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На основу члана 100. Закона о заштити живот-
не средине („Службени гласник Републике Србије” 
број 135/04) и члана 44. Статута општине Пожаревац 
(„Службени гласник општине Пожаревац” број 
2/05),

Скупштина општине Пожаревац, на седници од 
27.09.2005. године донела је

ОДЛУКУ 
о оснивању Фонда за заштиту 

животне средине општине Пожаревац
Члан 1.

Ради обезбеђења финансијских средстава и дру-
гих услова за заштиту, коришћење и унапређење жи-
вотне средине на територији општине Пожаревац ос-
нива се Фонд за заштиту животне средине општине 
Пожаревац (у даљем тексту: Фонд)

Назив Фонда је: Фонд за заштиту животне среди-
не општине Пожаревац.

Члан 2.

Фонд за заштиту животне средине у оквиру средс
тава којима располаже и управља обавља послове у ве-
зи финансирања припреме спровођења и развоја про-
грама, пројеката и других активности у области очу-
вања, коришћења, заштите и унапређивања живот-
не средине и у области енергетске ефикасности и ко-
ришћења обновљених извора енергије, а нарочито:

1.  стручне и друге послове у вези са при-
бављањем, управљањем и коришћење средс
тава Фонда;

2.  учествује у посредовању у вези са финанси-
рањем заштите животне средине и енергетске 
ефикасности из средстава међународних орга-
низација, финансијских институција, правних 
или физичких домаћих или страних лица;

3.  води базу података о програмима, пројекти-
ма и другим активностима у области зашти-
те животне средине и енергетске активности, 
као и потребним и расположивим финансијс-
ким средствима за њихово остваривање;

4.  подстицање, успостављање и остварива
ње сарадње са финансијским институци
јама и домаћим и физичким лицима ради 
финансирања заштите животне среди-
не и енергетске ефикасности у складу са 
стратешким плановима и програмима. 
Фонд послује у складу са законом којим се 
уређује буџетски систем.

Члан 3.

Приходи Фонда остварују се из:
1. средстава буџета општине Пожаревац.
2.  приходи остварени из међународне сарадње 

и сарадње са правним и физичким лицима на 
програмима, пројектима и другим активнос-
тима у области заштите животне средине и 
енергетске ефикасности;

3.  прихода и примања од управљања слободним 
новчаним средствима Фонда;

4. прилога, донација, поклона и помоћи и
5. других извора у сладу са законом.

Члан 4.

Фонд у обављању својих послова, нарочито у 
планирању и коришћењу средстава, средства корис-
ти за следеће намене:

1.  заштиту, очување и побољшање квалитета 
ваздуха, воде, земљишта и шума;

2.  санацију одлагалишта отпада, подстицање 
смањења настајања отпада, рециклажу и по-
новну употребу отпада;

3.  подстицање чистије производње и приме-
ну најбоље доступних техника за рад пост-
ројења :

4.  технологије и производе који смањују опте-
рећење и загађење животне средине;

5. подстицање чистијег транспорта;
6.  подстицање одрживих привредних делатнос-

ти;
7.  подстицање коришћења обновљивих извора 

енергије и повећану енергетску ефикасност;
8.  подстицање одрживог развоја руралног под-

ручја; и
9.  подстицање образовних, истраживачких и 

развојних студија, програма, пројеката и дру-
гих активности.

Коришћење средстава је строго наменски, а по 
одредбама ове Одлуке.
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Члан 5.

Средства Фонда дају се правним и физичким ли-
цима, корисницима средстава, ради финансирања 
намена из члана 4. ове Одлуке, путем зајма, изда-
вања гаранција и других облика јемства, субвенција, 
помоћи и донација на основу јавног конкурса који 
објављује Фонд.

Фонд општим актом утврђује: услове које мо-
рају испуњавати корисници средстава; услови и на-
чин додељивања средстава; критеријуми и мерила 
за оцењивање предлога пројекта, односно захтева 
за додељивање средстава, начин праћења наменског 
коришћења средстава и уговорних права и обавеза, 
као и друга питања од значаја за додељивање и ко-
ришћење средстава Фонда.

Члан 6.

Фонд у оквиру свог пословања:
1.  доноси годишњи и средњорочни програм ра-

да на које сагласност даје Скупштина општи-
не Пожаревац;

2.  утврђује финансијски план, периодични план 
и годишњи обрачун;

3.  прати реализацију програма и врши контролу 
над рационалним коришћењем средстава;

4.  одлучује о другим питањима и врши друге 
послове утврђене општим актом Фонда.

Члан 7.

Органи Фонда су: Управни одбор и Надзорни од-
бор.

Чланове Управног и Надзорног одбора именује и 
разрешава Скупштина општине Пожаревац, на пери-
од од четири година.

Управни одбор има председника и 8 члана.

Надзорни одбор има председника и 4 члана.

Члан 8.

Фонд заступа председник Управног одбора 
Фонда.

Наредбодавац за извршење финансијског плана је 
председник Управног одбора Фонда.

Стручне, финансијске и административне посло-
ве Фонда врши општински орган управе надлежан за 
послове финансија.

Члан 9.

Фонд има статут и друга општа акта у складу са 
законом.

Статут доноси Управни обор Фонда уз сагласност 
Скупштине општине Пожаревац.

Статутом Фонда утврђује се: организација и на-
чин пословања Фонда, надлежност и рад Управног 
и Надзорног одбора, заступање и представљање Фон
да, начин организовања послова и друга питања од 
значаја за рад и пословање Фонда.

Члан 10.

Рад Фонда је јаван.

Члан 11.

Обавезује се Управни одбор Фонда да у року 
од 30 дана од дана свог образовања донесе Статут 
Фонда.

Члан 12.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од да-
на објављивања у „Службеном гласнику општине 
Пожаревац”.

У Пожаревцу, 27.09. 2005. године број: 01-06-55/6

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

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

2.

На основу члана 8. става 3. Закона о средствима у 
својини Републике Србије („Службени гласник РС”, 
бр. 53/95, 3/96, 54/96 и 32/97) и чланл 44. Статута 
општине Пожаревац („Службени гласник општи-
не Пожаревац”, бр. 2/2005), Скупштина општине 
Пожаревац, на седници одржаној 3.10.2005. године, 
донела је

ОДЛУКУ 
о допуни Одлуке о условима давања у 

закуп пословних просторија
Члан 1.

У члану 18. Одлуке о условима давања у закуп 
пословних просторија („Службени гласник општи-
не Пожаревац”, бр.1/2004, 3/2005 и 5/2005) у ставу 1, 
после речи: „Непосредном погодбом пословни про-
стор се даје у закуп:” додати као алинеју 1. речи:

 „Политичким странкама које се финансирају 
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из буџета Републике Србије или буџета општи-
не Пожаревац, а предност имају странке које су за-
ступљене у Скупштини општине Пожаревац,”

У свему осталом одлука остаје непромењена.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од да-
на објављивања у „Службеном гласнику општине 
Пожаревац”.

У Пожаревцу, 3.10.2005. године Број: 01-06-55/12

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

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

3.

На основу члана 20. става 2. Закона о задужби-
нама, фондацијама и фондовима („Службени глас-
ник СРС”, бр. 59/89) и на основу члана 44. Статута 
општине Пожаревац („Службени гласник општине 
Пожаревац”, бр. 2/05),

Скупштина општине Пожаревац, на седници од 
3.10.2005. године, донела је

ОДЛУКУ 
о измени Одлуке о измени и допуни 

Одлуке о оснивању Фондације 
Миленин дом - Галерија Милене 

Павловић - „Барили” у Пожаревцу
Члан 1.

У Одлуци о измени и допуни Одлуке о осни-
вању Фондације Миленин дом  Галерија Милена 
Павловић  „Барили” у Пожаревцу („Службени глас-
ник општине Пожаревац”, бр. 2/97, 8/02, 4/03 и 1/04) 
у члану 14. став 3. мења се и гласи:

„Управника Фондације именује Управни одбор уз 
сагласност Скупштине општине, који поред општих 
услова треба да има седми степен стручне спреме 
следећих образовних профила:

  дипломирани историчар уметности;
  дипломирани сликар, односно академски сли-

кар;
  дипломирани сликар примењеног сликарс-

тва;
  дипломирани сликар;

 професор ликовне културе;
  професор српског језика и књижевности;
 менаџер културе и уметности”.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику oпштине 
Пожаревац”.

