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На основу члана 57. става 1. Закона о локалној са-
моуправи („Службени гласник Републике Србије”, број 
9/02, 33/04 и 135/04) и на основу члана 44. става 1. тач-
ке 5. и 7. Статута општине Пожаревац („Службени 
гласник општине Пожаревац”, бр. 2/05), Скупштина 
општине Пожаревац, на својој седници од 06.12.2006. 
године, донела је

ОДЛУКУ 
о изменама и допунама Одлуке о 

Општинској управи општине Пожаревац

Члан 1

У Одлуци о Општинској управи општине Пожаревац 
(“Службени гласник општине Пожаревац”, бр. 5/04) у 
члану 7. после алинеје 4. додаје се алинеја 5. која гласи: 
„5. Одељење за послове општинске пореске управе”.

Члан 2
У члану 11. после речи: „издавање уверења и про-

писаних потврда” додају се речи: „обављање пос-
лова услужног центра у ул. Моше Пијаде бр. 1 у 
Пожаревцу”, а после речи: „месне канцеларије” до-
дају се речи: „увид и припрему података о имовини”.

Члан 3
После члана 11. додаје се члан 11.а, који гласи:

Члан 11 а
Одељење за послове општинске пореске управе вр-

ши све послове из члана 2. ове одлуке, који се односе 
на изворне приходе општине и то: пријем, обрада, кон-
трола и унос података из пореских пријава, утврђивање 
решењем обавеза по основу локалних јавних прихо-
да за које није прописано да их сам порески обвезник 
утврђује (самоопорезивање), евидентирање утврђене по-
реске обавезе у пореском књиговодству општинске по-
реске администрације у складу са прописима, књижење 
извршених уплата по основу локалних јавних прихода, 
послови канцеларијске и теренске пореске контроле за-
конитости и правилности испуњавања пореске обавезе 
које се утврђују решењем општинске пореске админис-
трације, послови обезбеђења наплате пореске обавезе, 
послови редовне и принудне наплате, одлагања плаћања 
пореског дуга, покретања поступка стечаја, подношења 
захтева за покретање пореског прекршајног поступка, 
достављања извештаја са доказима Пореској полицији 
када постоје основи сумње да је извршено пореско кри-
вично дело, послови првостепеног поступка по изјавље-

ним жалбама пореских обвезника, вођење поновног пос-
тупка по поништеним управним актима, послови пру-
жања правне помоћи надлежним организационим једи-
ницама Пореске управе и другим пореским одељењи-
ма локалне пореске администрације, послови вођења је-
динственог пореског књиговодства за локалне јавне при-
ходе, примене јединствених стандарда, дефиниција, кла-
сификација и номенклатура, кодирања података и тех-
нику обраде у складу са јединственим информационим 
системом за локалне јавне приходе, послови припреме 
методолошких упутстава за једнообразну примену про-
писа из области локалних јавних прихода, послови чу-
вања службене тајне у пореском поступку, послови у ве-
зи повраћаја више или погрешно наплаћених локалних 
јавних прихода и споредних пореских давања, послови 
давања бесплатних информација о пореским прописима 
из којих произилази пореска обавеза по основу локалних 
јавних прихода (сервис пореских обвезника), послови у 
вези продужења рокова за подношење пореских прија-
ва, послови издавања уверења и потврда у вези локал-
них јавних прихода, послови извештавања локалне са-
моуправе и Пореске управе у вези локалних јавних при-
хода и други послови из делокруга локалне пореске ад-
министрације“.

Члан 4
После члана 62. додаје се члан 62а који гласи:

Члан 62 а
У погледу поступка утврђивања, наплате и конт-

роле изворних јавних прихода који припадају опш-
тини, права и обавеза пореских обвезника, регистра-
ције пореских обвезника, прекршаја и осталог што 
није посебно прописано овом одлуком и Законом о 
финансирању локалне самоуправе, сходно се при-
мењују одредбе закона којим се уређује порески пос-
тупак и пореска администрација”.

Члан 5
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од да-

на објављивања у „Службеном гласнику општине 
Пожаревац”, а примењиваће се од 1.1.2007. године.

У Пожаревцу, 06.12.2006. године Број: 01-06-57/4

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Иван Грубетић, дипл.инж. машинства
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На основу члана 44. става 1. тачке 1. Статута 
општине Пожаревац („Службени гласник општи-
не Пожаревац”, број 2/05), Скупштина општине 
Пожаревац, на седници од 06.12.2006. године, доне-
ла је

ОДЛУКУ 
о допуни Пословника Скупштине општине 

Пожаревац

Члан 1
У члану 71. Пословника Скупштине опш-

тине Пожаревац („Службени гласник општине 
Пожаревац”, бр. 2/05) додаје се став 3. који гласи:

„Предлог за разрешење председника Скупштине, 
заменика председника Скупштине и секрета-
ра Скупштине не може се поново поднети у року 
краћем од 3 месеца од дана подношења претходног 
предлога за разрешење, као ни у року краћем од 3 
месеца од дана разматрања претходног предлога за 
разрешење на седници Скупштине”.

Члан 2
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у 

„Службеном гласнику општине Пожаревац”.

У Пожаревцу, 06.12.2006. године Број: 01-06-57/2

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Иван Грубетић, дипл.инж. машинства
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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. 29 и 44 Статута општине 
Пожаревац («Сл.гласник општине Пожаревац», бр. 
2/2005), Скупштина општине Пожаревац, на седни-
ци од   06.12.2006.године утврдила је

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 
о увођењу самодоприноса за подручје Месне 

заједнице «Лучица»

Члан 1
Уводи се самодопринос у новчаном облику за 

подручје Месне заједнице «Лучица» личним изја-
шњавањем грађана уз потпис.

Члан 2
Самодопринос се уводи за раздобље од 5 годи-

на и то почев од 01.01.2007.године до 31.12.2011. го-
дине.

Члан 3
Планирана средства за Месну заједницу «Лучица» 

износе 12.000.000 динара.
Планирани приход из става 1. овог члана чини део 

укупних средстава која ће се формирати и кроз дру-
ге видове учешћа у обезбеђењу средстава ( учешће 
Дирекције за изградњу општине Пожаревац, креди-
ти 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 заједнице «Лучица», а 
на бази програма самодоприноса за подручје Месне 
заједнице «Лучица».

Члан 5
Средства из самодоприноса користиће се у наве-

деном раздобљу а према следећем распореду:
– 20% за изградњу водовода и канализације,
–  7% за одржавање уличне расвете и ниско-напон-

ске мреже,
– 5% за одржавање Дома културе, 
– 20% за одржавање пољских и сеоских путева,
– 5% за одржавање гробља Лучичко-Поповачког,
–  10% за пресвлачење старог асфалта и изградња 

новог,
– 3% за одржавање спортских терена,
–  1% за дотације удружењима у Месној заједни-

ци,
– 2% за трошкове Савета месне заједнице,
–  5% за дотације КУД-у «Милош Савић» 

Лучица,
– 13% за дотације цркви,
– 5% за дотације Спортском друштву,
– 1% за дотације Основној школи,
–  3% за плаћање електричне енергије за Дом културе.

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 радном од-
носу у земљи и иностранству, а ако није могуће   
утврдити основицу за обрачун самодоприноса 
за зараде радника у иностранству, као основи-
цу 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 обавезе 
плаћају у годишњем паушалном износу;



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ Број 10 - Страна 3 06.12.2006.

