Комисије. 

Комисија доноси одлуку између категорија 
лица која су предвиђена чланом 4. ове Одлуке, 
поштујући редослед који је тим чланом пред-
виђен. 

Рад Комисије је јаван. 
Извештај о своме раду, након истека кален-

дарске године, Комисија подноси Скупштини  
општине. 

 
Члан 16. 

 
Станом којим Општина располаже може 

бити откупљен од стране лица које тај стан 
користи као закупац, односно носилац станар-
ског права у складу са Законом. 

Средства од станова продатих путем откупа, 
користиће се у складу са Законом о становању. 

 
Члан 17. 

 
Против одлуке Комисије, лице које има 

правни интерес, може поднети жалбу Извршном 
одбору Скупштине општине Пожаревац, у року 
од 15 дана од дана пријема Одлуке. 

Одлука Извршног одбора по жалби је 
коначна. 

 
Члан 18. 

 
Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да 

важи Одлука о стамбеним односима (''Службени 
гласник општине Пожаревац”, бр. 2/91 и 7/91). 
 

Члан 19. 
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у “Службеном гласнику опш-
тине Пожаревац''. 

 
У Пожаревцу, 21. 12. 2001. год.  
Број: 01-06-50/11 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ 

  
Председник Скупштине, 
Славољуб Матић, с. р. 
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На основу члана 20. став 2. Закона о 

задужбинама, фондацијама и фондовима 
(“Службени гласник СРС”, бр. 59/89) и члана 18. 
Статута општине Пожаревац (“Службени глас-
ник општине Пожаревац”, бр. 7/99 и 3/2000), 

Скупштина онштине Пожаревац, на седници 
од 21. 12. 2001. године, доноси 
 

О Д Л У К У 
 

о измени Одлуке о оснивању Фондације 
Миленин дом – Галерија “Милене Павловић - 

Барили” 
 

Члан 1. 
 
У Одлуци о оснивању Фондације Миленин 

дом - Галерија “Милене Павловић - Барили” 
(“Службени гласник општине Пожаревац”, бр. 
2/97), мења се члан 16. и гласи: 

“Фондација је носилац права управљања и 
коришћења уметничких дела, збирки, имовине, 
инвентара и документарне грађе. 

Средства Фондације и приход остварен од 
права и имовине могу се користити искључиво за 
остваривања функције Фондације. 

О текућем одржавању и реконструкцији 
објеката, у својини Фондације одлучују органи 
управљања Фондације”. 

 
Члан 2. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дауа од 

даиа објављивања у “Службеном гласнику 
општине Пожаревац”. 

 
У Пожаревцу, 21. 12. 2001. године 
Број: 01-06-50/13 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ 

 
Председник Скупштине, 

                                           Славољуб Матић, с. р. 
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На основу члана 18. Статута општине 

Пожаревац (“Службени гласник општине Пожа-
ревац”, бр. 7/99 и 3/2000), 

Скупштина општине Пожаревац на седници 
одржаној 21. 12. 2001. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
о изменама Одлуке о одржавању и чувању 
Спомен парка “Чачалица” у Пожаревцу 

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о одржавању и чувању Спомен 

парка ''Чачалица'' у Пожаревцу (“Службени 
гласник општине Пожаревац”, бр. 3/94) у члану 
1. речи “Еколошком друштву “Пожаревац” из 
Пожаревца замењују се речима: “Јавном пре-
дузећу Дирекција за изградњу општине Пожа-
ревац из Пожаревца”. 
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Члан 2. 
 
У члану 2. речи: Еколошко друштво 

''Пожаревац” из Пожаревца, замењују се речима: 
“Јавно предузеће Дирекција за изградњу 
општине Пожаревац”. 

 
Члан 3. 

 
У члану 4. речи: Еколошко друштво “Пожа-

ревац” из Пожаревца, замењују се речима: “Јавно 
предузеће Дирекција за изградњу општине 
Пожаревац''. 

 
Члан 4. 

 
Члан 6. мења се и гласи: 
“Јавно предузеће Дирекција за изградњу 

општине Пожаревац'' из Пожаревца, преузеће 
Спомен-парк ''Чачалица'' од Еколошког друштва 
''Пожаревац'' из Пожаревца, даном ступања на 
снагу ове Одлуке. 

