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На основу члана 47. Закона о јавним приходима 
и јавним расходима (“Службени гласник РС” број 
22/2001) и члана 18. Статута општине Пожаревац 
(“Службени гласник општине Пожаревац” број 7/99 
и 3/2000),  

Скупштина општине Пожаревац, на седници 
одржаној дана 30. 12. 2002. године, донела је  

ОДЛУКУ 
о изменама и допунама Одлуке о буџету општине 

Пожаревац за 2002. годину  
Члан 1.  

У члану 5. који регулише јавне приходе по 
врстама, у врсти прихода 02-2 Порез на доходак 
грађана, износ од “45.000.000,00” замењује се изно-
сом “40.000.000,00.” У врсти прихода 02-4 Порез на 
фонд зарада, износ од “150.000.000,00” замењује се 
износом “148.000.000,00”. Укупан износ врсте 
прихода 02-Порез на доходак грађана, износ 
“226.000.000,00” замењује се износом 
“219.000.000,00”. 

У врсти прихода, део пореза на промет, износ 
од “80.000.000,00” замењује се износом 
“94.000.000,00”. Укупан износ врсте 0З-Порез на 
промет производа и услуга као и Порез на промет 
непокретности и права, износ од “115.000.000,00” 
замењује се износом “129.000.000,00”. 

У врсти прихода 04-1 Порез на имовину, износ 
од “65.000.000,00” замењује се износом од 
“58.000.000,00”. Укупан износ врсте 04-Порез на 
приход од имовине, износ од “75.000.000,00”, 
замењује се износом “68.000.000,00”.  

У врсти прихода 05-1 Комуналне таксе, износ 
од “15.000.000,00” замењује се износом 
”16.000.000,00”. 

У врсти прихода 07-4 Приходи од давања у 
закуп објеката, износ од “12.000.000,00” замењује се 
износом од ”11.000.000,00”. Укупан износ врсте 
прихода 07-Приходи по посебним прописима-други 
локални јавни приходи, износ од “34.500.000,00” 
замењује се износом “33.500.000,00”. 

 
Члан 2.  

У разделу 1-Стручна служба, у позицији 01-2 
Накнаде члановима скупштинских тела, износ 
“300.000,00” замењује се износом “700.000,00”. 
Укупан износ средстава раздела 1 од “4.024.000,00” 
замењује се и износи “4.424.000,00”. 

У разделу 2-Општинска управа, у позицији 02-
10 Опште услуге по уговору износ “9.270.000,00” 
замењује се износом “8.910.000,00”. Укупан износ 
средстава раздела 2, од “72.330.000,00” замењује се 
износом “71.970.000,00”. 

 
У разделу 3-Извршни одбор, у позицији 03-24 

Стални трошкови износ “500.000,00” замењује се 
износом “428.920,00”.  У позицији 03-25 Опште 
услуге по уговору, износ “1.500.000,00” замењује се 
износом “1.300.000,00”. У позицији 03-26 Остали 
трошкови, износ “800.000,00” замењује се износом 
“450.000,00”. У позицији 03-27 Интервенције у М3, 
износ “24.698.920,00” замењује се износом 
“25.320.000,00”. У позицији 04-31 Текућа буџетска 
резерва, износ “5.000.000,00“ замењује се износом 
“6.000.000,00”. Укупна средства раздела 3 у износу 
од “68.200.420,00“ замењује се износом 
“69.200.420,00“. 

У разделу 4- Подрачун друштвених делатности, 
у позицији 04-34 Уговорне услуге (средње 
образовање) износ “7.398.800,00“ замењује се 
износом “5.658.800,00“. У позицији 04-35 Текуће 
одржавање објеката износ “5.000.000,00“ замењује 
се износом “5.240.000,00“. У позицији 04-41 Опште 
услуге по уговору (основно образовање) износ 
7.703.600,00“ замењује се износом “7.203.600,00“. У 
позицији 04-46 Плате, накнаде и додаци за запос-
лене (Подрачун културе), износ “14.000.000,00“ 
замењује се износом “14.300.000,00”. Иза позиције 
51 Остали трошкови (Подрачун културе), додаје се 
нова позиција 5l/1-Средства набавке опреме 
(Подрачун културе) у износу “660.000,00”. Укупан 
износ средстава раздела 4 од “157.947.920,00“ 
замењује се износом “156.907.920,00“. 

У разделу 7-Општинско јавно правобранилаш-
тво, у позицији 07-80 Плате, накнаде и додаци, 
износ “1.800.000,00” замењује се износом 
“2.200.000,00”. Позиција 81-Стални трошкови се 
брише. 

 
Члан 3.  

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања 
у “Службеном гласнику општине Пожаревац”. 

 
У Пожаревцу, 30. 12. 2002. г. 
Број 01-06-53/6 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ 
 

Председник Скупштине,  
                                                  Славољуб Матић, с. р. 
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На основу члана 77. став 1. и члана 30. став 1. 
тачка 2. Закона о локалној самоуправи (“Службени 
гласник РС”, број 9/2002) и члана 27. Закона о 
јавним приходима и јавним расходима (“Службени 
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гласник РС”, број 76/91, 18/93, 37/93, 67/93, 45/94, 
42/98, 54/99 и 22/01) и члана 18. Статута општине 
Пожаревац (“Службени гласник општине 
Пожаревац”, бр. 7/99 и 3/2000), 

Скупштина општине Пожаревац, на седници од 
30.12. 2002. године, донела је 

 
ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ 

ЗА 2003. ГОДИНУ  
I ОПШТИ ДЕО 

 
Члан 1.  

Укупни приходи буџета општине Пожаревац за 
2003. годину (у даљем тексту: буџет) утврђује се у 
износу од 599.650.000 динара. 

 

Члан 2.  
У текућу буџетску резерву издвајају се средства 

у износу од 8.567.750 динара.  
Средства из става 1. овог члана користе се на 

предлог Извршног одбора СО Пожаревац. 
 

Члан 3.  
У сталну буџетску резерву издваја се износ од 

2.998.250 динара, односно 0,5% сразмерно 
оствареним јавним приходима. 

 
Члан 4.  

Јавни приходи по врстама утврђују се у 
следећим износима: 
 

ТАБЕЛА БР. 1 – ПРИХОДИ 
 
Економска 
класифик. ВРСТА ПРИХОДА ИЗНОС 

321 ПРИХОДИ ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ 15.500.000 
711 ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 97.029.000 
712 ПОРЕЗИ НА ФОНД ЗАРАДА И РАДНУ СНАГУ 179.700.000 
713 ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ 110.000.000 
714 ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 144.810.000 
716 ДРУГИ ПОРЕЗИ 6.000.000 
741 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 11.500.000 
742 ПРОДАЈА ДОБАРА И УСЛУГА 27.000.000 
743 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ 111.000 
745 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 7.000.000 
922 ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ АКЦИЈА И ОСТАЛОГ КАПИТАЛА 1.000.000 

 УКУПНО ПРИХОДИ 599.650.000 
 

Члан 5.  
Јавни расходи по основним наменама у укупном износу од 599.650.000 динара распоређују се у следећим 

износима: 
 

ТАБЕЛА БР. 2 – РАСХОДИ 
 
Економска 
класифик. ВРСТА РАСХОДА ИЗНОС 

1 2 3 
41 

 
411 
412 
413 
414 

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 
 
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 
СОЦ. ДОПРИН. НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 
НАКНАДЕ У НАТУРИ 
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 

160.330.810 
 

126.948.949 
20.691.861 
12.390.000 

300.000 
42 

 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
429 

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 
 
СТАЛНИ ТРОШКОВИ 
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 
МАТЕРИЈАЛ 
РЕЗЕРВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА 

149.900.390 
 

50.362.490 
700.000 

15.637.000 
36.020.000 
18.640.000 
25.570.900 
2.970.000 

45 
 

451 

СУБВЕНЦИЈЕ 
 
СУБВЕНЦ. ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈ. КОРПОР. 