–  3% за грађане који обавезе плаћају према оства-
реној заради, у проценту од сваког појединачно 
оствареног прихода;

– 2% на приходе од зарада;
– 2% од прихода од ауторских права;
– 10% на приход од пољопривредне делатности.

Самодопринос се не може уводити на примања 
и  имовину који су законом изузети од опорези-
вања.

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 по-
резе грађана.

Члан 8
Новчана средства која се прикупљају на основу 

одлуке о самодоприносу који се уводи за подручје 
Месне заједнице «Лучица» уплаћују се на рачун 
Месне заједнице «Лучица».

Члан 9
За праћење наплате и реализације самодоприно-

са, управљање и надзор над тим средствима и доно-
шење наредби за извршење финансијског плана са-
модоприноса, Савет Месне заједнице „Лучица“ об-
разоваће посебну Комисију за спровођење самодоп-
риноса 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 

објављивања у «Службеном гласнику општине 
Пожаревац».

У Пожаревцу 06.12.2006.године Број 01-06-57/7а

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Иван Грубетић, дипл.инж. машинства
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На основу чл. 87 Закона о локалној самоуправи 
(«Сл.гласник РС», бр.9/2002, 33/2004 и 135/2004) и 
на основу чл. 3О и 44 Статута општине Пожаревац 
(«Сл.гласник општине Пожаревац», бр. 2/2005), 
Скупштина општине Пожаревац, на седници од 
6.12.2006.године донела је

О Д Л У К У  
о расписивању личног изјашњавања 
грађана о увођењу самодоприноса за 

подручје Месне заједнице „Лучица“ уз 
потпис

  1.  Расписује се лично изјашњавање грађана о 
увођењу самодоприноса за подручје Месне 
заједнице „Лучица“ за период од 01.01.2007.
год. до 31.12.2011.године.

  2.  Ради законитости спровођења личног изја-
шњавања грађана уз потпис Скупштина оп-
штине Пожаревац ће образовати посебну ко-
мисију за спровођење личног изјашњавања 
грађана уз потпис о увођењу самодоприноса 
за подручје Месне заједнице „Лучица“.

  3.  Комисија ће се старати о законитости личног 
изјашњавања грађана уз потпис и дати посеб-
но упутство за спровођење истог.

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

личног изјашњавања грађана уз потпис могу 
имати своје заменике.

  6.  Лично изјашњавање грађана уз потпис ће се 
спровести у периоду од 18.12.2006.год. до 
28.12.2006. године.

  7.  На личном изјашњавању уз потпис грађани ће 
се изјаснити о следећем питању:

       „ Да ли сте за то да се увођењем самодопри-
носа за подручје Месне заједнице «Лучица» 
за наредних пет година (од 01.01.2007.год 
до 31.12.2011.године) настави изградња 
инфраструктуре,реновира црква, изгради во-
довод и канализација, одржавају пољски и 
сеоски путеви, одржава јавна расвета, ре-
ше социјални проблеми, да се финансира 
спорт, култура и образовање и рад Савета МЗ 
„Лучица“.

  8.  На листићу за лично изјашњавање уз потпис, 
грађани ће се изјашњавати заокруживањем ре-
чи «ДА» или «НЕ».

  9.  После личног изјашњавања грађана уз потпис 
о увођењу самодоприноса, Комисија за спро-
вођење личног изјашњавања грађана ће утвр-
дити коначне резултате личног изјашњавања 
грађана и објавити их.

10.  Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општи-
не Пожаревац“.

У Пожаревцу, 6.12.2006.године Број 01-06-57/7б

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Иван Грубетић, дипл.инж. машинства
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На основу чл. 88 и 89 Закона о локалној са-
моуправи („Сл.гласник РС“, бр.9/2002, 33/2004 и 
135/2004) и на основу чл.30., 31. и 44. Статута опш-
тине Пожаревац («Сл.гласник општине Пожаревац», 
бр. 2/2005), Скупштина општине Пожаревац, на сед-
ници од 06.12.2006.године донела је

РЕШЕЊЕ 
о образовању Комисије за спровођење 

личног изјашњавања грађана о увођењу 
самодоприноса за подручје Месне заједнице 

„Лучица“ уз потпис

1.  Образује се Комисија за спровођење личног 
изјашњавања грађана уз потпис о увођењу са-
модоприноса за подручје Месне заједнице 
„Лучица“.

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

-  Јовица Савић - за председника Комисије, 
-  Радиша Стокић - за заменика председника 

Комисије 
- Латиборка Тодоровић - за члана Комисије, 
-  Душан Милошевић - за заменика члана 

Комисије, 
- Предраг Џаврић - за члана Комисије, 
- Тихомир Јеремић - за заменика члана Комисије.

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

У Пожаревцу 06.12.2006.године Број 01-06- 57/7в

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Иван Грубетић, дипл.инж. машинства

6

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. 29 и 44 Статута општине 
Пожаревац («Сл.гласник општине Пожаревац», бр. 
2/2005), Скупштина општине Пожаревац, на седни-
ци од   06.12.2006.године утврдила је

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 
о увођењу самодоприноса за подручје Месне 

заједнице „Острово“

Члан 1
Уводи се самодопринос у новчаном облику за 

подручје Месне заједнице „Острово“ личним изја-
шњавањем грађана уз потпис.

Члан 2
Самодопринос се уводи за раздобље од 5 година и 

то почев од 01.01.2007.године до 31.12.2011. године.

Члан 3
Планирана средства за Месну заједницу 

«Острово» износе 3.000.000 динара.
Планирани приход из става 1. овог члана чини део 

укупних средстава која ће се формирати и кроз дру-
ге видове учешћа у обезбеђењу средстава ( учешће 
Дирекције за изградњу општине Пожаревац, креди-
ти 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 заједнице „Острово“, а 
на бази програма самодоприноса за подручје Месне 
заједнице „Острово“.

Члан 5
Средства из самодоприноса користиће се у наве-

деном раздобљу а према следећем распореду:
- 30% за изградњу пута Острово - Дубравица,
-  10% за изградњу трибина стадиона за мале спортове,
- 10% за финансирање спорта и културе,
-  10% за финансирање рада Савета МЗ „Острово“,
- 20% за реновирање цркве,
-  10% за уређење зелених површина и одржавање 

јавне расвете у селу,
- 5% за решавање социјалних проблема, 
- 5% за одржавање гробља.

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 радном од-
носу у земљи и иностранству, а ако није могуће 
утврдити основицу за обрачун самодоприноса 
за зараде радника у иностранству, као основи-
цу 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 обавезе 
плаћају у годишњем паушалном износу;

–  3% за грађане који обавезе плаћају према оства-
реној заради, у проценту од сваког појединачно 
оствареног прихода;

– 2% на приходе од зарада;
– 2% од прихода од ауторских права;
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– 5% на приход од пољопривредне делатности.
Самодопринос се  не може уводити  на примања и  

имовину који су законом изузети од опорезивања.

Члан 7
Обрачун и наплату самодоприноса врше:
– од плата исплатилац зарада;
–  у осталим случајевима разрезује га и наплаћује по-

рески орган у складу са Законом о локалној само-
управи 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 „Острово“ уплаћују се на рачун 
Месне заједнице „Острово“.