У Пожаревцу, 3.10.2005. год.  Број: 01-06-55/13

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

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

4.

На основу члана 85, Закона о порезу на дохо-
дак грађана („Сл.гласник РС” бр 24/2001, 80/2002, 
135/2004) и на основу члана 44, ставa 1. тачкe 5. 
Статута општине Пожаревац („Сл.гласник опш-
тине Пожаревац” бр 2/2005), Скупштина општине 
Пожаревац, на седници од 03.10.2005.године, доне-
ла је

О Д Л У К У 
о накнади председнику, заменику председ-
ника, члановима Комисије, њиховим заме-
ницима и службеним лицима који учест-
вују у раду Комисије за враћање одузетог 

земљишта за општину Пожаревац

Члан 1

Овом одлуком утврђују се права на новчану 
накнаду и трошкове превоза председнику, заме-
нику председника, члановима и њиховим замени-
цима и службеним лицима која учествују у раду 
Комисије за враћање одузетог земљишта за општи-
ну Пожаревац.

Члан 2

За сваку одржану усмену јавну расправу по 
предметима Комисије за враћање одузетог зем
љишта лицимa која учествују у раду Комисије 
припада право на новчану накнаду. Председнику 
Комисије, односно његовом заменику, припада 
право на новчану накнаду у бруто износу од 4,520%, 
а члановима, њиховим заменицима и службеним 
лицима припада новчана накнада у бруто износу 
од 3,012% од просечне бруто зараде у привреди 
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Републике према последњем објављеном податку 
републичког органа за статистику.

Члан 3
Лицима из члана 2. ове oдлуке припада право 

на накнаду путних трошкова ако су проузроковани 
искључиво за рад Комисије.

Члан 4
Службеним лицима, председнику, и члановима 

Комисије који су обавили увиђај на лицу места 
и извршили друге радње везане за рад на лицу 
места припада новчана накнада и то председнику 
Комисије, односно његовом заменику у бруто износу 
од 4,520%, а члановима Комисије, односно њиховим 
заменицима и службеним лицима у бруто износу 
од 3,012% од просечне бруто зараде у привреди 
Републике према последњем објављеном податку 
републичког органа за статистику.

Члан 5
Председник, чланови Комисије и службена 

лица немају право на новчану накнаду у случају 
да се усмена јавна расправа, или увиђај који су 
благовремено заказани не одрже због радње или 
пропуштања службеног лица, председника или члана 
Комисије, односно њихових заменика.

Лице које је својом радњом или пропуштањем 
проузроковало неодржавање расправе или увиђаја 
нема право на путне трошкове.

Члан 6
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 
Пожаревац”, а примењиваће се од дана образовања 
Комисије.

У Пожаревцу, 03.10. 2005 године Број: 01-06-55/11

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

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

5.

На основу члана 44. ставa 1. тачкe 5. Статута оп-
штине Пожаревац („Службени гласник општине 
Пожаревац” број 2/2005),

Скупштина општине Пожаревац, на седници од 
03.10.2005. године, донела је

ОДЛУКУ 
о проглашењу радова на изградњи објека-

та заштита изворишта „Кључ” у Пожаревцу 
хитним радовима

Радови на изградњи објеката по Главном пројек-
ту заштите изворишта „Кључ”  ургентне мере, про-
глашавају се хитним радовима.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Последњих година изражен је тренд деградације 
квалитета воде изворишта која се користе за јавно 
снабдевање водом за пиће града Пожаревца.

Извориште „Меминац” је искључено из систе-
ма снабдевања водом за пиће града Пожаревца и 
гравитирајућих насеља, због садржаја нитрата у во-
ди који је два пута већи од максимално допуштене 
концентрације у води за пиће.

Квалитет воде за пиће на изворишту „Кључ”, које 
је тренутно једино у систему снабдевања водом за 
пиће Пожаревца, је због повишеног садржаја нитра-
та на граници исправности према прописаним нор-
мама. Како су услови за одржавање квалитета воде 
на извориштима скоро немогући, потребно је истаћи 
значај убрзаног планирања решавања снабдеваља во-
дом за пиће у новим условима, било мерама заштите 
постојећих изворишта или формирањем нових изво-
ра у повољнијим условима и окружењу.

Општина Пожаревац се определила за заштиту 
изворишта „Кључ”. За финансирање додатних радо-
ва по Главном пројекту заштите изворишта „Кључ”
ургентне мере, чија је процењена вредност око 
50.000.000,00 динара, општина Пожаревац је 50% 
обезбедила из кредита, а других 50% обезбедило је 
Министарство пољопривреде, шумарства и водопри-
вреде Републике Србије.

Наведено Министарство је уговором обавезало 
инвеститора, општину Пожаревац, да обезбеди да се 
радови технички и финансијски изврше у целини до 
31.12.2005. године, као услов за пренос средстава.

Имајући у виду степен угрожености воде за пиће 
са изворишта „Кључ” и услов Министарства пољо
привреде, шумарства и водопривреде да се радови на 
заштити истог морају окончати до 31.12.2005. годи-
не, предлаже се доношење одлуке као у диспозитиву, 
да се додатни радови на изградњи објеката заштите 
изворишта прогласе хитним. Доношењем ове одлуке 
стварају се услови да се поступак избора извођача и 
извођење радова оконча до 31.12.2005. године.

У Пожаревцу, 03.10.2005. године  Број: 01-06-55/15

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Иван Грубетић дипл. инж. маш., с.р.
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6.

На основу члана 46. Закона о планирању и из-
градњи („Сл. гласник РС „, бр 47/2003 ) и члана 44. 
Статута општине Пожаревац („Сл. гласник општи-
не Пожаревац” бр. 2/2005 ), Скупштина општине 
Пожаревац, на својој седници од 27.09.2005. годи-
не, донела је

О Д Л У К У 
о приступању изради Плана детаљне 

регулације за уређење простора за изградњу 
нове депоније за градове Пожаревац и 
Костолац на локацији ЈП Површински 

копови Костолац-ПО Ћириковац

Члан 1

Овом Одлуком приступа се изради Плана детаљне 
регулације за уређење простора за изградњу нове де-
поније за градове Пожаревац и Костолац на локацији 
ЈП Површински копови Костолац  ПО Ћириковац (у 
даљем тексту План).

Члан 2

Циљ израде Плана детаљне регулације је уређење 
простора за изградњу нове депоније за градове 
Пожаревац и Костолац.

Члан 3

Детаљном регулацијом из члана 1. ове Одлуке 
разрадиће се локација која обухвата локацију ЈП 
Површински копови Костолац  ПО Ћириковац.

Члан 4

Носилац израде Плана биће накнадно изабран у 
складу са посебним законом.

Члан 5

Саставни део ове одлуке је Програм радова за де-
понију, за градове Пожаревац и Костолац, израђен од 
стране Дирекције за изградњу општине Пожаревац.

Члан 6

Извештај о стратешкој процени утицаја на живот-
ну средину, који ће бити саставни део Плана, биће 
накнадно урађен.

Члан 7

Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о при-
ступању изради Урбанистичког пројекта за уређење 
простора за изградњу нове депоније за градове 
Пожаревац и Костолац на локацији унутрашњег од-
лагалишта ПО Ћириковац („Сл. гласник општине 
Пожаревац”, бр 8/2001).

У Пожаревцу, 27.09.2005. године  Број: 01-06-55/7

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

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

7.

На основу члана 46. Закона о планирању и из-
градњи („Сл. гласник РС „, бр 47/2003 ) и члана 44. 
Статута општане Пожаревац („Сл. гласник општи-
не Пожаревац” бр. 2/2005 ), Скупштина општине 
Пожаревац, на својој седници од 27.09.2005. годи-
не, донела је

О Д Л У К У 
о приступању изради Плана детаљне регу-
лације за заштиту Маруљевца и Брадарца 
од великих вода са слива старог корита ре-

ке Млаве

Члан 1

Овом Одлуком приступа се изради Плана детаљ-
не регулације за заштиту Маруљевца и Брадарца од 
великих вода са слива старог корита реке Млаве (у 
даљем тексту План ),

Члан 2

Циљ израде Плана детаљне регулације је уређење 
простора слива старог корита реке Млаве.

Члан 3

Детаљном регулацијом из члана 1. ове Одлуке 
разрадиће се мере заштите Маруљевца и Брадарца 
од великих вода слива реке Млаве.