247.356.060 
 

247.356.060 
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Економска 
класифик. ВРСТА РАСХОДА ИЗНОС 

1 2 3 
47 

 
472 

СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ 
 
НАКН. ЗА СОЦ. ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 

6.747.000 
 

6.747.000 
48 

 
481 
482 
483 

ОСТАЛИ ИЗДАЦИ 
 
ДОНАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗ. 
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ 
КАЗНЕ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 

14.799.740 
 

10.256.000 
4.443.740 

100.000 
51 

 
512 

ОСНОВНА СРЕДСТВА 
 
МАШИНЕ И ОПРЕМА 

8.950.000 
 

8.950.000 
49 

 
499 
499 

СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 
 
СТАЛНА РЕЗЕРВА 
ТЕКУЋА РЕЗЕРВА 

11.566.000 
 

2.998.250 
8.567.750 

 УКУПНИ РАСХОДИ 599.650.000 
 

Члан 6.  
Средства буџета преносе се корисницима 

сразмерно оствареним приходима буџета. 
Пренос средстава јавним предузећима врши се 

на основу програма који је усвојила Скупштина 
општине или на основу захтева јавног предузећа. 

 
Члан 7.  

Распоред остварених прихода врши се 
тромесечним, односно месечним плановима за 
извршење буџета, које утврђује орган надлежан за 
послове буџета. 

 
Члан 8.  

Наредбодавац за извршење буџета је 
председник Извршног одбора и одговоран је за 
законито и наменско коришћење средстава 
распоређених буџетом. 

 
Члан 9.  

За законито и наменско коришћење средстава 
распоређених на посебне рачуне одговоран је 
начелник Одељења за привреду, финансије и 
друштвене делатности. 

 
Члан 10.  

За извршење буџета одговоран је Извршни 
орган. 

У случају да се приходи буџета не остварују у 
планираном износу, извршни орган може да утврди 
приоритет у коришћењу средстава, односно да врши 
измене распоређених средстава на поједине намене 
у оквиру укупно утврђених средстава буџета. 

У случају неравномерног остварења прихода у 
току 2003. године, извршни орган може за покриће 
потреба користити средства сталне буџетске 
резерве. 

 
 

Члан 11.  
Привремено расположива средства на рачуну 

буџета могу се краткорочно пласирати код банака 
или других финансијских организација, 
закључивањем уговора о кредиту или куповином 
краткорочних хартија од вредности, о чему одлучује 
Извршни одбор, а председник Извршног одбора 
потписује уговор. 

 
 

 
 

II ПОСЕБАН ДЕО  
Члан 12.  

Ближи распоред расхода по носиоцима, 
корисницима и по појединим наменама је следећи:  

 
 
ТАБЕЛА БРОЈ 1 - распоред расхода 
 
Позиција Конто Опис позиције План за 2003. г. 

1 2 3 4 
 
 

1 
2 
3 
4 

1 
 

411 
412 
426 
482 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
Плате, додаци и накнаде запослених 
Социјални диприн. на терет послод. 
Материјал 
Порези, обавезне таксе и казне 

 
 

3.233.890 
527.058 
120.000 
113.802 

Укупно раздео 1 3.994.750 
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Позиција Конто Опис позиције План за 2003. г. 
1 2 3 4 
 
 

5 
6 
7 
8 
9 

2 
 

421 
423 
424 
425 
429 

ИЗВРШНИ ОДБОР 
 
Стални трошкови 
Услуге по уговору 
Специјализоване услуге 
Текуће поправке и одржавање 
Резерва за извршење буџета 

 
 

1.000.000 
3.000.000 

26.500.000 
2.500.000 
1.000.000 

Укупно раздео 2 34.000.000 
 
 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

3 
 

411 
412 
413 
414 
421 
422 
423 
425 
426 
429 
482 
483 
512 

ОПШТИНСКА УПРАВА 
 
Плате, додаци и накнаде запослених 
Социјални доприноси на терет послодавца 
Накнаде у натури 
Социјална давања запосленима 
Стални трошкови 
Трошкови путовања 
Услуге по уговору 
Текуће поправке и одржавање 
Материјал 
Резерва за извршење буџета 
Порези, обавезне таксе и казне 
Новчане казне по реше. судова и судских тела 
Улагање у основна средства 

 
 

43.468.653 
7.084.521 
1.040.000 

300.000 
11.600.000 

700.000 
3.080.000 

600.000 
4.500.000 
1.000.000 
1.521.186 

100.000 
8.950.000 

Укупно раздео 3 83.944.360 
 
 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

4 
 

411 
412 
413 
421 
425 
426 
429 
482 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 
Плате додаци и накнаде запослених 
Социјални доприноси на терет послодавца 
Накнаде у натури 
Стални трошкови 
Текуће поправке и одржавање 
Материјал 
Резерва за извршење буџета 
Порези, обавезне таксе и казне 

 
 

4.053.815 
660.772 
40.000 

1.142.490 
400.000 
180.900 
100.000 
141.883 

Укупно раздео 4 6.719.760 
 
 

31 
32 
33 

5 
 

411 
412 
482 

ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 
 
Плате, додаци и накнаде запослених 
Социјални доприноси на терет послодавца 
Порези, обавезне таксе и казне 

 
 

2.024.006 
329.914 
70.840 

Укупно раздео 5 2.424.760 
 
 

34 
35 
36 
37 
38 
39 

6 
 

413 
421 
423 
425 
426 
429 

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 
 
Накнаде у натури 
Стални трошкови 
Услуге по уговору 
Текуће поправке и одржавање 
Материјал 
Резерва за извршење буџета 

 
 

8.900.000 
16.000.000 
1.750.000 
5.000.000 
9.850.000 

110.000 
Укупно раздео 6 41.610.000 

 
 

40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 

7 
 

413 
421 
423 
425 
426 
429 
472 

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 
 
Накнаде у натури 
Стални трошкови 
Услуге по уговору 
Текуће поправке и одржавање 
Материјал 
Резерва за извршење буџета 
Накнаде за соц. заштиту из буџета 
(Фонд за доделу стипенд. и нагр. учен.) 

 
 

1.800.000 
9.000.000 

300.000 
4.050.000 

10.220.000 
200.000 

1.707.000 

Укупно раздео 7 27.277.000 
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Позиција Конто Опис позиције План за 2003. г. 
1 2 3 4 
 
 

47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 

8 
 

411 
412 
413 
421 
423 
424 
425 
429 
482 

КУЛТУРА 
 
Плате, додаци и накнаде запослених 
Социјални доприноси на терет послодавца 
Накнаде у натури 
Стални трошкови 
Услуге по уговору 
Услуге културе 
Текуће поправке и одржавања 
Резерва за извршење буџета 
Порези, обавезне таксе и казне 

 
 

23.835.785 
3.885.150 

190.000 
6.700.000 

260.000 
9.480.000 
2.000.000 

300.000 
834.385 

Укупно раздео 8 47.485.320 
 
 

56 
57 
58 
59 
60 
61 

9 
 

411 
412 
421 
425 
481 
482 

ФИЗИЧКА КУЛТУРА 
 
Плате, додаци и накнаде запослених 
Социјални доприноси на терет послодавца 
Стални трошкови 
Текуће поправке и одржавање 
Донације спор. омлад. организацијама 
Порези, обавезне таксе и казне 

 
 

652.800 
106.406 

2.500.000 
2.000.000 
7.000.000 

22.844 
Укупно раздео 9 12.282.050 

 
 

62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 

10 
 

411 
412 
421 
423 
424 
425 
426 
429 
472 
482 

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
 
Плате, додаци и накнаде запослених 
Социјални доприноси на терет послодавца 
Стални трошкови 
Услуге по уговору 
Специјализоване услуге 
Текуће поправке и одржавање 
Материјал 
Резерва за извршење буџета 
Накнада за социјалну заштиту из буџета 
Порези, обавезне таксе и казне 