Члан 9
За праћење наплате и реализације самодоприно-

са, управљање и надзор над тим средствима и доно-
шење наредби за извршење финансијског плана са-
модоприноса, Савет Месне заједнице „Острово“ об-
разоваће посебну Комисију за спровођење самодоп-
риноса и ближе уредити њена права и обавезе.

Члан 10
По спроведеном поступку личног изјашњавања грађана 

уз потпис, донеће се посебна одлука о самодоприносу.

Члан 11
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од објављи-

вања у „Службеном гласнику општине Пожаревац“.

У Пожаревцу  06.12.2006.године Број 01 - 06-57/8а

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Иван Грубетић, дипл.инж. машинства

7

На основу чл. 87 Закона о локалној самоуправи («Сл.
гласник РС», бр.9/2002, 33/2004 и 135/2004) и на основу 
чл. 3О и 44 Статута општине Пожаревац («Сл.гласник 
општине Пожаревац», бр. 2/2005), Скупштина општине 
Пожаревац, на седници од 06.12. 2006.године донела је

ОДЛУКУ 
о расписивању личног изјашњавања грађана 
о увођењу самодоприноса за подручје Месне 

заједнице „Острово“ уз потпис

  1.  Расписује се лично изјашњавање грађана о 
увођењу самодоприноса за подручје Месне 
заједнице „Острово“ за период од 01.01.2007.
год. до 31.12.2011.године.

  2.  Ради законитости спровођења личног изја-
шњавања грађана уз потпис Скупштина 
општине Пожаревац ће образовати посеб-
ну комисију за спровођење личног изја-
шњавања грађана уз потпис о увођењу са-
модоприноса за подручје Месне заједнице 
«Острово».

  3.  Комисија ће се старати о законитости личног 
изјашњавања грађана уз потпис и дати посеб-
но упутство за спровођење истог.

  4.  Комисију чине председник и два члана коми-
сије.

  5.  Председик и чланови Комисије за спровођење 
личног изјашњавања грађана уз потпис могу 
имати своје земенике.

  6.  Лично изјашњавање грађана уз потпис ће се 
спровести у периоду од 18.12.2006.год. до 
23.12.2006. године.

  7.  На личном изјашњавању уз потпис грађани ће 
се изјаснити о следећем питању:

       „ Да ли сте за то да се увођењем самодопри-
носа за подручје Месне заједнице „Острово“ 
за наредних пет година ( од 01.01.2007.г до 
31.12.2011.године) настави изградња пу-
та Острово - Дубравица, изградња триби-
на на стадиону за мале спортове, реновира 
црква, уреде зелене површине, одржава јав-
на расвета, реше социјални проблеми, да се 
финансира спорт и култура и рад Савета МЗ 
„Острово“.

  8.  На листићу за лично изјашњавање уз потпис, 
грађани ће се изјашњавати заокруживањем ре-
чи «ДА» или «НЕ».

  9.  После личног изјашњавања грађана уз потпис 
о увођењу самодоприноса, Комисија за спро-
вођење личног изјашњавања грађана ће утвр-
дити коначне резултате личног изјашњавања 
грађана и објавити их.

10.  Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општи-
не Пожаревац“.

У Пожаревцу, 06.12.2006.године Број 01 -06-57/8б

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Иван Грубетић, дипл.инж. машинства

8

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-
тине Пожаревац («Сл.гласник општине Пожаревац», 
бр. 2/2005), Скупштина општине Пожаревац, на сед-
ници од    06.12. 2006.године донела је
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РЕШЕЊЕ 
о образовању Комисије за спровођење 

личног изјашњавања грађана о увођењу 
самодоприноса за подручје Месне заједнице 

„Острово“ уз потпис

1.  Образује се Комисија за спровођење личног 
изјашњавања грађана уз потпис о увођењу са-
модоприноса за подручје Месне заједнице 
„Острово“.

2. У Комисију за спровођење личног изјашњавања 
грађана уз потпис именују се:

– Бобан Тизманов - за председника Комисије, 
– Ненад Живковић - за члана Комисије, 
– Јовица Петровић - за члана Комисије

3.  Ово решење објавити у «Службеном гласнику 
општине Пожаревац».

У Пожаревцу 06.12. 2006.године Број 01-06-57-/8в

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Иван Грубетић, дипл.инж. машинства

9

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. 29 и 44 Статута општине 
Пожаревац («Сл.гласник општине Пожаревац», бр. 
2/2005), Скупштина општине Пожаревац, на седни-
ци од 06.12.2000.године утврдила је

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 
о увођењу самодоприноса за подручје Месне 

заједнице „Дубравица“

Члан 1
Уводи се самодопринос у новчаном облику за 

подручје Месне заједнице «Дубравица» личним изја-
шњавањем грађана уз потпис.

Члан 2
Самодопринос се уводи за раздобље од 5 година и 

то почев од 01.01.2007.године до 31.12.2011.године.

Члан 3
Планирана средства за Месну заједницу 

„Дубравица“ износе 5.000.000 динара.
Планирани приход из става 1. овог члана чини део 

укупних средстава која ће се формирати и кроз дру-
ге видове учешћа у обезбеђењу средстава ( учешће 
Дирекције за изградњу општине Пожаревац, креди-

ти 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 заједнице „Дубравица“, 
а на бази програма самодоприноса за подручје Месне 
заједнице „Дубравица“.

Члан 5
Средства из самодоприноса користиће се у наве-

деном раздобљу а према следећем распореду:
-  40% за плаћање електричне енергије за уличну 

расвету, капелу на
гробљу и дом културе,
- 30% за одржавање путева и депоније смећа,
- 10% за трошкове Савета месне заједнице,
-  8% одржавање зелених површина и уређење 

гробља,
- 5% помоћ цркви «Света Тројица»,
- 5% за одржавање дома културе,
- 2% финансирање спорта и спортских објеката.

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 радника у радном односу у 
земљи и иностранству, а ако није могуће утвр-
дити основицу за обрачун самодоприноса за за-
раде радника у иностранству, као основицу ра-
чунати троструки износ просечне зараде у оп-
штини 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 обавезе 
плаћају у годишњем паушалном износу;

–  3% за грађане који обавезе плаћају према оства-
реној заради, у проценту од сваког појединачно 
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 опорезивања.

Члан 7
Обрачун и наплату самодоприноса врше:
- од плата исплатилац зарада;
-  у осталим случајевима разрезује га и наплаћује по-

рески орган у складу са Законом о локалној  само-
управи  и прописима који важе за порезе грађана.
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Члан 8
Новчана средства која се прикупљају на основу 

одлуке о самодоприносу који се уводи за подручје 
Месне заједнице „Дубравица“ уплаћују се на рачун 
Месне заједнице „Дубравица“.

Члан 9
За праћење наплате и реализације самодоп-

риноса, управљање и надзор над тим средстви-
ма и доношење наредби за извршење финансијс-
ког плана самодоприноса, Савет Месне заједни-
це „Дубравица“ образоваће посебну Комисију за 
спровођење самодоприноса и ближе уредити ње-
на 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“.

У Пожаревцу 06.12.2006.године Број 01-06-57/9а

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Иван Грубетић, дипл.инж. машинства

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 
06.12.2006.године донела је

ОДЛУКУ 
о расписивању личног изјашњавања грађана 
о увођењу самодоприноса за подручје Месне 

заједнице „Дубравица“ уз потпис

1.  Расписује се лично изјашњавање грађана о 
увођењу самодоприноса за подручје Месне за-
једнице „Дубравица“ за период од 01.01.2007.
год. до 31.12.2011.године.