 
Члан 5. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у “Службеном гласнику 
општине Пожаревац''. 

 
У Пожаревцу, 21. 12. 2001. године  
Број: 01-06-50/15 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ 

 
Председник Скупштине, 

                                           Славољуб Матић, с. р. 
 

 
165 

 
На основу члана 34. Закона о планирању и 

уређењу простора и насеља (''Службени гласник 
РС”, бр. 44/95, 23/96, 16/17 и 46/98) и члана 18. 
Статута општине Пожаревац (“Службени 
гласник општине Пожаревац”, бр. 7/99 и 3/2000), 

Скупштина општине Пожаревац на седници 
одржаној 21. 12. 2001. године, доноси 

 
О Д Л У К У 

 
о образовању Комисије за спровођење јавног 

увида и стручне расправе нацрта 
урбанистичких планова и именовању њених 

чланова 
 

Члан 1. 
 
Образује се Комисија за спровођење јавног 

увида и стручне расправе нацрта урбанистичких 
планова и у исту се именују: 
 - за председника: Милош Гардашевић, пред-
ставник ЈП Дирекције за изградњу општине 
Пожаревац; 

1. представник Удружења урбаниста Репуб-
лике Србије – члан;  

2. представник Министарства урбанизма и 
грађевина Републике Србије – члан; 

3. Гордана Ранђеловић, представник Опш-
тинске управе општине Пожаревац; 

4. Драган Станковић, представник Општин-
ске управе општине Пожаревац, члан; 

5. Слободан Миљковић, представник Удру-
жења инжењера и техничара Пожаревац. 

 
Члан 2. 

 
Задатак Комисије за спровођење јавног 

увида и стручне расправе нацрта урбанистичких 
планова је да се стара о спроведеном јавном 
увиду и стручне расправе о нацрту урбанис-
тичких планова. 

Комисија о свом раду сачињава извештај 
који садржи податке о спроведеном јавном 
увиду, обављеној стручној расправи и о свим 
примедбама са ставом о свакој примедби. 

 
Члан 3. 

 
Административно-стручне послове за рад 

Комисије врши орган управе надлежан за 
послове урбанизма. 

 
Члан 4. 

 
Доношењем ове Одлуке престаје да важи 

Одлука о образовању Комисије за спровођење 
јавног увида и стручне расправе нацрта 
урбанистичких планова и именовању њених 
чланова бр. 350-691/95-01 од 22. 11. 1995. 
године, објављене у ''Службеном гласнику 
општине Пожаревац”, бр. 6/95. 

 
У Пожаревцу, 21. 12. 2001. године  
Број: 0л-06-50/14 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ 

 
Председник Скупштине, 

                                            Славољуб Матић, с. р. 
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На основу члана 27. и члана 71. Закона о 

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

Скупштина општине Пожаревац, на седници 
од 21. 12. 2001. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
о приступању изради Урбанистичког пројекта 
на кат. парц. бр. 848 КО Драговац 2 поред 

пута М-24 Смедерево - Пожаревац 
 

Члан 1. 
 
Овом Одлуком приступа се изради Урба-

нистичког пројекта за уређење простора на кат. 
парц. бр. 848 КО Драговац 2 поред пута М-24 
Смедерево - Пожаревац. 
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Члан 2. 
 
Циљ израде пројекта из члана 1. ове Одлуке 

је уређење простора ради изградње магацинцког 
простора за складиштење готових производа. 

 
Члан 3. 

 
Носилац израде пројекта је ДП  “Завод за 

економику и развој привреде општине Пожа-
ревац''. 

 
Члан 4. 

 
Инвеститор израде пројекта је Стокић 

Љубиша из Пожаревца, ул. Босанска бр. 30. 
 

Члан 5. 
 
Рок за израду пројекта је 60 дана од дана 

доношења ове Одлуке. 
 

Члан 6. 
 
По изради Нацрта урбанистичког пројекта 

кога усваја Извршни одбор Скупштине општине 
Пожаревац, исти ће се изложити на  јавни увид у 
трајању од 30 дана од дана јавног оглашавања  у 
листу ''Реч народа''. 