 
 

3.600.000 
587.000 
570.000 
47.000 
40.000 
90.000 

700.000 
60.000 

2.240.000 
126.000 

Укупно раздео 10 10.060.000 
 
 

72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 

11 
 

411 
412 
413 
421 
425 
429 
472 
482 

ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ 
 
Плате, додаци и накнаде запослених 
Социјални доприноси на терет послодавца 
Накнаде у натури 
Стални трошкови 
Текуће поправке и одржавање 
Резерва за извршење буџета 
Накнаде за социјалну заштиту из буџета 
Порези, обавезне таксе и казне 

 
 

46.080.000 
7.511.040 

420.000 
1.850.000 
2.000.000 

200.000 
800.000 

1.612.800 
Укупно раздео 11 60.473.840 

 
 
 

80 

12 
 
 

423 

ПОДРАЧУН ИНФОРМИСАЊА И ИЗДАВАЧКА 
ДЕЛАТНОСТ 
 
Услуге информисања 

 
 
 

7.200.000 
Укупно раздео 12 7.200.000 
1 
 
 
 
 

81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 

13 
 
 

451 

СУБВЕНЦИЈЕ НЕФИНАНСИЈСКИХ 
КОРПОРАЦИЈА 
 
Ова позиција обухвата средства намењена за: 
 
Инвестиције у комуналну инфраструктуру 
Јавни расходи-расвета, зеленило, хигијена 
Одржавање улица 
Уређење земљишта и урбанист. пројекти 
Фонд за солидарну стамбену изградњу 
ЈКП «Водовод и канализација» 
ЈКП «Комуналне службе» 
ЈП «Љубичево» 
Подршку донаторских програма 

 
 
 
 
 

140.066.560 
10.000.000 
11.000.000 
11.830.000 
16.170.000 
18.000.000 
3.000.000 
3.000.000 

34.289.500 
Укупно раздео 13 247.356.060 
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Позиција Конто Опис позиције План за 2003. г. 
1 2 3 4 
 
 
 
 

90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 

 
99 

100 
101 

14 
 

481 

ДОНАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
 
Ова позиција предвиђена је за: 
 
Средства за верске заједнице и нац. мањине 
Црвени крст 
Удружење слепих 
Удружење глувих 
Савез цивилних инвалида рата 
Организације церебралне парализе 
Организација мент. недовољно разв. лица 
Организација дистрофичара Смедерево 
Сред. за подршку пројектима од општег интереса за 
локалну заједницу 
Политичке организације 
Савез бораца 
Регионални центар за таленте 

 
 
 
 

200.000 
72.000 
72.000 
72.000 
72.000 
72.000 
72.000 
72.000 

 
1.500.000 

680.000 
72.000 

300.000 
Укупно раздео 14 3.256.000 

 
 

102 
103 

15 
 

499 
499 

СРЕДСТВА ЗА РЕЗЕРВЕ 
 
Стална резерва 
Текућа буџетска резерва 

 
 

2.998.250 
8.567.750 

Укупно раздео 15 11.566.000 
  Укупни расходи (дин) 599.650.000 
    

 
III ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 13.  

У случају неравномерног притицања прихода 
буџета, могу се привремено користити средства ЈП 
Дирекција за изградњу општине Пожаревац у виду 
позајмица, или краткорочни кредити банака и 
других финансијскuх организација, о чему одлучује 
Извршни одбор. 

 
Члан 14.  

Средства са рачуна буџета и средства са рачуна 
корисника буџета, укључујући и јавне службе које 
се финансирају из буџета, укључују се у депозит 
пословне банке коју одреди Извршни одбор на 
основу јавног огласа. 

Корисницима буџета који не изврше ову 
обавезу Извршни одбор обуставиће пренос 
средстава. 

 
Члан 15.  

Корисник буџета може преузети обавезе на 
терет буџета само до износа средстава располо-
живих у буџету. 

 
Члан 16.  

За коришћење прихода из буџета корисници 
буџета подносе захтеве наредбодавцу за извршење 
буџета са одговарајућом документацијом. 

На захтев органа надлежног за извршавање 
буџета корисници су дужни да ставе на увид до-
кументацију и доставе податке на основу којих се 

врши финансирање њихових расхода, као и да дос-
таве тромесечне извештаје о приходима и 
расходима. 

Корисник буџета који је својом делатношћу 
изазвао судски спор, извршење правоснажних суд-
ских одлука и судских поравнања врши се на терет 
тог корисника буџета. 

Корисник буџетских средстава дужан је да 
органу надлежном за извршење буџета достави сва-
ку промену о броју запослених. 
 

Члан 17.  
Средства распоређена за рад буџетских 

корисника, која остану неутрошена по завршном 
рачуну за 2003. годину, враћају се у буџет, уколико 
посебном одлуком није другачије одређено. 

 
Члан 18.  

Корисник буџета чија се делатност у целини 
или претежно финансира из буџета, умањиће обра-
чунату амортизацију средстава за рад у 2003. години 
сразмерно делу у коме су та средства обезбеђена из 
средстава буџета. 

 
Члан 19.  

Буџетски корисници који остваре уштеде у тро-
шењу средстава планираних за материјалне трош-
кове, остварени износ уштеда могу користити за 
стимулативно награђивање запослених. 

 
Члан 20.  

Извештај о извршењу годишњег финансијског 
плана, буџетски корисник доставља органу који 
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извршава буџет 15 дана пре рока предвиђеног за 
подношење његовог завршног рачуна органу за 
ревизију јавних расхода. 

 
 
 

Члан 21.  
Приходи који су погрешно уплаћени или су 

уплаћени у већем износу од прописаних, враћају се 
на терет погрешно или више уплаћених прихода, ако 
прописом није другачије одређено. 

 
 
 

Члан 22.  
Овлашћује се извршни орган да може у току 

године уколико је то потребно, да исказивање при-
хода и расхода усклади са прописаним класифика-
цијама. 

 
 
 

Члан 23.  
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у 

“Службеном гласнику општине Пожаревац”, а 
објавиће се и у “Службеном гласнику Републике 
Србије”.  
У Пожаревцу, 30.12.2002. год. 
Број: 01-06-53/7  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ  
Председник Скупштине,  

                                                  Славољуб Матић, с. р. 
 
 
3 

На основу члана. 98. тачка 2. Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник РС”, бр. 9/2002), 
члана 10. став 1. тачка 10. Закона о јавним 
приходима и јавним расходима (“Службени гласник 
РС” бр. 76/91, 18/93, 22/93, 67/93, 45/94, 42/98, 54/99 
и 22/01), члана 4. став 2. Закона о порезу на фонд 
зарада (“Службени гласник РС”, бр. 27/2001) и 
члана 18. Статута општине Пожаревац (“Службени 
гласник општине Пожаревац”, 7/99 и 3/2000),  

Скупштина општине Пожаревац на седници 
одржаној дана 30.12. 2002. године, донела је 

 
ОДЛУКУ  

о измени и допуни Одлуке о стопи пореза на фонд 
зарада и начину коришћења средстава 

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о стопи пореза на фонд зарада и 

начину коришћења средстава објављене у “Служ-
беном гласнику општине Пожаревац”, бр. 5/2001, 
6/2001 и 1/2002, члан 7. мења се и гласи:  

Средства од пореза на фонд зарада усмеравају се: 
- за комуналну потрошњу по стопи од 3,2 % и 
- за солидарну стамбену изградњу по стопи од 

0,3 %.“ 

Члан 2.  
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објавливања у “Службеном гласнику општине По-
жаревац”. 

 
У Пожаревцу, 30.12. 2002. године 
Број: 01-06-53/8  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ  
Председник Скупштине,  

                                                  Славољуб Матић, с. р. 
 

4 
На основу члана 83. Закона о локалној 

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

Скупштина општине Пожаревац, на седници од 
30. 12. 2002. године донела је 

 
ОДЛУКУ 

о измени Одлуке о локалним комуналним 
таксама 

 
Члан 1.  