Члан 4

Носилац израде Плана биће накнадно изабран, у 
складу са посебним законом.
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Члан 5

Саставни део ове одлуке је Главни пројекат за-
штите Маруљевца и Брадарца од великих вода са 
слива старог корита реке Млаве, који је израдило 
Водопривредно предузеће „Србијаводе „ Београд 
Д.О.О. и Елаборат експропријације старог корита 
реке Млаве са списком парцела.

Члан 6

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од да-
на објављивања у „Службеном гласнику општине 
Пожаревац „

У Пожаревцу, 27.09.2005.године, Број: 01-06-55/8

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

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

8.

На основу члана 54. Закона о планирању и уређе
њу простора и насеља („Службени гласник РС”, бр. 
47/2003) и члана 44. Статута општине Пожаревац 
(„Службени гласник општине Пожаревац”, бр. 2/2005),

Скупштина општине Пожаревац, на седници од 
27.09.2005. године, донела је

ОДЛУКУ 
о доношењу Плана детаљне регулације за 
кп.бр. 511/1 КО Кленовник ради изградње 

бензинске станице

Члан 1.

Овом Одлуком доноси се План детаљне регула-
ције за кп. бр. 511/1 КО Кленовник, ради изградње 
бензинске станице (у даљем тексту: План).

Члан 2.

Саставни делови Одлуке су:

1.  Четири свеске елабората плана, урађене од стране 
ЈП Дирекција за изградњу општине Пожаревац, 
који садрже:

  општу документацију о регистрацији предузећа, 
лиценцама обрађивача и имена о овлашћењу,

  текстуални део  правни основ, површине и 
границе плана, концепт решења и инфраструк-
туре;

  сагласности надлежних министарства и јавних 
предузећа;

  графичке прилоге (локација положаја парце-
ле у односу на град Костолац и општину По-
жаревац, геодетске подлоге у размери 1: 500, 
границе плана, план регулације и нивелације, 
план парцелације, сихрон план, план уређења 
простора).

2.  Претходну анализу утицаја на животну средину са 
добијеном сагласношћу од Министарства науке и 
животне средине Републике Србије.

3. Документација, као саставни део плана:
  Одлука о изради плана детаљне регулације за кп. 

бр. 511/1 КО Кленовник, ради изградње бензинске 
станице („Службени гласник општине Пожаревац”, 
бр. 6/2005), чији су саставни делови Програм за 
израду Урбанистичког плана урађен од стране 
Одељења за урбанизам, комуналне и имовинско
правне послове (у даљем тексту: Одељење) 
и Комисије за планове Скупштине општине 
Пожаревац (у даљем тексту: Комисија) и Решење о 
неприступању изради стратешке процене утицаја на 
животну средину, урађене од стране Одељења бр. 
04350328/05 од 12.08.2005. године;

  Извештај Комисије о стручној контроли пре 
излагања плана на јавни увид бр. 04350311 од 
04.08.2005. године;

  Оглашавање јавног увида у листу „Реч народа” 
од 16. августа 2005. године, у трајању од 15 да
на, почев од 16. до 31. августа 2005. године;

  Извештај комисије Одељења о извршеном јавном 
увиду; и

 Мишљење комисије за планове СО Пожаревац.

Члан 3.

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

У Пожаревцу 27.09.2005. год. Број: 01-06-55/9

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

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

9.

На основу чл. 88 и 89 Закона о локалној самоу
прави („Сл.гласник РС”, бр. 9/2002, 33/2004 и 
135/2004) и на основу чл. 29. и 44. Статута општине 
Пожаревац („Сл.гласник општине Пожаревац”, бр. 
2/2005), Скупштина општине Пожаревац, на седни-
ци од 03.10.2005. године, утврдила је 
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ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 
о увођењу самодоприноса за подручје 

Месне заједнице „Ћириковац”

Члан 1

Уводи се самодопринос у новчаном облику за 
подручје Месне заједнице „Ћириковац” личним изја-
шњавањем грађана уз потпис.

Члан 2

Самодопринос се уводи за раздобље од 5 година и 
то почев од 01.12.2005. године до 30.11.2010. године.

Члан 3

Планирана средства за Месну заједницу „Ћири
ковац” износе 600.000 динара.

Планирани приход из става 1. овог члдна чини 
део укупних средстава која ће се формирати и кроз 
друге видове учешћа у обезбеђењу средстава (учеш
ће Дирекције за изградњу општине Пожаревац, кре-
дити банака и извођача радова, учешће грађана, при-
ватних инвеститора и др.).

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

Члан 4

Средства самодоприноса заједно са средствима из 
члана 3. став 2. ове одлуке, користиће се у складу са 
утврђеним ставовима Месне заједице „Ћириковац”, а 
на бази програма самодоприноса за подручје Месне 
заједнице „Ћириковац”.

Члан 5

Средства из самодорпиноса користиће се у наве-
деном раздобљу а према следећем распореду:

 30% за насипање сеоских улица,
 10% за плаћање електричне енергије
  30% за одржавање зграда у кругу Месне зајед-

нице у селу и Дома културе,
 20% за рад спортског друштва,
 10% за рад МЗ „Ћириковац”.

Члан 6

Самодопринос извршавају грађани на начин и на 
основице за утврђивање самодоприноса, како је то 
прописано члановима 87. до 97. Закона о локалној 
самоуправи и то по следећим стопама:

  2% од нето плата и зарада радника у радом од-
носу у земљи и иностранству, а ако није мо-
гуће утврдити основицу за обрачун самодоп-
риноса за зараде радника у иностранству, као 
основицу рачунати троструки износ просечне 
зараде у општини Пожаревац;

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

  5% на приходе грађана, који друштвене обаве-
зе плаћају у годишњем паушалном износу;

  3% за грађане који обавезе плаћају према ос-
твареној заради, у проценту од сваког поједи-
начно оствареног прихода;

 2% на приходе од зарада;
 2% од прихода од ауторских права;
 5% на приход од пољопривредне делатности.

Самодопринос се не може уводити на примања и 
имовину који су законом изузети од опорезимања.

Члан 7

Обрачун и наплату самодоприноса врше:
 од плата исплатилац зарада;
  у осталим случајевима разрезује га и наплаћује 

порески орган у складу са Законом о локалној 
самоуправи и прописима који важе за порезе 
грађана;

Члан 8

Новчана средства која се прикупљају на основу 
одлуке о самодоприносу који се уводи за подручје 
Месне заједнице „Ћириковац” уплаћују се на рачун 
Месне заједнице „Ћириковац”.

Члан 9

За праћење наплате и реализације самодоприноса, 
управљање и надзор над тим средствима и доноше
ње наредби за извршење финансијског плана самодо
приноса, Савет Месне заједнице „Ћириковац” обра
зоваће посебну Комисију за спровођење самодопри
носа и ближе уредити њена права и обавезе.

Члан 10

По спроведеном поступку личног изјашњавања 
грађана уз потпис, донеће се посебна одлука о са-
модоприносу.

Члан 11

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од објављи-
вања у „Службеном гласнику општине Пожаревац”.
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У Пожаревцу 03.10.2005.године Број 01-06-55/16

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

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

10.

На основу чл. 87 Закона о локалној самоуправи 
(„Сл.гласник РС”, бр.9/2002, 33/2004 и 135/2004) и 
на основу чл.30 и 44 Статута општине Пожаревац 
(„Сл.гласник општине Пожаревац”, бр. 2/2005), 
Скупштина општине Пожаревац, на седници од 
03.10.2005.године донела је

ОДЛУКУ 
о расписивању личног изјашњавања грађа-

на о увођењу самодоприноса за подручје 
Месне зајединице „Ћириковац” уз потпис

1.  Расписује се лично изјашњавање грађана о уво
ђењу самодоприноса за подручје Месне заједин-
це „Ћириковац” за период од 01.12.2005.год. до 
30.11.2010. године.

2.  Ради законитости спровођења личног изјашња-
вања грађана уз потпис Скупштина општине По-
жаревац ће образовати посебну комисију за спро-
вођење личног изјашњавања грађана уз потпис о 
увођењу самодоприноса за подручје Месне зајед-
нице „Ћириковац”.

3.  Комисија ће се старати о законитости личног изја-
шњавања грађана уз потпис и дати посебно упус-
тво за спровођење истог.

4.  Комисију чине председник и два члана комисије.
5.  Председик и чланови Комисије за спровођење 

личног изјашњавања грађана уз потпис могу има-
ти своје земенике.