 
Члан 7. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од  

дана објављивања у “Службеном глацнику 
општине Пожаревац”. 

 
У Пожаревцу, 21. 12. 2001. год. 
Број: 01-06-50/16 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ 
 

Председник Скупштине, 
                                          Славољуб Матић, с. р. 
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На основу члана 27. и члана 71. 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 
бр. 7/99 и 3/2000), 

Скупштина општине Пожаревац, на седници 
од 21. 12. 2001. године,  донела  је 

 
О Д Л У К У 

 
о приступању изради урбанистичког пројекта 
за уређење простора на делу кат. парц. бр. 

10048/1 КО Пожаревац 
 

Члан 1. 
 
Овом Одлуком приступа се изради урба-

нистичког пројекта за уређење простора на делу 
кат. парц. бр. 10048/1 КО Пожаревац у 
Пожаревцу која се налази на делу комплекса које 
чине границе улице Моше Пијаде и интерне 

саобраћајнице испред пружног пролаза и 
стадиона ФК ''Железничар'' Пожаревац. 

 
Члан 2. 

 
Циљ израде пројекта из члана 1. ове Одлуке 

је уређење простора за изградњу објеката за 
обављање трговинске делатности нафтним дери-
ватима и осталом робом. 

 
Члан 3. 

 
Носилац израде пројектаје Предузеће 

“СДИТОП  Пројект” из Пожаревца. 
 

Члан 4. 
 
Инвеститор израде пројекта је Предузеће 

“Пек петрол” из Кучева. 
 

Члан 5. 
 
Рок за израду пројекта је 60 дана од дана 

доношења ове Одлуке. 
 

Члан 6. 
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у “Службеном гласнику 
општине Пожаревац''. 

 
У Пожаревцу, 21. 12. 2001. године 
Број: 01-06-501/17 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ 

 
Председник Скупштине, 

                                           Славољуб Матић, с. р. 
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На основу члана 27. и члана 71. Закона о 

планирању и уређењу простора и насеља (“Служ-
бени гласник РС”, бр. 44/95, 23/96, 16/97 и 46/88) 
и члана 18. Статута општине Пожаревац 
(“Службени гласник општине Пожаревац'', бр. 
7/99 и 3/00), 

Скупштина општине Пожаревац на седници 
од 21. 12. 2001. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
о допуни Одлуке о приступању изради 

урбанистичког пројекта за уређењепростора 
на кат. парц. 10049/2, 10048/7, 10048/8 и 

10048/1 КО Пожаревац 
 

Члан 1. 
 
У Одлуци о приступању изради урбанис-

тичког пројекта за уређење простора на кат. 
парц. бр. 10049/2, 10048/7, 10048/8 и 10048/1 КО 
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Пожаревац, бр. 01-06-12/4 од 30. 03. 2001. год. 
објављене у  (''Службеном гласнику општине 
Пожаревац”, бр. 3/2001), у члану 1. додаје се нов 
став који гласи: 

“У изради Урбанистичког пројекта изузима 
се уређење простора на делу кат. парц. бр. 
10048/1, КО  Пожаревац, односно дела ком-
плекса кога чине границе улице Моше Пијаде и 
интерне саобраћајнице испред пружног пролаза 
и стадиона ФК “Железничар” Пожаревац, чије се 
уређење предвиђа посебном израдом урбанис-
тичког пројекта”. 

 
Члан 2. 

 
Остале одредбе Одлуке остају на снази. 
 

Члан 3. 
 
Ова Одлука цтyпа на цнарy осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном гласнику 
општине Пожаревац. 

 
У Пожаревцу, 21. 12. 2001. год.  
Број: 01-06-50/18 

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

Скупштина општине Пожаревац, на седници 
од  21. 12. 2001. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
 

о приступању изради Урбанистичког пројекта 
за уређење простора за изградњу нове 

депоније за градове Пожаревац и Костолац на 
локацији унутрашњег одлагалишта ПО 

Ћириковац 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком приступа се изради Урбанис-
тичког пројекта за уређење простора за изградњу 
нове депоније за градове Пожаревац и Костолац 
на локацији унутрашњег одлагалишта ПО Ћири-
ковац. 