У Одлуци о локалним комуналним таксама 
објављене у Службеном гласнику општине Пожа-
ревац бр. 7/2002, у члану 5. став 1. тачка 3. после 
текста “Приређивање музичког програма у угости-
тељским објектима“ ставља се тачка, а текст до 
краја ове тачке брише се. 

 
Члан 2.  

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у Службеном гласнику општине Пожа-
ревац.  
У Пожаревцу 30.12. 2002.год.  
Број: 01-06-53/9  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ  
Председник Скупштине,  

                                                  Славољуб Матић, с. р. 
 

5 
На основу члана 27. Закона о планирању и 

уређењу простора и насеља (“Службени гласник 
РС”, бр. 44/95, 23/96, 16/97 и 46/98) и члана 18. 
Статута општине Пожаревац (“Службени гласник 
општине Пожаревац”, бр. 7/99 , 3/2000 и 6/2002), 
Скупштина општине Пожаревац, на седници од 30. 
12. 2002. године, доноси 

 
ОДЛУКУ 

о припремању Урбанистичког пpoјeктa за 
изградњу објекта за производњу шампињона на 

кп. бр. 18823 КО Пожаревац 
 

Члан 1.  
Приступа се изради Урбанистичког npojeктa за 

изградњу објекта за производњу шампињона на 
кп.бр. 18823 КО Пожаревац (у даљем тексту: 
Урбанистички пројекат). 
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Члан 2.  
Циљ израде Урбанистичког пројекта је изгра-

дња производног објекта за гајење шампињона. 
Урбанистички пpojeкaт обухвата катастарску 

парцелу број 18823 КО Пожаревац величине 49,54 
ара, а капацитет објектаје 250-500 m2. 

 
Члан 3.  

Урбанистички план из члана 1. ове Одлуке 
представља основ за утврђивање урбанистичко-
техничких услова и издавање урбанистичке дозволе. 

 
Члан 4.  

Нацрт урбанистичког пројекта утврђује Изврш-
ни одбор СО Пожаревац и биће изложен на јавни 
увид и о њему ће се спровести стручна расправа. 

Подаци о начину излагања урбанистичког про-
јекта на јавни увид и подаци о стручној расправи 
биће објављени у локалном листу “Реч народа” 
најкасније 15 дана прe почетка јавног увида и 
стручне расправе. 

Јавни увид траје 30 дана. 
 

Члан 5.  
Носилац израде урбанистичког пројекта је 

предузеће или организација овлашћено за израду 
акта ове врсте у складу са Законом, а по избору 
инвеститора. 
 

Члан 6.  
Рок за израду урбанистичког пpojeктa je 60 дана 

од дана ступања на снагу ове Одлуке. 
 

Члан 7.  
Инвеститор је дужан да преко надлежних ЈП и 

служби обезбеди потребне услове и сагласности. 
 

Члан 8.  
Средства за израду урбанистичког пројекта 

обезбеђује Ступар Владанка и Пепо из Пожаревца 
ул. Чегарска бр. 5. 

 
Члан 9.  

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику општине 
Пожаревац”.  
У Пожаревцу 30.12. 2002  
Број: 01-06-53/11  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ  
Председник Скупштине,  

                                                  Славољуб Матић, с. р. 

 
6 

На основу члана 27. Закона о планирању и 
уређењу простора и насеља (“Службени гласник 
РС”, бр. 44/95, 23/96, 16/97 и 46/98) и члана 18. 
Статута општине Пожаревац (“Службени гласник 

општине Пожаревац”, бр. 7/99 , 3/2000 и 6/2002),  
Скупштина општине Пожаревац, на седници од 

30. 12. 2002. године, доноси 
 

ОДЛУКУ 
о припремању Урбанистичког пројекта за 
уређење простора ради изградње стамбено-
пословних објеката на кп. бр. 3916 КО 

Пожаревац 
 

Члан 1.  
Приступа се изради Урбанистичког пројекта за 

уређење простора ради изградње стамбено-
пословних објеката на кп. бр. 3916 КО Пожаревац (у 
даљем тексту: урбанистички пројекат). 

 
Члан 2. 

 
Циљ израде урбанистичког пројекта је изград-

ња пет стамбено-пословних објеката димензија 2l,5 
х 21,5, спратности П+3. 

 
Члан 3.  

Урбанистички пројекат из члана 1. ове Одлуке 
представља основ за утврђивање урбанистичко-
техничких услова и издавање урбанистичке дозволе. 

 
Члан 4.  

Нацрт урбанистичког пројекта утврђује Изврш-
ни одбор СО Пожаревац и биће изложен на јавни 
увид и о њему ће се спровести стручна расправа. 

Подаци о начину излагања урбанистичког про-
јекта на јавни увид и стручној расправи биће објав-
љени у локалном листу “Реч народа” најкасније 15 
дана пре почетка јавног увида и стручне расправе. 

Јавни увид траје 30 дана. 
 

Члан 5.  
Носилац израде урбанистичког пројекта је 

предузеће или организација овлашћена за израду 
акта ове врсте у складу са законом, а по избору 
инвеститора. 
 

Члан 6.  
Рок за израду урбанистичког npojeктa je 90 дана 

од дана ступања на снагу ове Одлуке. 
 
 

Члан 7.  
Инвеститор је дужан да преко надлежних 

предузећа, организација и институција обезбеди 
потребни услови и сагласности за израду акта ове 
врсте. 
 

Члан 8.  
Средства за израду урбанистичког пројекта 

обезбеђује Драгиња Живановић из Пожаревца ул. 
Војске Југославије бр. 108 и Горан Стефановић из 
Пожаревца ул. Делиградска бр. 31/7. 
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Члан 9.  
Ова Одлука ступа на снагу осмог днана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику општине 
Пожаревац”.  
У Пожаревцу 30. 12. 2002 
Број: 01-06-53/12  

СКУІІШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ  
Председник Скупштине,  

                                                  Славољуб Матић, с. р. 
 
7 

На основу члана 27. Закона о планирању и 
уређењу простора и насеља (“Службени гласник 
РС”, бр. 44/95, 23/96, 16/97 и 46/98) и члана 18. 
Статута општине Пожаревац (“Службени гласник 
општине Пожаревац”, бр. 7/99 , 3/2000 и 6/2002),  

Скупштина општине Пожаревац, на седници од 
30. 12. 2002. године, доноси 

 
ОДЛУКУ 

о припремању Урбанистичког пројекта за 
изградњу објекта за производњу шампињона на 

кп. бр. 9423/1 КО Пожаревац 
 

Члан 1.  
Приступа се изради Урбанистичког пројекта за 

изградњу објекта за производњу шампињона на 
кп.бр. 9423/1 КО Пожаревац (у даљем тексту: 
Урбанистички пројекат). 

 
Члан 2.  

Циљ израде Урбанистичког пројекта је 
изградња производног објекта за гајење шампињона. 

Урбанистички пројекта обухвата катастарску 
парцелу број 9423/1 КО Пожаревац величине 23,26 
ара, а капацитет објекта је 500 m2. 

 
Члан 3.  

Урбанистички план из члана 1. ове Одлуке 
представља основ за утврђивање урбанистичко-
техничких услова и издавање урбанистичке дозволе. 

 
Члан 4.  

Нацрт урбанистичког пројекта утврђује Изврш-
ни одбор СО Пожаревац и биће изложен на јавни 
увид и о њему ће се спровести стручна расправа. 

Подаци о начину излагања урбанистичког 
пројекта на јавни увид и подаци о стручној расправи 
биће објављени у локалном листу “Реч народа” 
најкасније 15 дана пре почетка јавног увида и 
стручне расправе. 

Јавни увид траје 30 дана. 
 

Члан 5.  
Носилац израде урбанистичког пројекта је 

предузеће или организација овлашћено за израду 
акта ове врсте у складу са Законом, а по избору 
инвеститора. 