2.  Ради законитости спровођења личног изја-
шњавања грађана уз потпис Скупштина опш-
тине Пожаревац ће образовати посебну коми-
сију за спровођење личног изјашњавања грађа-
на уз потпис о увођењу самодоприноса за под-
ручје Месне заједнице „Дубравица“.

  3.  Комисија ће се старати о законитости 
личног изјашњавања грађана уз потпис и 
дати посебно упутство за спровођење ис-
тог.

  4.  Комисију чине председник и два члана коми-
сије.

  5.  Председик и чланови Комисије за спровођење 
личног изјашњавања грађана уз потпис могу 
имати своје заменике.

  6. Лично изјашњавање грађана уз потпис ће се 
спровести у периоду од 18.12.2006.год. до 
28.12.2006. године.

  7.  На личном изјашњавању уз потпис грађани ће 
се изјаснити о следећем питању:

       „ Да ли сте за то да се увођењем само-
доприноса за подручје Месне заједнице 
„Дубравица“ за наредних пет година ( од 
01.01.2007.г до 31.12.2011.године) наста-
ви одржавање и изградња комуналне инфра-
структуре у Месној заједници „Дубравица“ и 
то: за плаћање електричне енергије за улич-
ну расвету, капелу на гробљу и за дом култу-
ре; за одржавање путева и депонију смећа; 
за трошкове рада месне заједнице; за одржа-
вање зелених површина и уређење гробља; 
за помоћ цркви «Св.Тројица»; за одржавање 
дома културе, као и за финансирање спорта и 
спортских објеката.“

  8.  На листићу за лично изјашњавање уз потпис, 
грађани ће се изјашњавати заокруживањем ре-
чи «ДА» или «НЕ».

  9.  После личног изјашњавања грађана уз потпис 
о увођењу самодоприноса, Комисија за спро-
вођење личног изјашњавања грађана ће утвр-
дити коначне резултате личног изјашњавања 
грађана и објавити их.

10.  Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општи-
не Пожаревац“.

У Пожаревцу, 06.12.2006.године Број 01-06-57/9б

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Иван Грубетић, дипл.инж. машинства
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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-
тине Пожаревац («Сл.гласник општине Пожаревац», 
бр. 2/2005), Скупштина општине Пожаревац, на сед-
ници од 06.12.2006.године донела је
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РЕШЕЊЕ 
о образовању Комисије за спровођење 

личног изјашњавања грађана о увођењу 
самодоприноса за подручје Месне заједнице 

„Дубравица“ уз потпис

1.  Образује се Комисија за спровођење личног 
изјашњавања грађана уз потпис о увођењу са-
модоприноса за подручје Месне заједнице 
«Дубравица».

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

– Радиша Лукић - за председника Комисије,
–  Зоран Илић - за заменика председника Комисије,
– Перица Пајић-за члана Комисије,
– Топлица Јосић - за заменика члана Комисије,
– Никола Негић - за члана Комисије и
–  Зоран Благојевић - за заменика члана 

Комисије.
3.  Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Пожаревац“.

У Пожаревцу 06.12.2006.године Број 01-06-57/9В

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Иван Грубетић, дипл.инж. машинства
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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. 29 и 44 Статута општине 
Пожаревац («Сл.гласник општине Пожаревац», бр. 
2/2005), Скупштина општине Пожаревац, на седни-
ци од 06.12.2006. године утврдила је

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 
о увођењу самодоприноса за подручје Месне 

заједнице «Петка»

Члан 1
Уводи се самодопринос у новчаном облику за 

подручје Месне заједнице «Петка» личним изјашња-
вањем грађана уз потпис.

Члан 2
Самодопринос се уводи за раздобље од 5 година и 

то почев од 01.01.2007.године до 31.12.2011. године.

Члан 3
Планирана средства за Месну заједницу «Петка» 

износе 5.000.000 динара.
Планирани приход из става 1. овог члана чини део 

укупних средстава која ће се формирати и кроз дру-

ге видове учешћа у обезбеђењу средстава ( учешће 
Дирекције за изградњу општине Пожаревац, креди-
ти 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 заједнице «Петка», а 
на бази програма самодоприноса за подручје Месне 
заједнице «Петка».

Члан 5
Средства из самодоприноса користиће се у наве-

деном раздобљу а према следећем распореду:
– 22% за изградњу водовода у Петки,
–  20% за изградњу, доградњу и одржавање путе-

ва у Петки,
–  15% за доградњу, адаптацију и реконструкцију 

Дома културе у Петки, као и одржавање истог,
–  10% за електрификацију Петке,
– 5% за трошкове Савета МЗ «Петка»,
– 5% за заштиту животне средине,
– 5% за финансирање КУД-а «Петка»
–  10% за финансирање спорта и спортских обје-

ката,
–  5% за помоћ цркви «Св. Никола» и гробљу у 

Петки и
– 3% за помоћ удружењима грађана.

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 радном од-
носу у земљи и иностранству, а ако није могуће   
утврдити основицу за обрачун самодоприноса 
за зараде радника у иностранству, као основи-
цу 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 обавезе 
плаћају у годишњем паушалном износу;

–  3% за грађане који обавезе плаћају према оства-
реној заради, у проценту од сваког појединачно 
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 опорезивања.
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Члан 7
Обрачун и наплату самодоприноса врше:
– од плата исплатилац зарада;
–  у осталим случајевима разрезује га и наплаћује по-

рески орган у складу са Законом о локалној само-
управи и прописима који важе за порезе грађана.

Члан 8
Новчана средства која се прикупљају на осно-

ву одлуке о самодоприносу који се уводи за под-
ручје Месне заједнице «Петка» уплаћују се на рачун 
Месне заједнице «Петка».

Члан 9
За праћење наплате и реализације самодоприно-

са, управљање и надзор над тим средствима и доно-
шење наредби за извршење финансијског плана са-
модоприноса, Савет Месне заједнице «Петка» 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».

У Пожаревцу 06.12.2006.године Број 01-06-57/10a

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Иван Грубетић, дипл.инж. машинства
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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    06.  
12. 2006.године донела је

ОДЛУКУ 
о расписивању личног изјашњавања 
грађана о увођењу самодоприноса за 

подручје Месне заједнице «Петка» уз потпис

  1.  Расписује се лично изјашњавање грађана о 
увођењу самодоприноса за подручје Месне 
заједнице «Петка» за период од 01.01.2007.
год. до 31.12.2011.године.

  2.  Ради законитости спровођења личног изја-
шњавања грађана уз потпис Скупштина 
општине Пожаревац ће образовати посеб-
ну комисију за спровођење личног изја-
шњавања грађана уз потпис о увођењу са-
модоприноса за подручје Месне заједнице 
«Петка».

  3.  Комисија ће се старати о законитости 
личног изјашњавања грађана уз потпис и 
дати посебно упутство за спровођење ис-
тог.

  4.  Комисију чине председник и два члана коми-
сије.

  5.  Председик и чланови Комисије за спровођење 
личног изјашњавања грађана уз потпис могу 
имати своје заменике.

  6.  Лично изјашњавање грађана уз потпис ће се 
спровести у периоду од 18.12.2006.ГОД. до 
28.12.2006. године.