 
Члан 2. 

 
Циљ израде Урбанистичког пројекта је 

уређење простора за изградњу нове депоније за 
градове Пожаревац и Костолац. 

Члан 3. 
 
Урбанистичким пројектом из члана 1. ове 

Одлуке, разрадиће се локација која обухвата 
унутрашње одлагалиште ПО Ћуриковац у зони 
“Јужне косине”. 

 
Члан 4. 

 
Носилац израде Урбанистичког пројекта 

дужан је да нацрт пројекта изради у року од 60 
дана од дана ступања на снагу ове Одлуке. 

 
Члан 5. 

 
За носиоца израде Урбанистичког пројекта 

одређује се Јавно предузеће Дирекција за изград-
њу општине Пожаревац и Мешовито предузеће 
за производњу уља и мазива, хемијску произ-
водњу и техно-еколошки менаджмент “Хемко” 
из Београда. 

 
Члан 6. 

 
Средства за израду Урбанистичког пројекта 

обезбедиће Јавно предузеће Дирекција за изград-
њу општине Пожаревац. 

 
Члан 7. 

 
Нацрт Урбанистичког нпојекта це излаже на 

јавни увид и о њему се спроводи стручна 
расправа у просторијама Јавног предузећа 
Дирекције за изградњу општиие Пожаревац. 
Оглас о стручној расправи и јавном увиду, 
објављује се у локалном листу “Реч народа”. 
Трајање јавног увида и стручне расправе износи 
30 дана од дана објављивања у огласу. 

 
Члан 8. 

 
Елаборат Урбанистичког пројекта изграђује 

се у 4 (четири) примерака оригинала чува се у 
Скупштини општине Пожаревац, као и у 2 (два) 
примерка копије, од којих се једна чува за 
потребе Министарства урбанизма и грађевина 
Републике Србије. 

 
Члан 9. 

 
Одлука о приступању изради Урбанис-

тичког пројекта објављује се у ''Службеном 
гласнику општине Пожаревац''. 

 
Члан 10. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у “Службеном гласнику 
општине Пожаревац”. 

 
У Пожаревцу, 21. 12. 2001. године  
Број: 01-06-50/19 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ 

 
Председник Скупштине, 

                                           Славољуб Матић, с. р. 
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170 
 
На основу члана 18. Одлуке о оснивању 

Фонда за противпожарну заштиту општине 
Пожаревац (''Службени гласник општине 
Пожаревац”, бр. 1/81 и 3/97) и члана 18. Статута 
општине Пожаревац (“Службени гласник 
општине Пожаревац”, бр. 7/99 и 3/2000), 

Скупштина општине Пожаревац, на седници 
од 21. 12. 2001. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
о давању сагласности на Одлуку о измени 
Статута Фонда за противпожарну заштиту 

општине Пожаревац 
 

И 
 
Даје се сагласност на Одлуку о измени 

Статута Фонда за противпожарну заштиту опш-
тине Пожаревац, број 03-06-46 од 25. 10. 2001. 
године.  

 
ИИ 

 
Ово решење објавити у “Службеном гласни-

ку општине Пожаревац”. 
 

У Пожаревцу, 21. 12. 2001. године  
Број: 0л-06-50/20 

 
СКУПШТИНА ОИІШТИНЕ ІІОЖАРЕВАЦ 

 
Председник Скупштине, 

                                           Славољуб Матић, с. р. 
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На основу члана 18. става 1. тачке 25. 

Статута општине Пожаревац (“Службени глас-
ник општине Пожаревац”, бр. 7/99 и 3/2000), 

Скупштина општине Пожаревац, на седници 
од 21. 12. 2001. године, донела је 

 
П Е Ш Е Њ Е 

 
о именовању Општинског јавног 
правобраниоца у Пожаревицу 

 
І 

 
Именује се Гордана Рашић, адвокат из 

Пожаревца, за Општинског јавног правобра-
ниоца у Пожаревцу. 

 
ИИ 

 
Ово решење објавити у (''Службеном 

гласнику општине Пожаревац''). 
 