Члан 6.  
Рок за израду урбанистичког пројекта је 60 дана 

од дана ступања на снагу ове Одлуке. 
 

Члан 7.  
Инвеститор је дужан да преко надлежних ЈП и 

служби обезбеди потребне услове и сагласности. 
 

Члан 8.  
Средства за израду урбанистичког пројекта 

обезбеђује Рисовић Виолета и Горан из Пожаревца 
ул. Моше Пијаде бр. 8. 

 
Члан 9.  

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику општине 
Пожаревац”.  
У Пожаревцу 30. 12. 2003.  
Број: 01.06-53/13  
CKУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ  

Председник Скупштине,  
                                                  Славољуб Матић, с. р. 

 
8 

На основу члана 35. и члана 37. Закона о 
планирању и уређењу простора и насеља 
(“Службени гласник” Републике Србије бр. 44/95, 
23/96, 16/97 и 46/98 ) и члана 18. Статута општине 
Пожаревац (“Службени гласник општине Пожаре-
вац” бр. 7/99 , 3/00 и 6/2002), 

Скупштина општине Пожаревац на седници од 
30. 12. 2002. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

о  доношењу Урбанистичког пројекта за уређење 
простора на кат. парц. бр. 25/66 и 25/23 обе у КО 

Братинац 
 

Члан 1.  
Овом Одлуком доноси се Урбанистички 

пројекат за уређење простора, на  кат. парц. бр. 
25/66 и 25/23 обе у КО Братинац. 

 
Члан 2.  

Саставни делови ове Одлуке су: 
1. Четири свеске елабората урбанистичког 

пројекта са текстуалним и графичким деловима 
а. Графички приказ садржи: 
- графички приказ локације у односу на шире 

подручје; 
- извод из Генералног урбанистичког плана 

града Пожаревца; 
- извод из катастра; 
- анализу постојећег стања; 
- списак нивелације и постојећих инсталација; 
- парцелацију и изграђеност локације. 
б. Предходна анализа утицаја на животну 

средину 
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в. Текстуалним делом дати су правни основ за 
израду урбанистичког пројекта, површине и границе 
комплекса , концепт решења и инфраструктура. 

2. Документација урбанистичког пројекта садр-
жи: 

- податке о обављеном јавном увиду у стручној 
расправи 

- акт о изради урбанистичког пројекта 
- акт о утврђивању нацрта плана. 
 

Члан 3.  
О спровођењу овог урбанистичког пројекта 

стараће се Јавно предузеће Дирекција за изградњу 
општине Пожаревац и Одељење за урбанизам, 
комуналне и имовинско правне послове Општинске 
управе општине Пожаревац и представљаће основ за 
утврђивање урбанистичко-техничких услова и изда-
вање урбанистичке дозволе. 

 
Члан 4.  

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику општине По-
жаревац”.  
У Пожаревцу, 30. 12.  2002.год.  
Број: 01-06-53/14    

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ  
Председник Скупштине,  

                                                  Славољуб Матић, с. р. 
 

9 
На основу члана 27. Закона о планирању и 

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

Скупштина општине Пожаревац, на седници од 
30. 12. 2002. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

о приступању изради Урбанистичког пројекта за 
измену и допуну Детаљног урбанистичког плана 
са идејним архитектонско-урбанистичким 

решењем уже зоне центра Пожаревца за КП бр. 
1237 и 1238 КО Пожаревац 

 
Члан 1.  

Приступа се изради Урбанистичког пројекта за 
измену и допуну Детаљног урбанистичког плана са 
идејним архитектонско-урбанистичким решењем 
уже зоне центра Пожаревца (“Сл. гласник општине 
Пожаревац”, бр. 4/89, 5/90, 4/92, 2/93, 4/98, 2/99 и 
7/2002) за КП 1237 и 1238 КО Пожаревац у 
Пожаревцу ул. Стари Корзо (у даљем тексту: 
урбанистички пројекат). 

 
Члан 2.  

Циљ израде урбанистичког пројекта је израда 
nлана парцелације у оквиру постојећег детаљног 
урбанистичког плана и израда пословно стамбених 
објеката на КП 1237 и 1238 КО Пожаревац. 

Члан 3.  
Урбанистички пројекат из члана 1. ове Одлуке 

представља основ за утврђивање урбанистичко-
техничких услова и издавање урбанистичке дозволе. 

 
Члан 4.  

Нацрт урбанистичког пројекта утврђује Изврш-
ни одбор СО Пожаревац и биће изложен на јавни 
увид и о њему ће се спровести стручна расправа. 

Подаци о начину излагања урбанистичког 
пројекта на јавни увид и стручној расправи биће 
објављени у локалном листу ''Реч народа” најкасније 
15 дана пре почетка јавног увида и стручне 
расправе. 

Јавни увид траје 30 дана. 
 

Члан 5.  
Носилац израде урбанистичког пројекта је 

предузеће или организација овлашћена за израду 
акта ове врсте у складу са законом, а по избору 
инвеститора, уз обавезно прибављање сагласности 
пројектанта  наведеног детаљног плана  -  “Институг 
за архитектуру и урбанизам Србије” - Београд. 

 
Члан 6.  

Рок за израду урбанистичког пројекта је 90 дана 
од дана ступања на снагу ове Одлуке. 

 
Члан 7.  

Инвеститор је дужан да преко надлежних 
предузећа, организација и институција обезбеди 
потребни услови и сагласности за израду акта ове 
врсте. 

 
Члан 8.  

Средства за израду урбанистичког пројекта 
обезбеђује Ристић Тодор из Смедеревске Паланке 
ул. В. Степе бр. 7, Ристић Светозар из Београда ул. 
Борска бр. 84, Ристић Слободан из Београда ул. М. 
Ракића бр. 4 и Лазаревић рођ. Ристић Слободанка из 
Петровца ул. Српских Владара бр. 324. 

 
Члан 9.  

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику општине 
Пожаревац”.  
У Пожаревцу 30. 12. 2002. 
Број: 01-06-53/15 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ  

Председник Скупштине,  
                                                  Славољуб Матић, с. р. 

 
10 

На основу члана 27. Закона о планирању и 
уређењу простора и насеља (“Службеии гласник 
Републике Србије”, број 44/95, 23/96, 16/97 и 46/98) 
и члана 18. Статута општине Пожаревац (“Службе-
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ни гласник oпштинe Пожаревац”, број 7/99, 3/00 и 
6/02), 

Скупштина општине Пожаревац на седници 
одржаној 30. 12. 2002. године, доноси 

 
О Д Л У К У 

о припремању Урбанистичког пројекта за 
уређење простора на катастарској пapцeли број 

4090/2 КО Пожаревац ван граница градског 
грађевинског подручја града Пожаревца 
 

Члан 1.  
Овом Одлуком приступа се изради Урбанистич-

ког пројекта за уређење простора на катастарској 
парцели бр. 4090/2 КО Пожаревац ван граница град-
ског грађевинског подручја града Пожаревца, (у 
даљем тексту Урбанистички пројекат). 

 
Члан 2.  

Циљ израде урбанистичког пpojeктa je стварање 
услова за изградњу објеката намењених за произ-
водњу бетонске галантерије, продају грађевинског 
материјала и објеката пратећих садржаја, штампа-
рије и ТВ студија. 

Величина катастарске парцеле је 55,00 ари. 
 

Члан 3.  
Урбанистички план из члана 1. ове Одлуке 

представља основ за утврђивање урбанистичко -
техничких услова и издавање урбанистичке дозволе. 

 
Члан 4.  

Носилац израде Урбанистичког пројекта је 
предузеће које је овлашћено и испуњава услове за 
израду ове врсте плaнcкe документације у складу са 
Законом, а по избору инвеститора. 

 
Члан 5.  

Рок за израду Урбанистичког пројекта је 60 
дана од дана доношења ове Одлуке. 

 
Члан 6.  