  7.  На личном изјашњавању уз потпис грађани ће 
се изјаснити о следећем питању:

       „ Да ли сте за то да се увођењем само-
доприноса за подручје Месне заједни-
це „Петка“ за наредних пет година ( од 
01.01.2007.г до 31.12.2011.године) настави 
изградња комуналне инфраструктуре у МЗ 
„Петка“, за изградњу водовода, изградњу, 
доградњу и одржавање путева у Петки, за 
доградњу, адаптацију и реконструкцију 
Дома културе у Петки, за електрификацију 
Петке, за трошкове Савета МЗ „Петка“, за 
заштиту животне средине, за финансирање 
КУД-а „Петка“, за финансирање спорта и 
спортских објеката, за помоћ цркви „Св.
Никола“ и гробља у Петки и за помоћ удру-
жењима грађана.

  8.  На листићу за лично изјашњавање уз потпис, 
грађани ће се изјашњавати заокруживањем ре-
чи «ДА» или «НЕ».

  9.  После личног изјашњавања грађана уз потпис 
о увођењу самодоприноса, Комисија за спро-
вођење личног изјашњавања грађана ће утвр-
дити коначне резултате личног изјашњавања 
грађана и објавити их.

10.  Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у «Службеном гласнику општи-
не Пожаревац».

У Пожаревцу, 06.12.2006.године Број 01-06-57/10б

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Иван Грубетић, дипл.инж. машинства
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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-
тине Пожаревац («Сл.гласник општине Пожаревац», 
бр. 2/2005), Скупштина општине Пожаревац, на сед-
ници од  06.12.2006.године донела је

РЕШЕЊЕ 
о образовању Комисије за спровођење 

личног изјашњавања грађана о увођењу 
самодоприноса за подручје Месне заједнице 

„Петка” уз потпис

1.  Образује се Комисија за спровођење личног изја-
шњавања грађана уз потпис о увођењу самодоп-
риноса за подручје Месне заједнице „Петка“.

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

– Рајко Божић - за председника Комисије, 
– Васа Јованов - за члана Комисије, 
– Слободан Миловановић - за члана Комисије,

3.  Ово решење објавити у «Службеном гласнику 
општине Пожаревац».

У Пожаревцу 06.12.2006.године Број 01-06- 57/10в

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Иван Грубетић, дипл.инж. машинства
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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. 29 и 44 Статута општине 
Пожаревац («Сл.гласник општине Пожаревац», бр. 
2/2005), Скупштина општине Пожаревац, на седни-
ци од 06.12.2006.године утврдила је

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 
о увођењу самодоприноса за подручје Месне 

заједнице „Брадарац“

Члан 1
Уводи се самодопринос у новчаном облику за 

подручје Месне заједнице „Брадарац“ личним изја-
шњавањем грађана уз потпис.

Члан 2
Самодопринос се уводи за раздобље од 5 година и 

то почев од 01.01.2007.године до 31.12.2011.године.

Члан 3
Планирана средства за Месну заједницу 

«Брадарац» износе 3.000.000 динара.
Планирани приход из става 1. овог члана чини део 

укупних средстава која ће се формирати и кроз дру-
ге видове учешћа у обезбеђењу средстава ( учешће 
Дирекције за изградњу општине Пожаревац, креди-
ти 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 заједнице „Брадарац“, а 
на бази програма самодоприноса за подручје Месне 
заједнице „Брадарац“.

Члан 5
Средства из самодорпиноса користиће се у наве-

деном раздобљу а према следећем рапореду:
– 20% за електрификацију Брадарца, 
– 20% за изградњу и одржавање путева, 
– 10% за адаптацију Дома културе у Брадарцу, 
– 10% за одржавање Манастира Рукумија, 
– 5% за финансирање КУД-а Брадрац,
– 5% за текућа одржавања,
– 10% за рад Савета МЗ Брадарац,
–  20% за финансирање ФК „Бели Орао“ 

Брадарац.

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 радном од-
носу у земљи и иностранству, а ако није могуће   
утврдити основицу за обрачун самодоприноса 
за зараде радника у иностранству, као основи-
цу 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 обавезе 
плаћају у годишњем паушалном износу;

–  3% за грађане који обавезе плаћају према оства-
реној заради, у проценту од сваког појединачно 
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 опорезивања.
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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 «Брадарац» уплаћују се на рачун 
Месне заједнице «Брадарац».

Члан 9
За праћење наплате и реализације самодоприно-

са, управљање и надзор над тим средствима и доно-
шење наредби за извршење финансијског плана са-
модоприноса, Савет Месне заједнице «Брадарац» об-
разоваће посебну Комисију за спровођење самодоп-
риноса 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».

У Пожаревцу 06.12.2006.године Број 01-06-57/11а

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Иван Грубетић, дипл.инж. машинства

16

На основу чл. 87 Закона о локалној самоуправи 
(«Сл.гласник РС», бр.9/2002, 33/2004 и 135/2004) и 
на основу чл. 3О и 44 Статута општине Пожаревац 
(«Сл.гласник општине Пожаревац», бр. 2/2005), 
Скупштина општине Пожаревац, на седници од    
06.12.2006.године донела је

ОДЛУКУ 
о расписивању личног изјашњавања 
грађана о увођењу самодоприноса за 

подручје Месне заједнице „Брадарац” уз 
потпис

  1.  Расписује се лично изјашњавање грађана о 
увођењу самодоприноса за подручје Месне 
заједнице «Брадарац» за период од 01.01.2007.

год. до 31.12.2011.године.
  2.  Ради законитости спровођења личног изја-

шњавања грађана уз потпис Скупштина оп-
штине Пожаревац ће образовати посебну ко-
мисију за спровођење личног изјашњавања 
грађана уз потпис о увођењу самодоприноса 
за подручје Месне заједнице «Брадарац».

  3.  Комисија ће се старати о законитости личног 
изјашњавања грађана уз потпис и дати посеб-
но упутство за спровођење истог.

  4.  Комисију чине председник и два члана коми-
сије.

  5.  Председик и чланови Комисије за спровођење 
личног изјашњавања грађана уз потпис могу 
имати своје заменике.

  6.  Лично изјашњавање грађана уз потпис ће се 
спровести у периоду од 18.12.2006.год. до 
28.12.2006. године.

  7.  На личном изјашњавању уз потпис грађани ће 
се изјаснити о следећем питању:

       „ Да ли сте за то да се увођењем самодопри-
носа за подручје Месне заједнице „Брадарац“ 
за наредних пет година ( од 01.01.2007.г до 
31.12.2011.године) настави изградња кому-
налне инфраструктуре у МЗ „Брадарац“, за-
вршетак електрификације, изградња и одржа-
вање путева, адаптација дома културе, финан-
сирање ФК „Бели Орао“, помагање одржавања 
манастира „Рукумија“, за текућа одржавања и 
рад Савета МЗ „Брадарац“.

  8.  На листићу за лично изјашњавање уз потпис, 
грађани ће се изјашњавати заокруживањем ре-
чи «ДА» или «НЕ».

  9.  После личног изјашњавања грађана уз потпис 
о увођењу самодоприноса, Комисија за спро-
вођење личног изјашњавања грађана ће утвр-
дити коначне резултате личног изјашњавања 
грађана и објавити их.