6.  Лично изјашњавање грађана уз потпис ће се спро-
вести у периоду од 15.10.2005.год. до 30.10.2005. 
године.

7.  На личном изјашњавању уз потпис грађа-
ни ће се изјаснити о следећем питању: 
„ Да ли сте за то да се увођењем самодоприноса за 
подручје Месне заједнице „Ћириковац” за наред-
них пет година (од 01.12.2005.г до 30.11.2010.го-
дине) настави комунал на инфраструктура у Мес-
ној заједници: за насипање сеоских улица,плаћање 
електричне енергије, одржавање зграда у кругу 
Месне заједнице и Дома културе,за рад С.Д. „Сло-
га” Ћириковац и развој спортских активности у 
селу и рад Месне заједнице „Ћириковац”.

8.  На листићу за лично изјашњавање уз потпис, 
грађани ће се изјашњавати заокруживањем речи 
„ДА” или „НЕ”.

9.  После личног изјашњавања грађана уз потпис о 
увођењу самодоприноса, Комисија за спровођење 
личног изјашњавања грађана ће утврдити конач-
не резултате личног изјашњавања грађана и обја-
вити их.

10.  Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласннку општине 
Пожаревац”.

У Пожаревцу, 03.10.2005.године Број 01-06-55/17

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

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

11.

На основу чл. 88 и 89 Закона о локалној само
управи („Сл.гласник РС”, бр.9/2002, 33/2004 и 
135/2004) и на основу чл.30., 31. и 44. Статута опш-
тиие Пожаревац („Сл.гласник општине Пожаревац”, 
бр. 2/2005), Скупштина општине Пожаревац, на сед-
ници од 03.10.2005.године, донела је

РЕШЕЊЕ 
о образовању Комисије за спровођење лич-
ног изјашњавања грађана о увођењу само-

доприноса за подручје Месне зајединице 
„Ћириковац” уз потпис

1. Образује се Комисија за спровођење, личног 
изјашњавања грађана уз потпис о увођењу са
модоприноса за подручје Месне заједнице 
„Ћириковац”.

2.  У Комисију за спровођење личног изјашња-
вања грађана уз потпис именују се:

 Божидар Алексић  за председника Комисије, 
 Владица Стојковић  за члана Комисије и 
 Звонко Ђорђевић  за члана Комисије.

3.  Ово решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Пожаревац”.

У Пожаревцу 03.10.2005.године Број 01-06-55/18

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Иван Грубетић дипл. инж. маш., с.р.
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12.

На основу члана 10. Одлуке о измени и допуни 
одлуке о оснивању Фондације „Милена Павловић  
Барили”, („Службени гласник општине Пожаревац”, 
бр. 2/97, 8/2001, 4/2003 и 1/2004) и на основу члана 
44. Статута општине Пожаревац („Службени гласник 
општине Пожаревац”, бр. 2/05),

Скупштина општине Пожаревац, на седници од 
03.10.2005. године, донела је

РЕШЕЊЕ  
о давању сагласности на Статут Фондације 
Миленин дом Галерија Милене Павловић - 

„Барили” у Пожаревцу

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут Фондације Миле
нин дом  Галерија Милена Павловић ”Барили” у 
Пожаревцу, бр. 1562/05, који је усвојен на седници 
Управног одбора дана 14.09.2005. године.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику оп-

штине Пожревац”.

У Пожаревцу, 03.10. 2005. год.  Број: 01-06-55/14

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

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

13.

У складу са чл. 26 став 2 Закона о задужбина-
ма, фондацијама и фондовима (Сл. гласник СРС бр. 
59/89) и Одлуке о измени и допуни Одлуке о оснивању 
Фондације „Милена Павловић Барили” (Сл. гласник оп-
штине Пожаревац бр. 2 од 28. фебруара 1997. године)

Управни одбор 
ФОНДАЦИЈЕ МИЛЕНИН ДОМ- 

ГАЛЕРИЈА МИЛЕНЕ ПАВЛОВИЋ 
BARILLI

на својој седници одржаној 
14.09.2005. године донео је

СТАТУТ 
ФОНДАЦИЈЕ МИЛЕНИН ДОМ ГАЛЕРИЈА 

МИЛЕНЕ ПАВЛОВИЋ BARILLI

I – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Фондација Миленин дом – Галерија Милене 
Павловић Barilli основана је у знак захвалности и 
сећања на Милену Павловић Barilli уз поштовање 
воље и жеље њене мајке, Данице Павловић Barilli, 
да имовину коју је наследила од својих родитеља и 
уметнички фонд своје преминуле кћери дарује српс
ком народу и да се ова заоставштина сачува као це-
лина.

Члан 2.

Фондација је основана одлуком СО Пожаревац, 
06. октобра 1990. године.

Одлуком о измени и допуни Одлуке о оснивању 
Фондације „Милена Павловић Barilli”, донетој на 
седници СО Пожаревац 28. фебруара 1997. годи-
не, назив Фондације је промењен, тако да пун назив 
гласи Фондација Миленин дом – Галерија Милене 
Павловић Barilli.

Истом Одлуком, а на темељу писма Данице Павло
вић Barilli упућеног Председнику ФНРЈ, Јосипу 
Брозу 19. јула 1953. године, као и Уговора о покло-
ну закљученог 20. новембра 1961. године, имовини 
Фондације придодате су непокретности и покрет-
ности које су чиниле имовинску масу легата Данице 
Павловић Barilli.

Члан 3.

Фондација Миленин дом – Галерија Милене 
Павловић Barilli у Пожаревцу (у даљем тексту: 
Фондација), овим Статутом уређује:

 правни положај,
  циљеве ради којих је основана и начин њихо-

вог остваривања, 
 назив и седиште Фондације, 
 заступање и представљање,
 делатност Фондације,
  управљање имовином и средствима Фонда-

ције,
  састав органа управљања и начин њиховог ра-

да,
  контролу пословања и надзор над радом Фон-

дације,
 организацију рада и пословања,
  начин очувања успомене на породицу дародав-

ца и велике добротворе Фондације,
 општа питања из радног односа,
 јавност у раду и пословну тајну.
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II-ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ФОНДАЦИЈЕ

Члан 4.

Фондација има својство правног лица са прави-
ма, обавезама и одговорностима која има на основу 
Устава, закона и овог Статута.

Фондација је регистрована у Министарству кул-
туре и медија РС под бројем 25.

Члан 5

Фондација обавља делатност под условима и на 
начин утврђен Законом о задужбинама, фондација-
ма и фондовима и Законом о културним добрима, а у 
складу са циљевима ради којих је основана.

Члан 6

Фондација је носилац права управљања и кориш
ћења уметничких збирки, документарног материјала 
и архивске грађе, имовине и инвентара .

Фондација се стара о заштити моралних права 
личности и дела Милене Павловић Barilli.

Фондација штити патернитет и интегритет Миле
ниног имена и дела и дужна је да се супротстави сва-
ком облику недостојног искоришћавања ауторског де
ла Милене Павловић Barilli.

Члан 7.

Фондација има право да у правном промету са 
трећим лицима закључује уговоре, као и друге прав-
не послове и радње у оквиру своје правне способ-
ности.

8.Члан 8.
 Фондација има свој печат и штамбиљ.

Печат је кружног облика, пречника 35 mm са сле-
дећим садржајем:

 по ободу кружнице у горњој половини је натпис:  
                                ФОНДАЦИЈА
 у доњем луку:   МИЛЕНИН ДОМ

  на раздвајању натписа стоји по једна тачкица;
  у централном пољу је натпис ситнијим словима:

ГАЛЕРИЈА
МИЛЕНЕ

ПАВЛОВИЋ
BARILLI

  испод централног натписа лучно је постављен нат-
пис:

ПОЖАРЕВАЦ

Сви натписи, осим натписа BARILLI, исписани 
су ћирилицом.

Штамбиљ Фондације је правоугаоног облика, ве-
личине 25 х 60 mm, са подацима о називу организа-
ције, броју предмета, датуму и месту.

Фондација може имати и друге печате и штам-
биље чију величину, облик, чување и употребу 
уређује Управни одбор Фондације.

III - ЦИЉЕВИ ФОНДАЦИЈЕ

Члан 9.