Средства за израду Урбанистичког пројекта 
обезбеђују инвеститори Радосављевић Мирољуб и 
Радосављевић Николета из Пожаревца као корисни-
ци наведених парцела. 

 
Члан 7.  

Пре израде пројекта инвеститор је дужан да 
прибави услове надлежних јавних предузећа, органа 
и организација овлашћених законом и прописима 
донетим на основу закона за давање посебних 
услова за израду планске документације простора 
који се приводи намени из чл. 2. ове Одлуке. 

 
Члан 8.  

Нацрт Урбанистичког пројекта утврђује Изврш-
ни одбор Скупштине општине Пожаревац. 

O нацрту Урбанистичког пројекта спроводи се 
стручна расправа у просторијама Општинске управе 
oпштинe Пожаревац. 

Оглас о стручној расправи и јавном увиду, 
објављује се у локалном лиcтy “Реч народа” 
најкасније 15 дана пре одржавања стручне расправе. 
Стручна расправа и jaвни увид је 30 дана. 

 
Члан 9.  

Одлуку доставити Министарству урбанизма и 
грађевина Републике Србије у року од 15 дана од 
дана усвајања са графичким приказом подручја. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дала од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику општине 
Пожаревац”.  
У Пожаревцу 30. 12. 2002. 
Број: 01-06-53/16 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ  
Председник Скупштине,  

                                                  Славољуб Матић, с. р. 
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На основу члана 35. и члана 37. Закона о 

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

Скупштина општине Пожаревац на седници од 
30. 12. 2002. године, доноси 

 
О Д Л У К У 

о доношењу Урбанистичког пројекта за уређење 
КП 20303/6 КО Пожаревац 

 
Члан 1.  

Овом Одлуком доноси се Урбанистички 
пројекат за уређење КП 20303/6 КО Пожаревац. 

 
Члан 2. 

 
Саставни делови ове Одлуке су: 
1. Четири свеске елабората урбанистичког 

пројекта са текстуалним и графичким деловима 
а. Графички приказ садржи: 
- графички приказ локације у односу на шире 

подручје; 
- извод из Генералног урбанистичког плана 

града Пожаревца; 
- извод из катастра; 
- анализу постојећег стања; 
- списак нивелације и постојећих инсталација; 
- парцелацију и изграђеност локације. 
б. Текстуалним делом дати су правни основ за 

израду урбанистичког пројекта, површине и границе 
комплекса, концепт решења и инфраструктура. 

2. Документација урбанистичког пројекта садр-
жи: 

- податке о обављеном јавном увиду у стручној 
расправи  

- акт о изради урбанистичког пpojeктa 
- акт о утврђивању нацрта плана. 
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Члан 3. 
 
О спровођењу овог урбанистичког пројекта 

стараће се Јавно предузеће Дирекција за изградњу 
општине Пожаревац и Одељење за урбанизам, 
комуналне и имовинско правне послове Општинске 
управе општине Пожаревац и представљаће основ за 
утврђивање урбанистичко-техничких услова и изда-
вање урбанистичке дозволе. 

 
Члан 4. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном гласнику општине 
Пожаревац”. 

 
У Пожаревцу, 30. 12. 2002. год.  
Број: 01-06-53/17 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ 
 

Председник Скупштине,  
                                                  Славољуб Матић, с. р. 

 
 

12 
На основу члана 152. става 1. тачке 9. и става 4. 

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

Скупштина општине Пожаревац, на седници од  
30. 12. 2002. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о престанку мандата одбориику Скупштине 
општине Пожаревац 

 
І 

 
Др Владиславу Тодоровићу, одборнику Скуп-

штине општине Пожаревац, из Пожаревца, престаје 
мандат са  30. 12. 2002. године. 

 
II 

 
Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

општине Пожаревац''. 
 

У Пожаревцу, 30. 12. 2002. године 
Број: 01-06-53 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ 
 

Председник Скупштине,  
                                                  Славољуб Матић, с. р. 
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На основу члана 15. став 1. Одлуке о оснивању 
Јавног радио - дифузног и новинског предузећа ''Реч 

народа'' Пожаревац (''Службени гласник општине 
Пожаревац”, бр. 5/98, 5/99 и 2/2001) и члана 18. 
Статута општине Пожаревац (''Службени гласник 
општине Пожаревац'', бр. 7/99 и 3/2000), 

Скупштина општине Пожаревац, на седници од 
30. 12. 2002.  године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу директора и именовању вршиоца 
дужности директора Јавног радио-дифузног и 
новинског предузећа “Реч народа'' у Пожаревцу 

 
І 

 
Разрешава се Јадранка Ћурчија, економиста из 

Пожаревца дужности директора Јавног радио- 
дифузног и новинског предузећа “Реч народа” у 
Пожаревцу. 

 
ІІ 

 
За вршиоца дужности директора Јавног радио-

дифузног и новинског предузећа “Реч народа” у 
Пожаревцу именује се Драгана Деурић, дипл. 
политиколог из Пожаревца, запослена у истом 
предузећу. 

 
ІІІ 

 
Ово решење објавити у “Службеном гласнику 

општине Пожаревац''. 
 

У Пожаревцу, 30. 12. 2002. године 
Број: 01-06-53/17а 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ 
 

Председник Скупштине,  
                                                  Славољуб Матић, с. р. 

 
 
 
 

14 
На основу члана 8. Одлуке о оснивању Фонда 

за доделу стипендија и награда на подручју општине 
Пожаревац (“Службени гласник општине Пожаре-
вац”, бр. 2/2002) и на основу члана 18. Статута 
општине Пожаревац (“Службени гласник општине 
Пожаревац”, бр. 7/99 и 3/2000), 

Скупштина општине Пожаревац, на седници од 
30. 12. 2002. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о резрешењу и именовању секретара Фонда за 
доделу стипендија и награда на подручју 

општине Пожаревац 
 

І 
 
Разрешава се Душанка Николић дужности 

секретара Управног одбора Фонда за доделу 
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стипендија и награда на подручју општине 
Пожаревац. 

 
 

II 
 
За секретара Фонда за доделу стипенција и 

награда на подручју општине Пожаревац именује се 
Јелена Петровић из Пожаревца, сарадник за 
друштвене делатности Одељења за привреду, 
финансије и друштвене делатности. 

 
 

ІІІ 
 
Ово решење објавити у “Службеном гласнику 

општине Пожаревац”. 
 

У Пожаревцу, 30. 12. 2002. године 
Број: 01-06-53/18б 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ 
 

Председник Скупштине,  
                                                  Славољуб Матић, с. р. 

 
 
 
 

15 
На основу члана 118. става 2. Закона о основној 

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

Скупштина општине Пожаревац, на седници од 
30. 12. 2002. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о резрешењу и именовању два члана Школског 
одбора Основне школе ''Десанка Максимовић'' у 

Пожаревцу 
 

І 
 
Разрешавају се дужности члана Школског 

одбора Основне школе “Десанка Максимовић” у 
Пожаревцу и то: 

1. Петровић Драгана, представник Наставнич-
ког већа Школе; и 

2. Томић Виолета, представник Савета роди-
теља Школе. 

 
ІІ 

 
Именују се за чланове Школског одбора 

Основне школе “Десанка Максимовић” у 
Пожаревцу и то: 

1. Грујић Драшко, професор разредне наставе, 
представник Наставничког већа Школе; и 

2. Миловановић Лела, представник Савета 
родитеља Школе. 

ІІІ 
 
Ово решење објавити у “Службеном гласнику 

општине Пожаревац”. 
 

У Пожаревцу, 30. 12. 2002. године 
Број: 01-006-53/18в 

 
СКУПШТИНА ОІІШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ 
 

Председник Скупштине,  
                                                  Славољуб Матић, с. р. 