10.  Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у «Службеном гласнику општи-
не Пожаревац».

У Пожаревцу, 06.12.2006.године Број 01-06-57/11б

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Иван Грубетић, дипл.инж. машинства
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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-
тине Пожаревац («Сл.гласник општине Пожаревац», 
бр. 2/2005), Скупштина општине Пожаревац, на сед-
ници од 06.  12.2006.године донела је
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РЕШЕЊЕ 
о образовању Комисије за спровођење 

личног изјашњавања грађана о увођењу 
самодоприноса за подручје Месне заједнице 

„Брадарац” уз потпис

1.  Образује се Комисија за спровођење личног 
изјашњавања грађана уз потпис о увођењу са-
модоприноса за подручје Месне заједнице 
«Брадарац».

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

–  Војислав Стојићевић - за председника 
Комисије, 

– Драшко Гојковић - за члана Комисије, 
– Златко Миленковић - за члана Комисије,

3.  Ово решење објавити у «Службеном гласнику 
општине Пожаревац».

У Пожаревцу 06.12.2006. године Број 01-06-57-11в

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Иван Грубетић, дипл.инж. машинства
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На основу чл. 44 став 1. тачка 5. Статута оп-
штине Пожаревац, („Службени гласник општи-
не Пожаревац”, бр. 2/05)Скупштина општине 
Пожаревац, на седници одржаној дана 06.12.2006. 
године донела је

ОДЛУКУ 
о регресирању потрошње воде и 

субвенционирању плаћања услуга 
изношења и депоновања смећа

Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се право на регресирање 

потрошње воде и субвенционирање плаћања услуга 
изношења и депоновања смећа.

Члан 2.
Право из члана 1. ове Одлуке односи се на сле-

деће категорије становништва:
1.  Кориснике материјалног обезбеђења који ос-

тварују право преко Центра за социјални рад 
Пожаревац, 

2.  Кориснике права на туђу негу и помоћ који ос-
тварују право преко Центра за социјални рад 
Пожаревац,

3.  Слепа лица на основу  евиденције међуопштин-
ске организације Пожаревац,

4.  Глува лица на основу евиденције Савеза глувих 
и наглувих општине Пожаревац,

5.  Домаћинства са децом ометеном у развоју пре-
ма евиденцији Центра за дневни боравак деце 
и омладине ометене у развоју,

6.  Ратне војне инвалиде: учеснике НОБ-а од 
17.04.1941. до 15.05.1945.; учеснике у оружа-
ним акцијама после 17.08.1990. ; као и ратне 
војне инвалиде који су учествовали у оружа-
ним акцијама против албанских терориста на 
Косову и Метохији,

7.  Дијализиране и трансплантиране болеснике 
према евиденцији Удружења дијализираних, 
трансплантираних и хроничних бубрежних 
болесника Републике Србије - Подружница у 
Пожаревцу.

Члан 3.
Право на регресирање потрошње воде утврђује се 

у износу од 50% просечне потрошње по једном до-
маћинству из претходног месеца, а право на субвен-
ционирање плаћања услуга изношења и депоновања 
смећа у висини од 100% месечног износа рачуна.

Члан 4.
Јавно комунално предузеће „Водовод и канали-

зација” и Јавно комунално предузеће „Комуналне 
службе” Пожаревац, својим актима уређују начин и 
поступак као и потребне доказе за утврђивање својс-
тва корисника из чл. 2. ове Одлуке.

Члан 5.
Обавезује се Јавно комунално предузеће 

„Водовод и канализација” и Јавно комунално преду-
зеће „Комуналне службе” да доставе списак корис-
ника којима је одобрено ово право Служби трезора 
СО Пожаревац и да фактуришу месечни износ одоб-
реног попуста.

Члан 6.
Средства за регресирање потрошње воде у изно-

су од 50% од потрошње воде у једном домаћинству 
и субвенционирање плаћања изношења и депоно-
вања смећа у износу од 100% месечног износа рачу-
на, обезбеђују се у буџету општине Пожаревац.

Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Пожаревац”.
У Пожаревцу, 06.12.2006. године Број: 01-06-57/12

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Иван Грубетић, дипл.инж. машинства
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На основу члана 44. става 1. тачке 24. Статута 
општине Пожаревац („Службени гласник општи-
не Пожаревац” број 2/2005), Скупштина општине 
Пожаревац на седници од    06.12.2006. године, до-
нела је

РЕШЕЊЕ 
о давању сагласности на Одлуку о 

проглашењу радова на изградњи потисног 
цевовода Пожаревац – Драговац хитним 

радовима

Члан 1.
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о про-

глашењу радова на изградњи потисног цевовода 
Пожаревац - Драговац број 01-351-846/2006, доне-
те 23.11.2006. године од стране Председника општи-
не Пожаревац.

Члан 2.
Ово решење објавити у „Службеном гласнику оп-

штине Пожаревац”.

У Пожаревцу 06.12.2006. године Број: 01-06-57/3

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Иван Грубетић, дипл.инж. машинства
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На основу члана 88. Статута општине Пожаревац 
(„Службени гласник општине Пожаревац” број 
2/2005), Председник општине Пожаревац донео је

ОДЛУКУ 
о проглашењу радова на изградњи потисног 

цевовода Пожаревац – Драговац хитним 
радовима

Радови на изградњи потисног цевовода 
Пожаревац – Драговац проглашавају се хитним ра-
довима.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Сеоско насеље Драговац је насеље приградског 

типа удаљено око 6.00 км од Пожаревца на десној 
обали реке Велике Мораве.

Ободом насеља Драговац лоциран је Брежански 
канал, који представља једини могући репицијент - 
пријемник за отпадне воде из градског постројења 
за пречишћавање отпадних вода града Пожаревца. 
Обзиром да су капацитети актуелног постројења 
за пречишћавање отпадних одавно пробијени, 

Брежанским каналом протичу воде са повишеним 
садржајем појединих штетних материја, нарочито 
нитрата.

Имајући у виду да је Брежански канал у непос-
редној близини водозахватних индивидуалних бу-
нара којима се снабдевају питком водом сеоска до-
маћинства, те да је концентрација нитрата у питкој 
води вишеструко повећана, појавио се проблем хит-
ног решавања водоснабдевања насеља Драговац.

На територији општине Пожаревац насеље 
Драговац спада у ред најугроженијих насеља у пог-
леду квалитета воде за пиће.

У овом насељу је изражена и миграција станов-
ништва, а један од разлога је нерешено питање водо-
снабдевања и квалитета воде за пиће. Садашњи на-
чин водоснабдевања своди се на индивидуалне бу-
наре са или без кућних инсталација. Обзиром да на-
сеље нема изграђену фекалну канализацију, један од 
узрока појаве нитрата у питкој води јесу не адекват-
но изграђене септичке јаме и стајњаци, који битно 
нарушавају квалитет воде прве издани, одакле је до-
минантно црпљење из индивидуалних бунара.

Обзиром да још увек није урађен Генерални про-
јекат водоснабдевања општине Пожаревац, утврђе-
но је да је решење питања водоснабдевања села 
Драговца из правца Пожаревца са потисног вода код 
ОШ „Вук Караџић” Моравском улицом и даље пре-
ко укрштања са обилазницом до Драговца.

Општина Пожаревац је у оквиру Националног 
инвестиционог плана 9.06.2006. године пријавила 
Пројекат изградње потисног цевовода Пожаревац- 
Драговац.