Фондација је основана са циљем да прикупља, чу-
ва, обрађује, публикује, афирмише и презентира јав-
ности уметничко стваралаштво Милене Павловић 
Barilli, да користи и штити ауторска права која про-
изилазе из укупног Милениног уметничког стварала-
штва као и ауторска права њене мајке, Данице и оца, 
Бруна, да штити и сачува непокретну и покретну имо-
вину Фондације за вечита времена, да чува успомену 
на дародавца, претке и потомке породице Павловић
Ваrilli као и добротворе Фондације, да у границама 
својих могућности подстиче, негује и развија савре-
мено уметничко стваралаштво које се концепцијски 
везује за надреализам и њему сличне тенденције.

Фондација ће бити и стални организатор и моби-
лизатор хуманитарних активности и других друшт-
венокорисних циљева.

Члан 10.

Ради успостављања што бољих услова за оства-
ривање својих циљева Фондација ће посебним ак-
тивностима обезбеђивати донаторе и спонзоре за 
своје програме и ступати у пословне и друге односе 
са правним и физичким лицима.

IV - НАЗИВ И СЕДИШТЕ ФОНДАЦИЈЕ

Члан 11.

Фондација послује под називом: ФОНДАЦИЈА 
МИЛЕНИН ДОМ  ГАЛЕРИЈА МИЛЕНЕ ПАВЛО
ВИЋ BARILLIПожаревац.

Седиште Фондације је у Пожаревцу, улица Др 
Воје Дулића бр. 14.

V - ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ

Члан 12.

  У правном промету са трећим лицима Фондацију 
заступа и представља Управник.

  Управник може, у оквиру својих овлашћења да-
ти раднику Фондације или лицу које није рад-
ник Фондације писмено овлашћење за закључи-
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вање одређених врста уговора, односно преду-
зимање појединачних одређених правних радњи 
или представљање Фондације пред одређеним 
органима, организацијама или лицима.

VI - ДЕЛАТНОСТ ФОНДАЦИЈЕ

Члан 13.

Фондација је организација културе која својом 
имовином доброчино остварује своје циљеве.

Фондација преко Галерије Милене Павловић Ba
rilli врши послове од посебног друштвеног интереса 
у области културе.

У оквиру своје делатности Фондација издаје у закуп 
пословни простор, издаје и продаје публикације, репро-
дукције, проспекте, плакате, значкице, медаље и др.

VII - ИМОВИНА ФОНДАЦИЈЕ

Члан 14.

Имовину Фондације чине новчана средства као и 
непокретности и покретности наведене у Уговору о 
поклону од 20. новембра 1961.године које је Даница 
Павловић Barilli неповратно наменила остваривању 
циљева задужбине и то:

Непокретности које су чиниле имовинску масу ле-
гата Данице Павловић Barilli :

  кућа са кућиштем на кат.парцели 993/1 (згра-
да Галерије) и

  кућа са кућиштем на кат.парцели 1241/1 (пос-
ловни простор), сада укњижене у зк.ул.КО 
Пожаревац под бројем 2180 као имовина Фон
дације.

Покретна имовина:
  уметничке слике, цртежи и други радови, 

укупно 930, од чега:
  •  уметничка дела Милене Павловић Barilli, 

укупно 894 (830 легат Данице Павловић 
Barilli и 64 стечено путем откупа, поклона и 
на други начин после 1965.године);

  •  збирка Бијенала (23 дела)
  •  збирка других аутора (13 дела)
  личне ствари, библиотека и документација 

Милене Павловић Barilli;
  предмети, документација и архивска грађа 

чланова породице Павловић и Barilli;

Имовини Фондације припадају и:
  бронзана биста Милене Павловић Ваrilli ауто

ра Небојше Митрића у „Сунчаном парку” у По
жаревцу;

  гробно место са спомеником Милени, Дани-
ци и Бруну на гробљу „Тestaccio” у Риму, зона 
III, место IV6;

  гробно место Стојана, Босиљке и Милице Пав-
ловић на Старом гробљу у Пожаревцу, парце-
ла 7, место број 3.

Члан 15.

Правни статус непокретне и покретне имовине 
Фондације не може се мењати без обостране саглас-
ности СО Пожаревац и Управног одбора Фондације.

VIII-СРЕДСТВА ФОНДАЦИЈЕ

Члан 16.

Фондација је непрофитна, ванбуџетска организа-
ција и финансијска средства обезбеђује из:

  сопствених извора прихода (закуп пословног 
простора, камате, улазнице, публикације, ау-
торска права),

  донација, спонзорства, поклона и легата,
  дотација СО Пожаревац и Министарства кул-

туре РС.
Фондација поседује текуће рачуне код пословних 

банака.
Приходи и расходи Фондације утврђују се и рас-

поређују годишњим финансијским планом.

IX -  УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА  
ФОНДАЦИЈЕ

Члан 17.

Послове у Фондацији обављају запослени у скла-
ду са законом и Правилником о унутрашњој органи-
зацији и систематизацији радних места и послова.

Члан 18.

Послове по уговорима за Фондацију могу обавља
ти и друга физичка и правна лица, у или ван Фонда
ције.

X- УПРАВЉАЊЕ ФОНДАЦИЈОМ

Члан 19.

 На основу чл. 9 став 2 Закона о задужбинама, 
фондацијама и фондовима, Фондацијом управља ко-
легијални орган: Управни одбор и Управник.

1. УПРАВНИ ОДБОР

Члан 20.

Управни одбор чине председник и шест члано-
ва које именује Скупштина општина Пожаревац. 
Мандат чланова Управног одбора траје четири годи-
не и може се поновити.
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Састав Управног одбора:

Члан 21.

 У састав Управног одбора улазе: председник и 
6 чланова које предлаже Скупштине општине Пожа
ревац. 

Рад Управног одбора:

Члан 22.

  Управни одбор ради у седницама.
  Седнице Управног одбора сазива Председник 

по потреби, а најмање једном у три месеца.
  Председник је дужан да сазове седницу Управ-

ног одбора на захтев управника или 1/3 чла-
нова.

  Управни одбор доноси пуноважне одлуке 
већином гласова укупног броја чланова.

  Седнице Управног одбора су јавне, осим у слу-
чајевима предвиђеним Пословником.

Управни одбор Фондације врши следеће пос-
лове:

Члан 23.

  доноси Статут и друге опште акте Фонда-
ције;

  доноси годишњи програм Фондације који сад-
ржи програм рада, акције и манифестације, 
као и потребна средства за остваривање циље-
ва Фондације.

  доноси годишњи финансијски план Фонда-
ције и одлучује о распоређивању и коришћењу 
средстава;

  одлучује и одобрава инвестиционе програме 
Фондације;

  именује и разрешава управника Фондације уз 
сагласност оснивача.;

  усваја извештај о пословању и завршни рачун.; 
  доноси Пословник о раду Управног одбора;

  доноси одлуке о издавању у закуп пословног 
простора;

  брине о очувању успомене на породицу даро-
давца;

  проглашава добротворе Фондације;
  врши функцију органа управљања Бијенала „У 

светлости Милене”
  врши и друге послове утврђене законом и 

овим Статутом.

За обављање послова из своје надлежности, 
Управни одбор је одговоран Скупштини општине 
Пожаревац.

2. УПРАВНИК:

Члан 24.

  Управник руководи Фондацијом, представља 
је и наредбодавац је за извршење финансијс-
ког плана.

  Управник је организатор и координатор рада и 
персонални руководилац Фондације;

  У вези са питањима из радног односа овла-
шћења Управника су:
•  доношење општег акта којим се утврђује вр-

ста и степен стручне спреме и други посебни 
услови за рад на одређеном месту;

•  утврђивање радних места за која је општим 
актом предвиђена провера радних способнос-
ти, обављање пробног рада, начин обављања 
волонтерског посла и оспособљавање при-
правника;

•  у складу са планом развоја Фондације Уп-
равник предлаже Управном одбору повећање 
броја запослених радника;

•  у складу са одлукама Управног одбора при-
јављује берзи рада слободна радна места;

•  доноси одлуке о распоређивању и престан-
ку рада радника, као и друге одлуке у вези са 
ангажовањем и радом у Фондацији;

•  одлучује о појединачним правима, обавезама 
и одговорностима радника,

•   утврђује распоред, почетак и завршетак рад-
ног времена у складу са законом.