 
 
 
 

16 
На основу члана 12. Одлуке о оснивању 

Установе Центар за социјални рад у Пожаревцу 
(''Сдужбени гласник општине Пожаревац”, бр. 8/91) 
и члана 18. Статута општине Пожаревац 
(“Службени гласник општине Пожаревац”, 6р. 7/99 
и 3/2000), 

Скупштина општине Пожаревац, на седници од 
30. 12. 2002. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о резрешењу и именовању два члана Управног 
одбора Установе Центар за социјални рад у 

Пожаревцу 
 
 

І 
 
Разрешавају се дужности члана Управног одбо-

ра Установе Центар за социјални раду Пожаревцу: 
Слободан Ивић из Пожаревца и Биљана Илић из 
Пожаревца. 

 
 

ІІ 
 
За члана Управног одбора Установе Центар за 

социјални рад у Пожаревцу именују се: 
1. Милорад Јокић, специјалиста, клинички 

психолог Медицинског центра; и 
2. Александра Стојковић, Центар за социјални 

рад. 
 
 

ІІІ 
 
Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

општине Пожаревац”. 
 

У Пожаревцу, 30. 12. 2002. године 
Број: 01-006-53/18д 

 
СКУПШТИНА ОІІШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ 
 

Председник Скупштине,  
                                                  Славољуб Матић, с. р. 
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17 
На основу члана 118. става 2. Закона о основној 

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

Скупштина општине Пожаревац, на седници од  
30. 12. 2002. године, донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању једног члана 

Школеког одбора Основне школе “Вук Караџић” 
у Пожаревцу 

 
 
 

І 
 
Разрешава се Станковић Јања дужности члана 

Школског одбора Основне школе ''Вук Караџић” у 
Пожаревцу, као представника Скупштине општине 
Пожаревац. 

 
 
 

ІІ 
 
За члана Школског одбора Основне школе ''Вук 

Караџић” у Пожаревцу именују се Мошић Прво-
слав, као представник Скупштине општине Пожа-
ревац, директор ЗДП  ''Занат сервис” у Пожаревцу. 

 
 
 

ІІІ 
 
Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

општине Пожаревац”. 
 

У Пожаревцу, 30. 12. 2002. године 
Број: 01-06-53/18ђ 

 
 
СКУПШТИНА ОІІШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ 
 

Председник Скупштине,  
                                                  Славољуб Матић, с. р. 
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На основу члана 9. Одлуке о оснивању Устано-
ве Спортски центар ''Пожаревац'' у Пожаревцу 
(''Службени  гласник општине Пожаревац”, бр. 
5/2001) и на основу члана 18. Статута општине По-
жаревац (“Службени гласник општине Пожаревац”, 
бр. 7/99 и 3/2000), 

Скупштина општине Пожаревац, на седници од 
30. 12. 2002. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о резрешењу и именовању једног члана и о 
именовању председника Управног одбора 
Установе Спортског центра “Пожаревац” у 

Пожаревцу 
 
 

І 
 
Разрешава се Слободан Н. Јовић одборник из 

Пожаревца, дужности члана Управног одбора Уста-
нове Спортски центар ''Пожаревац''  у Пожаревцу. 

 
 

ІІ 
 
Именују се: 
1. Слободан Н. Јовић, одборник из Пожаревца, 

ул. Војске Југославије бр. 164А, за председника 
Управног одбора Установе Спортскн центар 
''Пожаревац''  уПожаревцу; 

2. Иван Николић из Пожаревца за члана Управ-
ног одбора установе Спортски центар ''Пожаревац'' у 
Пожаревцу. 

 
 

ІІІ 
 
Ово решење објавити у “Службеном гласнику 

општине Пожаревац”. 
 

У Пожаревцу, 30. 12. 2002. године 
Број: 01-06-53/18е 

 
СКУПШТИНА ОІІШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ 
 

Председник Скупштине,  
                                                  Славољуб Матић, с. р. 

 
 
 
 
19 

На основу тачке 8. Одлуке о расписивању тај-
ног изјашњавања грађана о увођењу самодоприноса 
за град Пожаревац (''Службени гласник општине 
Пожаревац'', бр. 7/2002), 

Комисија за спровођење тајног изјашњавања 
грађана о увођењу самодоприноса за град Пожаре-
вац (у даљем тексту Комисија), на седници од 17. 
12. 2002. године, утврдила је и објављује 

 
И З В Е Ш Т А Ј 

о резултатима тајног изјашњавања грађана о 
увођењу самодоприноса за град Пожаревац 
одржаном од 8. до 14. децембра 2002. године 

 
 

І 
 
Скупштина општине Пожаревац је на својој 

седници од 22. 11. 2002. године донела Одлуку о 
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расписивању тајног изјашњавања грађана о увођењу 
самодоприноса за град Пожаревац, као и предлог 
Одлуке о увођењу самодоприноса за град Пожаре-
вац и именовала Комисију (''Службени гласник 
општине Пожаревац'', бр. 7/2002). 

 
 
 

II 
 
Комисија је обавила све потребне техничке 

радње за успешно обављање тајног изјашњавања 
грађана. 

На основу примљеног гласачког материјала од  
8. 12. 2002. године, Комисија констатује да је од 
укупно уписаних 37.413 гласача (заједно са 11 
грађана уписаних у бирачки списак судским путем 
по закључењу бирачког списка), тога дана гласало 
укупно 17.439 гласача или 46,61 % од уписаног 
броја гласача, неважећнх листића је било 1144 или 
3,06 %. Листића са заокруженим одговором ''да'' је 
било укупно 9.113 или 24,36 %, а листића са 
одговором ''не'' 7.182 или 19,20 %. Неупотребљених 
је било 19.974 листића. 

На основу примљеног гласачког материјала од 
14. 12. 2002.године, Комисија констатује да је у 
периоду од 9. до 14. децембра 2002.године, од 
укупно 19.974 гласача, који нису остварили право 
изјашњавања, гласало 69 гласача, неважећнх 
листића није било, а листића са заокруженим 
одговором ''да''  је било 65, док је листића са 
заокруженим одговором ''не'' било 4. Неупотребље-
них је било 19.905 листића. 

Стога Комисија утврђује коначне резултате 
изјашњавања грађана о увођењу самодоприноса за 
град Пожаревац: 

- ДА ЈЕ УПИСАНИХ ГЛАСАЧА БИЛО 37.413; 
- ДА ЈЕ ГЛАСАЛО УКУПНО 17.508 или 46,80 %; 
- ДА ЈЕ НЕВАЖЕЋИХ ЛИСТИЋА БИЛО 1.144 

ИЛИ 3,06 % 
- ДА ЈЕ ЛИСТИЋА СА ЗАОКРУЖЕНИМ 

ОДГОВОРОМ ''ДА'' БИЛО 9.178 или 24,53 %; 
- ДА ЈЕ ЛИСТИЋА СА ЗАОКРУЖЕНИМ 

ОДГОВОРОМ ''НЕ'' БИЛО 7.186 или 19,21 %. 
 
 
 

III 
 
Комисија на основу овако утврђених резултата 

изјашњавања грађана констатује да на основу члана 
90. става 3. Закона о локалној самоуправи ''Служ-
бени гласник РС', бр. 9/2002 НА ТАЈНО ИЗЈАШ-
ЊАВАЊЕ О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НИ-
ЈЕ ИЗАШАО ПОТРЕБАН БРОЈ ГЈІАСАЧА, одн. 
ГРАЂАНИ СЕ НИСУ ИЗЈАСНИЛИ О ПРЕДЛОГУ 
ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА 
ГРАД ПОЖАРЕВАЦ, ТЕ ИСТО НИЈЕ УСПЕЛО. 

 
У Пожаревцу, 17. 12. 2002. године  
Број: 01-439-4/2002  

 
СКУПШТИНА ОПШТІIНЕ ПОЖАРЕВАЦ 

Комисија за спровођење тајног изјашњавања гра-
ђана о увођењу самодоприноса за град Пожаревац: 

 
Секретар комисије, 
Небијша Трајковић, с. р. 
 
Председник комисије, 
Мирослав Унгурјановић, с. р. 
 