Министарство за пољопривреду, шумарство и во-
допривреду Републичка дирекција за воде у оквиру 
Националног инвестиционог плана , прихватило је 
овај Пројекат и  општина  Пожаревац предвиђена је 
за реализацију истог у  износу од 25.500.000,00 ди-
нара ( у 2006. години 3.825.000,00 динара, а у 2007. 
години 21.675.000,00 динара.)

У циљу реализације овог Пројекта , Општина 
Пожаревац је обавештена је потребно доставити до-
кументацију у складу са важећим прописима за из-
градњу и документацију о спроведеном поступку 
јавне набавке.

По обавештењу Републичке дирекције за воде од 
21.11.2006. године, крајњи рок за достављање доку-
ментације за повлачење републичких средстава је 
15.12.2006. године.

Имајући у виду да је у насељу Драговац концен-
трација нитрата у питкој води вишеструко повећа-
на, да исто спада у ред најугроженијих насеља у 
погледу квалитета воде за пиће на територији оп-
штине Пожаревац, то је Пројекат изградње потис-
ног цевовода Пожаревац - Драговац прихваћен да 
се са 25.500.000,00 динара финансира из средстава 
Националног инвестиционог плана Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике 
Србије.
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Министарство за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство Републичка дирекција за воде Републике 
Србије извршиће пренос одобрених средстава под 
условом да се до 15.12.2006. године поднесе одгова-
рајућа документација да је поступак јавне набавке за 
избор извођача спроведен и документација за повла-
чење опредељених средстава у текућој години.

Како је константно повишена концентрација нит-
рата у питкој води у Драговцу, а Министарство пре-
нос одобрених средства у текућој години извршиће 
најкасније до 15.12.2006. години, то су се стекли ус-
лови за доношење одлуке као у диспозитиву, да се 
радови на изградњи потисног цевовода Пожаревац - 
Драговац прогласе хитним. Доношењем ове одлуке 
стварају се услови да се поступак избора извођача и 
део радова изведе до 15.12.2006. године.

У Пожаревцу 23.11.2006. год. Број: 01-351-846/2006

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ 
Душан Вујичић, дипл. правник
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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 06.12.2006. године, донела је

РЕШЕЊЕ 
о верификацији мандата одборника 

Скупштине општине Пожаревац

I

Верификују се додељени мандат одборника 
Скупштине општине Пожаревац и то:

1. Вујчић Срђану из Костолца,
2. Алексић Божидару из Ћириковца,
3. Хркаловић Данету из Пожаревца, и
4. Рајчић Живомиру из Пожаревца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику оп-

штине Пожаревац”.

У Пожаревцу, 06.12.2006. године Број: 01-06-57/1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Иван Грубетић, дипл.инж. машинства
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На основу члана 9. става 2. Одлуке о оснивању 
Јавног предузећа „Топлификација” („Службени 
гласник општине Пожаревац”, бр. 2/01, 3/05 и 5/05) 
и на основу члана 44. Статута општине Пожаревац 
(„Службени гласник општине Пожаревац”, бр. 2/05), 
Скупштина општине Пожаревац, на седници од 
06.12.2006. године, донела је

РЕШЕЊЕ 
о разрешењу и постављењу директора 
Јавног предузећа „Топлификација” у 

Пожаревцу

I
Разрешава се Слободан Андрејић дужнос-

ти директора Јавног предузећа „Топлификација” у 
Пожаревцу.

II
Поставља се Тома Јаничић, дипломирани ин-

жењер ПТТ саобраћаја из Пожаревца, ул. 7. јула бр. 
1 за директора Јавног предузећа „Топлификација” у 
Пожаревцу.

III
Ово решење ступа на снагу и примениће се на-

редног дана од дана доношења, а објавиће се у 
„Службеном гласнику општине Пожаревац”.

Вођење управног спора не одлаже извршење решења.
Образложење

На иницијативу одборничких група Општинског 
одбора Социјалистичке партије Србије, Општинског 
одбора Српске радикалне странке и Општинског од-
бора Покрета „Снага Србије” Председник општине 
Пожаревац је предложио Скупштини да се Слободан 
Андрејић разреши дужности директора Јавног пре-
дузећа „Топлификација” у Пожаревцу, због то-
га што није спроводио политику развоја предузећа 
која је утврђена, те да се за директора постави Тома 
Јаничић из Пожаревца.

Правна поука: Против овог решења не може се 
изјавити жалба, већ се може покренути управни 
спор, тужбом код Окружног суда - већа за управне 
спорове у Пожаревцу, у року од 30 дана, од дана при-
јема истог.

У Пожаревцу, 06.12.2006. године Број: 01-06-57/6а

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Иван Грубетић, дипл.инж. машинства
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На основу члана 7. и 10. Одлуке о оснивању 
Јавног предузећа „Топлификација” („Службени глас-
ник општине Пожаревац”, бр. 2/01) и на основу чла-
на 44. Статута општине Пожаревац („Службени глас-
ник општине Пожаревац”, бр. 2/05), Скупштина оп-
штине Пожаревац, на седници од 06. 12. 2006. годи-
не, донела  је

РЕШЕЊЕ 
о разрешењу и именовању заменика 
председника Управног одбора Јавног 

предузећа „Топлификација” у Пожаревцу

I
Разрешава се Владислав Ликар из Пожаревца, ул. 

Вардарска бр. 19/30 дужности заменика председника 
Управног одбора Јавног предузећа „Топлификација” 
у Пожаревцу.

II

Именује се Дејан Савић из Пожаревца за заме-
ника председника Управног одбора Јавног предузећа 
„Топлификација” у Пожаревцу.

III

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

У Пожаревцу 06.12. 2006. године Број: 01-06-57/6б

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Иван Грубетић, дипл.инж. машинства
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На основу члана 8. става 2. Одлуке о оснивању ус-
танове Спортски центар „Пожаревац” у Пожаревцу 
(„Службени гласник општине Пожаревац”, бр. 
5/2001) и члана 44. Статута општине Пожаревац 
(„Службени гласник општине Пожаревац”, бр. 2/05) 
Скупштина општине Пожаревац, на седници од 06. 
12. 2006. године, донела је

РЕШЕЊЕ 
о разрешењу вршиоца дужности директора 

и о постављењу директора установе 
Спортски центар „Пожаревац” у Пожаревцу

I
Разрешава се Душан Савић дужности вршио-

ца дужности директора установе Спортски центар 
,,Пожаревац” у Пожаревцу.

II

Поставља се Маргита Марковић из Пожаревца, 
ул. Станоја Главаша бр. 27/7 за директора установе 
Спортски центар „Пожаревац” у Пожаревцу.

III

Ово решење ступа на снагу и примениће се на-
редног дана од дана доношења, а објавиће се у 
„Службеном гласнику општине Пожаревац”.

Вођење управног спора не одлаже извршење ре-
шења.

Образложење

На иницијативу одборничких група Општинског 
одбора Социјалистичке партије Србије, Општинског 
одбора Српске радикалне странке и Општинског од-
бора Покрета „Снага Србије” Председник општине 
Пожаревац је предложио Скупштини да се Душан 
Савић разреши дужности вршиоца дужности дирек-
тора Спортског центра „Пожаревац” у Пожаревцу 
и да се за директора постави Маргита Марковић из 
Пожаревца.