•  спроводи одлуке управног и надзорног од-
бора;

•  подноси извештај о резултатима рада Фон-
дације;

  Управник припрема предлоге Статута, општих 
и других аката које доноси Управни одбор;

  предлаже Управном одбору планове и про-
граме и подноси извештај о њиховој реализа-
цији;

  стара се о остваривању програма рада Фонда-
ције у ком циљу утврђује пословну политику 
и обезбеђује да се имовина Фондације чува и 
стално увећава;

  доноси конкретне одлуке о коришћењу сред-
става у складу са Финансијским планом и 
Програмом рада;

  Управник обавља и друге послове који произи
лазе из одлука и закључака Управног одбора и 
општих аката Фондације.

  Управник је самосталан у вршењу послова из 
свог делокруга

Члан 25.

  Управника Фондације именује Управни одбор 
на период од четири године.

  Исто лице може поново бити именовано за уп-
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равника Фондације.
  Сагласност на именовање Управника даје СО 

Пожаревац.
  До избора управника Скупштина општине 

именује в.д. управника Фондације.

Члан 26.

За управника Фондације може да буде именова-
но лице које поред општих, законских услова за ову 
функцију, испуњава и следеће:

  да има VII степен стручне спреме:
• дипломирани историчар уметности;
•  дипломирани сликар, односно академекски 

сликар;
•  дипломирани сликар примењеног сликарс-

тва;
• дипломирани сликар;
• професор ликовне културе ;
• професор српског језика и књижевности;
• менаџер културе и уметности;

  да има најмање три године радног стажа;
  да има положен стручни испит ;
  да има верификоване резултате на пословима 

руковођења у области културе, науке или об-
разовања; и

  да поседује организационе способности.

XI - КОНТРОЛА ПОСЛОВАЊА

Члан 27.

Контролу рада и контролу остваривања посло-
вања Фондације врши општински орган управе над-
лежан за послове културе.

XII - НАДЗОР НАД РАДОМ ФОНДАЦИЈЕ

Члан 28.

Надзор над материјалним и финансијским посло-
вањем врши Надзорни одбор и о резултатима надзо-
ра писмено обавештава Управни одбор и Скупштину 
општине.

Члан 29.

Председника и два члана Надзорног одбора име-
нује Скупштина општине Пожаревац на период од 
четири године.

Члан 30.

Надзор над законитошћу рада Фондације оства-
рује општински орган управе надлежан за послове 
културе.

Овом органу се ради информисања сваке године 
достављају извештаји о раду који садрже реализовани 
програм акција на остваривању циљева Фондације.

XIII-  ЧУВАЊЕ УСПОМЕНЕ НА 
ПОРОДИЦУ ДАРОДАВЦА И ВЕЛИКЕ 
ДОБРОТВОРЕ ФОНДАЦИЈЕ

Члан 31.

Фондација чува успомену на Милену и њене 
претке и обележава годишњице Милениног рођења.

Члан 32.

Заокружене годишњице отварања Галерије Миле
не Павловић Barilli (24 јун) обележаваће се пригод
ним свечаностима, изложбама и информацијама у ме
дијима.

Члан 33.

Фондација чува успомену на велике добротворе 
видним обележавањем и заштитом предмета и по-
себним активностима.

XIV - ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА

Члан 34.

Радници заснивају радни однос у Фондацији у 
складу са Законом о раду, овим Статутом, Општим 
колективним уговором и Посебним колективним уго
вором за библиотеке, музеје, архиве, кинотеке и заво
де за заштиту споменика културе РС.

Члан 35.

Актом о унутрашњој организацији и системати-
зацији радних задатака утврђују се степен и врста 
стручне спреме и други посебни услови за рад на од-
ређеном радном месту.

Члан 36.

 Радници у Фондацији стичу звања у складу са за-
коном и Правилником о стицању музејских звања.

XV - ЈАВНОСТ У РАДУ

Члан 37.

Рад Фондације је јаван и подлеже оценама јавности.

Члан 38.

Информисање о раду Фондације остварује се ре-
ализовањем културноуметничких програма, редов-
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ним обавештавањем јавности путем средстава јавног 
информисања, објављивањем резултата стручног и 
научноистраживачког рада.

Јавност у раду Фондације остварује се и преко 
разматрања програма и извештаја о раду на органи-
ма Фондације и других друштвених органа.

XVI - ПОСЛОВНА ТАЈНА

Члан 39.

Поједини подаци о пословању и односима у Фон
дацији представљају пословну тајну и могу се саоп-
штавати трећим лицима само на начин прописан за-
коном, овим Статутом и другим актима Фондације.

Документа и подаци који се сматрају пословном 
тајном морају се посебно означавати и чувати и не 
смеју се саопштавати нити чинити доступним не-
овлашћеним лицима.

XVII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 40.

На питања која нису регулисана овим Статутом 
примењиваће се општи акти и прописи.

У случају доношења нових прописа са којима не 
би биле сагласне одредбе овог Статута примењиваће 
се општи прописи с тим да се одредбе овог Статута 
имају усагласити са тим прописима у року од три 
месеца од њиховог доношења.

Члан 41.

Статут се доставља Скупштини општине Пожаре
вац и Министарству културе и медија РС, а ступа на 
снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном 
гласнику Општине Пожаревац.

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДАЦИЈЕ 
МИЛЕНИН ДОМ 

ГАЛЕРИЈА МИЛЕНЕ ПАВЛОВИЋ BARILLI

У Пожаревцу, 14.09.2005. год.  Број: 156-2/05

ПРЕДСЕДНИК 
Ранко Милиnковић, с.р.

14.

На основу члана 4. става 3. Одлуке о месним зајед
ницама („Службени гласник општине Пожаревац”, 
бр. 3/05) и на основу члана 44. става 5. Статута оп-
штине Пожаревац („Службени гласник општине 

Пожаревац”, бр. 2/05), Скупштина општине Пожаре
вац, на седници од 03.10.2005. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Статут Месне заједнице 
„Бурјан” у Пожаревцу, бр. 472 од 06.06.2005. годи-
не.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику оп-
штине Пожаревац”.

У Пожаревцу, 03.10.2005. год.  Број: 01-06-55/19

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Иван Грубетић, дипл.инж. машинства

15.

На основу члана 4. става 3. Одлуке о месним за-
једницама („Службени гласник општине Пожаре
вац”, бр. 3/05) и на основу члана 44. става 5. Статута 
општине Пожаревац („Службени гласник општине 
Пожаревац”, бр. 2/05), Скупштина општине Пожаре
вац, на седници од 03.10.2005. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Статут Месне заједнице „Дубра
вица” у Дубравици, бр. 5/105 од 04.09.2005. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику оп-
штине Пожаревац”.

У Пожаревцу, 03.10.2005. год. Број: 01-06-55/20

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

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

16.

На основу члана 4. става 3. Одлуке о месним за-
једницама („Службени гласник општине Пожаре
вац”, бр. 3/05) и на основу члана 44. става 5. Статута 
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општине Пожаревац („Службени гласник општине 
Пожаревац”, бр. 2/05), Скупштина општине Пожаре
вац, на седници од 03.10.2005. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Статут Месне заједнице „Гор
ња мала” у Пожаревцу, бр. 37005 од 31.8.2005. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику оп-
штине Пожаревац”.

У Пожаревцу, 03.10.2005. год.  Број: 01-06-55/21

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

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

17.

На основу члана 4. става 3. Одлуке о месним заје
дницама („Службени гласник општине Пожаревац”, 
бр. 3/05) и на основу члана 44. става 5. Статута оп
штине Пожаревац („Службени гласник општине 
Пожаревац”, бр. 2/05), Скупштина општине Пожаре
вац, на седници од 03.10.2005. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Статут Градске месне зајед-
нице „Костолац” у Костолцу, бр. 580/05 од 13.06.2005. 
године, с тим да се у члану 11. ставу 1. брише тачка 7. 
и да се у члану 60. ставу 1. брише алинеја 2.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику оп-
штине Пожаревац”.

У Пожаревцу, 03.10.2005. год.  Број: 01-06-55/22

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

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

18.

На основу члана 45. Закона о локалним изборима 
(„Службени гласник РС”, бр. 33/02, 37/02, 42/02, 72/03 
и 100/03) и на основу члана 44. Статута општине 
Пожаревац („Службени гласник општине Пожаревац”, 
бр. 2/2005), Скупштина општине Пожаревац, на сед-
ници од 27.09.2005. године, донела је

РЕШЕЊЕ

I

Предрагу Макару, одборнику Скупштине општи-
не Пожаревац из Пожаревца, престао је мандат од-
борника 23.05.2005. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику оп-
штине Пожаревац”.

У Пожаревцу, 27.09.2005. год.  Број: 0106-55

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

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

19.