Чланови комисије: 
Слађана Петрушић, с. р. 
Миланка Миловановић, с. р. 
Биљана  Михајловић, с. р. 
Саша Најдановић, с. р. 
 
 
20 

И З В Е Ш Т А Ј 
о раду Комисије за спровођење тајног 

изјашњавања грађана о увођењу самодоприноса 
за град Костолац одржаном од 08. 12. 2002. године 

до 14. 12. 2002. године 
 
Комисија за спровођење тајног изјашњавања 

грађана о увођењу самодоприноса за град Костолац 
састала се у суботу 14. 12. 2002. године у 20,00 
часова у просторијама ГМЗ “Костолац”, у Костолцу 
ул. Боже Димитријевића бр. 13. 

Присутни: председник и чланови Комисије 
1. председник Љубиша Јовановић, заменик 

председника Ненад Јанков 
2. секретар Љиљана Цвејановић, заменик 

секретара Ирена Ајдачић 
3. члан Волић Мајк, заменик члана Драган 

Ивановић 
4. члан Миливоје Рупар, заменик члана Радован 

Јовановић 
5. члан Зоран Марковић, заменик члана 

Љубомир Матић 
6. члан Зоран Стојковић, заменик Весна 

Зељковић. 
Комисија је у току гласања од 08. 12. 2002. 

године до 14. 12. 2002. године, констатовала да је 
изјашњавање изведено по установљеном поступку, 
затим да је пребројавање гласова и примопредаја 
одговарајуће документације гласачких одбора 
такође обављено уредно. 

Утврђени резултати гласања су следећи: 
1. Број гласачких листића предатих од Комисије 
гласачким одборима  7712 
2. Број неупотребљених гласачких листића  4126 
3. Укупан број грађана с бирачким правом уписаних 
у бирачки списак  7713 
4. Укупан број грађана с бирачким правом који су 
гласали  3572 
5.Укупан број употребљених гласачких листића (у 
кутији)  3569 
6. Укупан број неважећих гласачких листића  248 
7. Укупан број важећих гласачких листића.  3321 

На тајном изјашњавању грађани су се изјаснили 
о следећим питањима: 
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- Да ли сте за то да се увођењем новог 
самодоприноса за град Костолац за период од 
наредних пет година (од 01. фебруара 2003. до 31. 
јануара 2008. године) средства усмере у све делове 
Костолца и тиме помогне решавање проблема око 
грејања, инфраструктуре, Дома здравља, школа, 
спорта и културе). 

- Заокруживањем одговора “ДА” изјаснило се 
укупно 2431 грађанин с бирачким правом; 

- Заокруживањем одговора “НЕ” изјаснило се 
укупно 890 грађана с бирачким правом; Комисија 
није имала примедбу на досадашњи ток тајног 
изјашњавања, а рад је завршила 14. 12. 2002. године 
у 22,45 часа. 

 
Комисија, 
 
Председник, 
Љубиша Јовановић, с. р. 
 
Заменик председника, 
Ненад Јанков, с. р. 
 
Секретар, 
Љиљана Цвејановић, с. р. 
Заменик секретара, 
Ирена Ајдачић, с. р. 
 
Члан, 
Вилић Мајк, с. р. 
Миливоје Рупар, с. р. 
Зоран Марковић, с. р. 
Зоран Стојковић, с. р. 
 
Заменик члана, 
Драган Ивановић, с. р. 
Радован Јовановић, с. р. 
Љубомир Матић, с. р. 
Весна Зељковић, с. р. 
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На основу члана 28. Статута општине 

Пожаревац (''Службени гласник општине 
Пожаревац'', бр. 7/99 и 3/2000), Извршни одбор 
Скупштине општине Пожаревац на седници од 10. 
децембра 2002. године, донео је 

 
 

П Р А В И Л Н И К 
о коришћењу просторија органа Општине 

Пожаревац 
 
 

Члан 1. 
 
Просторије органа општине Пожаревац у 

згради Скупштине општине и то: Скупштинска сала 
(број 107), свечана сала (број 112), мала сала (број 
11), сала Извршног одбора (број 103) и бифе (број 
132), поред основне намене за активности 

Скупштине општине, Извршног одбора и 
Општинске управе, могу се користити и за 
активности друштвених организација, удружења 
грађана, политичких организација, и странака, 
верских заједница, као и за потребе установа и 
предузећа (у даљем тексту: корисници) под 
условима утврђеним овим правилником. 

 
 

Члан 2. 
 
Корисници могу користити просторије 

наведене у члану 1. овог правилника, уколико су 
уписани у регистар код надлежног органа и под 
условом да део својих активности организују за 
потребе или интересе грађана општине Пожаревац. 

 
 

Члан 3. 
 
Захтев за коришћење просторија из члана 1. 

овог правилника подноси се секретару Општинске 
управе најкасније седам дана пре одржавања 
активности за коју се тражи коришћење просторија 
у писаном облику. 

 
 

Члан 4. 
 
За коришћење просторија корисници закључују 

уговор који у име Општинске управе закључује 
секретар и којим се ближе уређују услови 
коришћења уз обавезу плаћања накнаде према 
ценама по једном сату коришћења. 

Надлежна служба за заједничке послове преу-
зима од секретара поднете захтеве, утврђује елемен-
те уговора о правима и обавезама, води евиденцију и 
сачињава распоред коришћења просторија. 

Корисник просторије може користити просто-
рију пошто претходно изврши уплату накнаде на 
жиро-рачун Општинске управе и о томе достави 
доказ најкасније пре почетка коришћења просторије. 

 
 

Члан 5. 
 
Накнада за коришћење просторија из члана 1. 

овог правилника утврђује се по једном сату 
коришћења у следећим износима: 
1. Скупштинска сала (107) 3.000,00 динара 
2. Свечана сала (112) 4.000,00 динара 
3. Мала сала (11) 2.000,00 динара 
4. Сала Извршног одбора (103) 2.000,00 динара 
5. Бифе (132) 1.000,00 динара 

Сваки наредин започети сат коришћења рачуна 
се као пун сат коришћења. 

 
Члан 6. 

 
Друштвене организације, удружења грађана и 

верске заједнице чије је седиште на подручју 
Општине, а активност њихових чланова се не 
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реализује финансијски на тржишту имају право на 
умањење накнаде из претходног члана за 50 одсто. 

 
 

Члан 7. 
 
Просторије органа општине Пожаревац могу 

бесплатно да користе за део својих активности 
одборнички клубови у Скупштини општине, 
друштвене организације и удружења грађана која се 
финансирају из буџета општине Пожаревац, као и 
други корисници чија је активност од посебног 
интереса за грађане општине, уколико Извршни 
одбор одлучи посебном одлуком. 

 
 
 

Члан 8. 
 
Корисници просторија дужни су да просторије 

и инвентар користе са пажњом доброг домаћина. 
Свако оштећење просторија или инвентара које 

учине учесници скупа, корисник је дужан одмах 
надокнадити, а најдаље у року од 8 дана. 

Кориснику који не надокнади причињену 
штету, отказаће се убудуће коришћење просторија и 
покренуће се одговарајући поступак за накнаду 
штете. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Члан 9. 
 
Овлашћује се секретар Општинске управе да и 

без образложења одбије закључење уговора о 
коришћењу просторија уколико процени да 
корисник не може да спречи нарушавање јавног 
реда и мира или постоји опасност да дође до 
оштећења просторија и инвентара или би издавање 
просторија у том времену ометало активности 
органа општине Пожаревац. 

 
 

Члан 10. 
 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном гласнику општине 
Пожаревац'', а примењиваће се од 1. јануара 2003. 
године. 

 
У Пожаревцу, 10. децембра 2002. године 
Број: 01-06-50/2002-2 

 
ИЗВРШНИ ОДБОР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

ПОЖАРЕВАЦ 
 

Председник, 
Зоран Марјановић, дипл. правник 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