У Пожаревцу,  21. 12. 2001. године   
Број: 01-06-50/24а-1 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ІІОЖАРЕВАЦ 

 
Председник Скупштине, 
Славољуб Матић, с. р. 

172 
 
На основу члана 18. става 1. тачке 25. Стату-

та општине Пожаревац (''Службени гласник 
општине Пожаревац”. бр. 7/99 и 3/2000). 

Скупштина општине Пожаревац, на седници 
од 21. 12. 2001. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
о разрешењу вршиоца дужности Општинског 

правобраниоца и именовању заменика 
Општинског јавног правобраниоца у 

Пожаревцу 
 

І 
 
Разрешава се Топлица Тодорових дужности 

вршиоца дужности Општинског јавног право-
браниоца у Пожаревцу и именује се за заменика 
Општинског јавног правобраниоца у Пожаревцу. 

 
ИИ 

 
Ово решење објавити у “Службеном 

гласнику општине Пожаревац''. 
 

У Пожаревцу, 21. 12. 2001. године  
Број: 01-06-50/24а-2 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ 

 
Председник Скупштине, 
Славољуб Матић, с. р. 
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На основу члана 18. става 1. тачке 25. 

Статута општине Пожаревац (“Службени 
гласник општине Пожаревац”, бр. 7/99 и 3/2000), 

Скупштина општине Пожаревац, на седници 
од 21. 12. 2001. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
о именовању заменика Општинског јавног 

правобраниоца у Пожаревцу 
 

І 
 
Именује се Данка Бојић из Пожаревца, 

стручни сарадник Општинског јавног правобра-
нилаштва, за заменика Општинског јавног право-
браниоца у Пожаревцу. 

 
ИИ 

 
Ово решење објавити у “Службеном 

гласнику општине Пожаревац. 
 

У Пожаревцу, 21. 12.  2001. године   
Број: 01-06-50/24а-3 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ 

 
Председник Скупштине, 

                                          Славољуб Матић, с. р. 
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174 
 
На основу члана 7. става 1. Одлуке о 

оснивању Јавног предузећа ''Топлификација'' 
(''Службени гласник општине Пожаревац”, бр. 
2/2001) и члана 18. става 1. тачке 24. Статута 
општине Пожаревац (“Службени гласник 
општине Пожаревац”, бр. 7/99 и 3/2000), 

Скупштина општине Пожаревац, на седници 
од 21. 12. 2001. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

о разрешењу именовању једног члана 
Управног одбора Јавног предузећа 

“Топлификација” у Пожаревцу 
 

И 
 
Разрешава се Бојан Живановић (Живковић) 

дужности члана Управног одбора Јавног 
предузећа ''Топлификација''  у Пожаревцу. 

  
ИИ  

Именује се Драган Боснић, дипл. инж. 
електротехнике из Пожаревца. запослен y ЈП 
''Електроморава” у Пожаревцу, за члана 
Управног одбора Јавног предузећа ''Топлифи-
кација” у Пожаревцу.  

ИИИ  
Ово решење објавити у “Службеном 

гласнику општине Пожаревац''.  
У Пожаревцу, 21. 12.  2001. године  
Број: 01-06-50-24а/4  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ  

Председник Скупштине, 
Славољуб Матић, с. р. 
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На основу члана 18. Статута општине 

Пожаревац (''Службени гласник општине Пожа-
ревац”, бр. 7/99 и 3/2000), 

Скупштина општине Пожаревац, на седници 
од  21. 12. 2001 . године, донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању члана Комисије за пријем 
радова на заштити и унапређењу шумарства у 

2001. години 
 
І 

 
У Комисију за пријем радова на заштити и 

унапређењу шумарства у 2001. години, за 
кориснике са територије општине Пожаревац, 
именује се Весна Вељковић, дипломирани 
инжењер пејзажне архитектуре из Пожаревца,  
начелник Одељења за инспекцијске послове 
Општинске управе општине Пожаревац. 

 
 

У Пожаревцу, 21. 12. 2001. године  
Број: 01-06-50/24а-5 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ 

 
Председник Скупштине, 
Славољуб Матић, с. р.  

 