На основу члана 5. Пословника Скупштине опш
тине Пожаревац („Службени гласник општине 
Пожаревац”, бр. 2/05) и на основу члана 44. Статута 
општине Пожаревац („Службени гласник општине 
Пожаревац”, бр. 2/05), Скупштина општине Пожа
ревац, на седници од 29.6.2005. године, донела је

РЕШЕЊЕ

I

Верификује се додељени мандат одборника 
Скупштине општине Пожаревац и то: 1. Николић 
Владану из Пожаревца, ул. Лоле Рибара бр. 59.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику оп-
штине Пожаревац”

У Пожаревцу, 29.6.2005. год.  Број: 01-06-31/1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Иван Грубетић дипл. инж. маш., с.р.
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20.

На основу члана 5. Пословника Скупштине оп-
штине Пожаревац („Службени гласник општине 
Пожаревац”, бр. 2/05) и на основу члана 44. Статута 
општине Пожаревац („Службени гласник општине 
Пожаревац”, бр. 2/05), Скупштина општине Пожаревац, 
на седници од 27.9.2005. године, донела је

РЕШЕЊЕ

I

Верификује се додељени мандат одборника Скуп
штине општине Пожаревац и то: 1. Савић Дејану из 
Пожаревца, ул. Шумадијска бр. 6/9.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику оп-
штине Пожаревац”.

У Пожаревцу, 27.9.2005. год.  Број: 01-06-55

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

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

21.

На основу члана 13. Одлуке о оснивању фондације 
„Пожаревачки мир 1718” („Службени гласник опш-
тине Пожаревац”, бр. 5/05) и на основу члана 44. Ста
тута општине Пожаревац („Службени гласник општи-
не Пожаревац”, бр. 2/05), Скупштана општине Пожа
ревац, на седници 03.10.2005.године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању председника и 4 члана 

Управног одбора Фондације „Пожаревачки 
мир 1718”

I

У Управни одбор Фондације „Пожаревачки мир 
1718” именују се:

  за председника Благојевић Звонимир из Пожа-
ревца, заменик Председника општине;

  за чланове:
1.  Тодоровић Весна из Пожаревца, ул. Вељка 

Влаховића бр. 63;
2. Лазовић Драган из Пругова;
3.  Ћорђевић Милорад из Пожаревца, Пожаре-

вачка гимназија; и

4.  Јеремић Драгиша из Пожаревца, ул. Ђурђа 
Бранковића бр. 10.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику оп-
штине Пожаревац”.

У Пожаревцу, 03.10.2005. год.  Број: 01-06-55/24а

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

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

22.

На основу члана 2. Одлуке о установљењу награ-
де и повеље општине Пожаревац („Службени глас-
ник општине Пожаревац”, бр. 6/2001) и на основу 
члана 44. Статута општине Пожаревац („Службени 
гласник општине Пожаревац”, бр. 2/05), Скупштина 
општине Пожаревац, на седници од 3.10.2005. годи-
не, донела је

РЕШЕЊЕ 
о именовању председника и чланова Одбора 

за додељивање награда 
и повеља општине Пожаревац

I

У Одбор за додељивање награда и повеља општи-
не Пожаревац именују се:

  за председника Душан Вујичић, председник 
општине Пожаревац;

  за чланове:
1.  Миомир Илић, одборник из Пожаревца;
2.  Звонимир Благојевић, заменик председника 

општине Пожаревац;
3.  Верољуб Арсић, одборник из Пожаревца;
4.  Саша Ваљаревић, ЈКП „Комуналне службе” 

у Пожаревцу;
5.  Предраг Пајић, одборник из Пожаревца;
6.  Тома Јаничић, одборник из Пожаревца, ул. 

7. јула бр. 1;
7.  Јелена Љубомировић, одборник из Пожа-

ревца, ул. Поречка бр. 6;
8.  Зоран Марјановић из Пожаревца; ул. Јеле-

не Ћетковић бр. 6;
9.  Јелена Јотић из Пожаревца, ул. Војске Југо-

славије бр. 65; и
10.  Зоран Крстић, одборник из Пожаревца, ул. 

Чеде Васовића бр. 62/3.
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II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику оп-
штине Пожаревац”.

У Пожаревцу, 03.10.2005. год.  Број: 01-06-55/24 б

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

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

23.

На основу тачке III. Одлуке о образовању Савета 
за равноправност полова („Службени гласник општи
не Пожаревац”, бр. 5/05) и на основу члана 44. Стату
та општине Пожаревац („Службени гласник општи
не Пожаревац”, бр. 2/05), Скупштина општине Пожа
ревац, на седници од 03.10.2005. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању председника, заменика 
председника и 7 чланова Савета за 

равноправност полова

I

У Савет за равноправност полова именују се:

  за председника Јанковић Верица из Пожаревца, 
ул. 27. априла бр. 35, а за заменика Младеновић 
Наташа из Пожаревца, Вардарска бр. 19/30;

  за чланове:
1.  Марковић Маргита из Пожаревца, ул. Станоја 

Главаша бр. 28А/7;

2.  Кукољ Душанка из Пожаревца, ул. Ратарска 
Л 2/9;

3.  Стевић Весна из Пожаревца, Општинска уп-
рава општине Пожаревац;

4.  Буњић Сњежана из Пожаревца, Војске Југо-
славије бр. 243;

5.  Николић Софија из Пожаревца, ул. Мачван-
ска бр. 22;

6.  Лекић Лидија из Пожаревца, ул. Симе Си-
мића бр. 26 и

7.  Вујчић Верица из Пожаревца, ул. Слобода-
на Јовића.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику оп-
штине Пожаревац”.

У Пожаревцу, 03.10.2005. године Број: 01-06-55/24в

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

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

24.

На основу члана 14. Закона о локалним избори
ма („Службени гласник РС”, бр. 33/02, 37/02, 72/03 
и 100/03) и на основу члана 44. Статута општине 
Пожаревац („Службени гласник општине Пожаре
вац”, бр. 2/05), Скупштина општине Пожаревац, на 
седници од 03.10.2005. године, донела је

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

Општинске изборне комисије за спровођење 
избора за одборнике Скупштине општине 

Пожаревац и председника општине

I

Разрешава се дужности заменика члана Општинс
ке изборне комисијс за спровођење избора за одбор-
нике Скупштине општине Пожаревац и председника 
општине Николић Владан из Пожаревца.

II

У Општинској изборној комисији за спровођење 
избора за одборнике Скупштине општине Пожаревац 
и председника општине за заменика члана Илић 
Дејана именује се:

1. Рајић Томислав из Пожаревца, ул. Његошева 
бр. 2.

III

Ово решење објавити у „Службеном гласнику оп-
штине Пожаревац”.

У Пожаревцу, 03.10.2005. године Број: 01-06-55/24г

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Иван Грубетић дипл. инж. маш., с.р.
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25.

На основу члана 52. и 53. става 2. и 3. и 54. За
кона о основама система образовања и васпита
ња („Службени гласник РС” бр. 62/03, 64/04, 58/04 
и 62/04) и на основу члана 44. Статута општине 
Пожаревац („Службени гласник општине Пожаре
вац”, бр. 2/05), Скупштина општине Пожаревац, на 
седници од 03.10.2005. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању једног чла-

на Школског одбора Медицинске школе у 
Пожаревцу

I

Разрешава се дужности члана Школског одбора 
Медицинске школе у Пожаревцу и то: 1. Оцокољић 
Драгана из Пожаревца, представник Скупштине оп-
штине Пожаревац.

II

У Школски одбор Медицинске школе у Пожарев
цу за члана се именује:

1. Стојковић Славиша из Пожаревца, ул. Манасиј
ска бр. 1, представник Скупштине општине Пожа
ревац.

III

Ово решење објавити у „Службеном гласнику оп-
штине Пожаревац”.

У Пожаревцу, 03.10.2005. године Број: 01-06-55/24д

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

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

26.

На основу члана 52. и 53. става 2. и 3. и 54. За
кона о основама система образовања и васпита
ња („Службени гласник РС”, бр. 62/03, 64/04, 
58/04 и 62/04) и на основу члана 44. Статута оп-
штине Пожаревац („Службени гласник општи-
не Пожаревац”, бр. 2/05), Скупштина општине 
Пожаревац, на седници од 03.10.2005. године, доне-
ла је

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању једног чла-

на Школског одбора Пољопривредне шко-
ле са домом ученика „Соња Маринковић” у 

Пожаревцу

I

Разрешавају се дужности члана Школског одбо-
ра Пољопривредне школе са домом ученика „Соња 
Маринковић” у Пожаревцу и то:

1. Јанковић др Владан, представник Скупштине 
општине Пожаревац.

II

У Школски одбор Пољопривредне школе са до-
мом ученика „Соња Маринковић” у Пожаревцу за 
чланове се именују:

1. Перић Александар из Пожаревца, ул. др Младе
на Стојановића бр. 14, представник Скупштине оп-
штине Пожаревац;

III

Ово решење објавити у „Службеном гласнику оп-
штине Пожаревац”.

У Пожаревцу, 03.10.2005. годнне Број: 01-06-55/24ђ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

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

27.

На основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину („Сл. гласник 
РС”, бр. 135/04), а у вези члана 46. Закона о пла-
нирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 47/03), 
Одељење за урбанизам, комуналне и имовинс-
коправне послове Општинске управе општине 
Пожаревац, доноси

Р Е Ш Е Њ Е 
о не приступању изради стратешке процене 
утицаја на животну средину Плана детаљне 
регулације за кп. бр. 511/1 КО Кленовник, 

ради изградње бензинске станице

1.  Не приступа се изради стратешке процене 
утацаја на животну средину за Урбанистички 
план детаљне регулације за кп. бр. 511/1 КО 
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Кленовник, ради изградње бензинске станице 
(у даљем тексту: Плана).

2.  ЈП Дирекција за изградњу општине Пожаревац 
израдило је Урбанистички план детаљне регу-
лације за кп. бр. 511/1 КО Кленовник, ради из-
градње бензинске станице на основу Одлуке о 
изради Урбанистичког плана детаљне регула-
ције за кп. бр. 511/1 КО Кленовник, ради из-
градње бензинске станице („Сл. гласник оп-
штине Пожаревац”, бр. 6/05), а у складу са 
Законом о планирању и изградњи („Сл. глас-
ник РС”, бр. 47/03).

3.  Планом је обухваћена кат. парцела бр. 511/1 КО 
Кленовник у површини од 28,43 ара.

4.  Циљ израде Плана је изградња бензинске ста-
нице са аутоперионицом и гаражом.

5.  Израдом „Претходне анализе утицаја бензинс-
ке пумпе на кп. бр. 511 КО Кленовник на жи-
вотну средину” и решења Министарства наука 
и заштите животне средине Републике Србије, 
Београд, Управе за заштиту животне средине, 
бр. 3530201201/200404 од 22.09.2004. године, 
у којој је описан и вреднован садржај, циљеви 
и карактеристике објекта у односу на простор, 
воду, ваздух, буку и културна добра и њихов 
значај на заштиту животне средине, постојеће 
стање и квалитет животне средине, могућности 
и карактеристике значајних утицаја пумпе на 
животну средину и предложене мере које тре-
ба предузети за смањење или спречавање штет-
них утицаја на животну средину.

6.  Ово Решење је саставни део Одлуке о изра-
ди Урбанистичког плана детаљне регулације 
за кп. бр. 511/1 КО Кленовник, ради изградње 
бензинске станице и исто иде на јавни увид са 
Планом пре утврђивања предлога плана.

7.  Ово Решење се објављује у „Службеном глас-
нику општине Пожаревац”.

Образложење

Изради Урбанистичког плана детаљне регулације 
за кп. бр. 511/1 КО Кленовник, ради изградње бен-
зинске станице, приступило се на основу Одлуке о 
изради Урбанистичког плана детаљне регулације 
за кп. бр. 511/1 КО Кленовник, ради изградње бен-
зинске станице („Сл. гласник општине Пожаревац”, 
бр. 6/05). Према Одлуци, инвеститор Плана је Чула 
Славиша из Костолца.

Планом је обухваћена једна парцела у површини 
од 28,43 ара кп. бр. 511/1 КО Кленовник.

Израда плана врши се ради изградње бензинске 
станице са аутоперионицом и гаражом, а обзиром да 
се налази у рубном подручју града Костолца и да је 
обухваћен Просторним планом општине Пожаревац, 
као планом вишег реда, а не постоји план нижег ре-
да. Програм за израду Плана усвојен са Одлуком за 
израду Плана, усвојен је као саставни део Одлуке.

План је израдила ЈП Дирекција за изградњу опш-
тине Пожаревац, а Програм Одељење за урбанизам, 
комуналне и имовинскоправне послове у сарадњи 
са Комисијом за планове СО Пожаревац  извештај 
бр. 04350187/05.

У претходној анализи утицаја на животну среди-
ну дат је:

  методолошки приступ, коришћењем метода 
Европске фондације за хемијско инжењерство 
из 1985. године, методе за анализу хозарди из 
1987. године;

  законска регулатива;
  подаци о локацији са анализом постојећег стања 

загађености животне средине, имајући у виду 
да у окружењу постоје ТЕ „Костолац” А и Б и 
„Костолац” А, топлана за снабдевање топлот-
ном енергијом Пожаревца и Костолца, котлар-
нице индивидуалних домаћинства и коришћење 
пећи на чврсто гориво, као и буку са постојећег 
регионалног пута и издувне гасове из аутомоби-
ла који се крећу путем на који се уливају вози-
ла са пумпе;

  климатско  метеоролошке и хидрогеолошке 
прилике (падавине, температура ваздуха, ветар 
и микроклиматске прилике);

  морфолошке и хидролошке прилике ширег под-
ручја, долина Дунава и Млаве са једне стране и 
пожаревачке греде са друге стране;

  геолошка грађа ширег подручја  учествују па-
лалезојске, терцијалне и квартарне старости, са 
доста наслага „барског леса”, дебљине до 2м и 
песка и шљунка;

  хидролошке карактеристике истражног подручја 
(алувијално песковито, шљунковито седименти, 
плиоценски песковито, глиновни комплекс, лес 
и делувијално  елувијалне творевине, добре во-
допропустивости;

  фауна и флора  њива I класе, около пољоприв
редно земљиште;

  заштићених културних добара на локацији и не-
посредној околини нема, уколико инвеститор 
у току ископавања наиђе на остатке културног 
добра, дужан је исте пријавити Заводу за зашти-
ту споменика културе у Смедереву.

У оквиру претходне анализе дат је опис објекта 
са главним карактеристикама технолошког проце-
са, могуће промене утицаја на животну средину (за-
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гађивање ваздуха, бука, загађивање воде и земљиш-
та, процена опасности од могућег удеса).

На крају су дате „Мере које се планирају и које 
треба предузети за смањење или спречавање штет-
них утицаја на животну средину”, мишљење ЈВП 
„Србија воде” Београд РЈ Смедерево, бр. с/04344 од 
30.06.2002. године.

На предлог овог Решења, Одељење за урбанизам, 
комуналне и имовинскоправне послове Општинске 
управе Пожаревац, прибавило је мишљење.

На основу напред изнетог, Одељење је одлучило 
као у диспозитиву.

Против овог решења може се изјавити жалба у 
року од 15 дана од дана пријема истог, Министарству 
финансија, таксирана са прописаном административ-
ном таксом, а иста се подноси преко овог Одељења.

РЕШЕНО У ОДЕЉЕЊУ ЗА УРБАНИЗАМ, 
КОМУНАЛНЕ И ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ 

ПОСЛОВЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ БР. 04-350- 328 

ОД 12.08.2005. г.

    ОБРАЂИВАЧ     НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
 Радица Пејовић  Војислав Пајић, д.и.а., с.р. 
дипл.правник, с.р.

28.

По извршеном сравњењу са изворним текстом 
утврђено је да се у Одлуцу о општинским админис-
тративним таксама („Службени гласник општине 
Пожаревац”, бр. 6 од 01.07.2005. године, поткрала 
грешка па се даје

ИСПРАВКА 
Одлуке о општинским административним 

таксама

У Одлуци о општинским административним так-
сама („Службени гласник општине Пожаревац”, бр. 
6 од 01.07.2005. године, врши се следећа исправка.

У Таксеној тарифи за општинске администра-
тивне таксе у тарифном броју 6 под 3г уместо броја 
„100” треба да стоји број „1.000”.

У Пожаревцу, 18.07.2005. године Број: 01-06-31/3

ИЗ РЕДАКЦИЈЕ СЛУЖБЕНОГ ГЛАСНИКА 
ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ
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