Правна поука: Против овог решења не може се 
изјавити жалба, већ се може покренути управни 
спор, тужбом код Окружног суда - већа за управне 
спорове у Пожаревцу, у року од 30 дана, од дана при-
јема истог.

У Пожаревцу 06.12.2006. године Број: 01-06-57/6в

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Иван Грубетић, дипл.инж. машинства
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На основу члана 15. и 17. Одлуке о подели уста-
нове Центар за културу Пожаревац и оснивању че-
тири установе у области културе („Службени глас-
ник општине Пожаревац”, бр. 5/93) и на основу чла-
на 44. Статута општине Пожаревац („Службени глас-
ник општине Пожаревац”, бр. 2/05), Скупштина оп-
штине Пожаревац, на седници од 06.12.2006. годи-
не, донела је
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РЕШЕЊЕ 
о разрешењу и именовању једног члана 

Управног одбора установе Народни музеј у 
Пожаревцу

I
Разрешава се Божица Чабовић из Костолца дуж-

ности члана Управног одбора установе Народни му-
зеј у Пожаревцу.

II
Именује се Добри Ивановић из Братинца за члана 

Управног одбора установе Народни музеј у Пожаревцу.
III

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

У Пожаревцу 06.12.2006. године Број: 01-06-57/6г

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Иван Грубетић, дипл.инж. машинства
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На основу члана 10. Одлуке о оснивању Фонда 
за противпожарну заштиту општине Пожаревац 
(„Службени гласник општине Пожаревац”, бр. 1/81, 
3/97 и 4/03) и на основу члана 44. Статута општине 
Пожаревац („Службени гласник општине Пожаревац”, 
бр. 2/05), Скупштина општине Пожаревац, на седни-
ци од 06.12.2006. године, донела је

РЕШЕЊЕ 
о разрешењу и именовању председника 
и једног члана Управног одбора Фонда 

за противпожарну заштиту општине 
Пожаревац

I
Разрешава се Саша Луковић из Пожаревца дуж-

ности председника Управног одбора Фонда за про-
тивпожарну заштиту општине Пожаревац.

Разрешава се Часлав Анђелковић из Пожаревца 
дужности члана Управног одбора Фонда за против-
пожарну заштиту општине Пожаревац.

II
Именује се Часлав Анђелковић из Пожаревца, ул. 

Книнска бр. 7, за председника Управног одбора Фонда 
за противпожарну заштиту општине Пожаревац.

Именује се Љубиша Јосимовић из Пожаревца, ул. 
7. јула бр. 28, за члана Управног одбора Фонда за 
противпожарну заштиту општине Пожаревац.

III

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

У Пожаревцу 06.12.2006. године Број: 01-06-57/6д

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Иван Грубетић, дипл.инж. машинства
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На основу члана 14. Одлуке о оснивању Јавног ко-
муналног предузећа „Паркинг сервис” у Пожаревцу 
(„Службени гласник општине Пожаревац”, бр. 4/06) 
и на основу члана 44. Статута општине Пожаревац 
(„Службени гласник општине Пожаревац”, бр. 2/05) 
Скупштина општине Пожаревац, на седници од 
06.12.2006. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању једног члана 
Надзорног одбора Јавног комуналног 

предузећа „Паркинг сервис” у Пожаревцу

I
Разрешава се Зоран Репеџић из Пожаревца дуж-

ности члана Надзорног одбора Јавног комуналног 
предузећа „Паркинг сервис” у Пожаревцу.

II

Именује се Иван Јовић из Пожаревца, ул. Драгољуба 
Ђурића бр. 8 за члана Надзорног одбора Јавног кому-
налног предузећа „Паркинг сервис” у Пожаревцу.

III
Ово решење објавити у „Службеном гласнику оп-

штине Пожаревац”.

У Пожаревцу, 06.12.2006. године Број: 01-06-57/6ђ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Иван Грубетић, дипл.инж. машинства
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На основу члана 19. Одлуке о оснивању Јавног 
новинског предузећа „Реч народа” у Пожаревцу 
(„Службени гласник општине Пожаревац”, бр. 1/06) 
и на основу члана 44. Статута општине Пожаревац 
(„Службени гласник општине Пожаревац”, бр. 2/05), 
Скупштина општине Пожаревац, на седници од 
06.12.2006. године, донела је

РЕШЕЊЕ 
о разрешењу и именовању једног члана 

Надзорног одбора Јавног новинског 
предузећа „Реч народа” у Пожаревцу

I

Разрешава се Ристо  Машић из  Пожаревца дуж-
ности  члана Надзорног одбора Јавног новинског 
предузећа „Реч народа” у Пожаревцу.

II

Именује се Горан Здравковић из Пожаревца, 
ул. Илије Бирчанина бр. 64 за члана Надзорног од-
бора Јавног новинског предузећа „Реч народа” у 
Пожаревцу.

III
Ово решење објавити у „Службеном гласнику оп-

штине Пожаревац”.

У Пожаревцу 06.12.2006. године Број: 01-06-57/6е

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Иван Грубетић, дипл.инж. машинства
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На основу члана 52. и 53. става 2. и 3. и 54. 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања („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 06.12.2006. године, доне-
ла је

РЕШЕЊЕ 
о разрешењу и именовању једног члана 

Школског одбора Пољопривредне школе 
са домом ученика „Соња Маринковић” у 

Пожаревцу

I
Разрешава се Зоран Репеџић из Пожаревца, дуж-

ности члана Школског одбора Пољопривредне школе 
са домом ученика „Соња Маринковић” у Пожаревцу, 
представник Скупштине општине Пожаревац.

II
Именује се Мирослав Живојиновић из Маљуревца 

за члана Школског одбора Пољопривредне школе са 
домом ученика „Соња Маринковић” у Пожаревцу, 
представник Скупштине општине Пожаревац.

III
Ово решење објавити у „Службеном гласнику оп-

штине Пожаревац”.

У Пожаревцу 06.12.2006. године Број: 01-06-57/6ж

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Иван Грубетић, дипл.инж. машинства
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На основу члана 14. Закона о локалним избо-
рима („Службени гласник РС”, бр. 33/02, 37/02, 
72/03 и 100/03) и на основу члана 44. Статута оп-
штине Пожаревац („Службени гласник општи-
не Пожаревац”, бр. 2/05), Скупштина општине 
Пожаревац, на седници од 06.12.2006. године, доне-
ла је

РЕШЕЊЕ 
о разрешењу и именовању два члана 
и једног заменика члана Општинске 

изборне комисије за спровођење избора за 
одборнике Скупштине општине Пожаревац 

и Председника општине

I

Разрешава се Дејан Илић из Пожаревца дужности 
члана Општинске изборне комисије за спровођење 
избора за одборнике Скупштине општине Пожаревац 
и Председника општине.

Разрешава се Зоран Грубетић из Костолца дуж-
ности члана Општинске изборне комисије за спро-
вођење избора за одборнике Скупштине општине 
Пожаревац и Председника општине.

Разрешава се Владислав Ликар из Костолца дуж-
ности заменика члана Општинске изборне комисије 
за спровођење избора за одборнике Скупштине опш-
тине Пожаревац и Председника општине.
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II
Именује се Новица Пантић из Пожаревца, 

ул. Книнска бр. 16 за члана Општинске избор-
не комисије за спровођење избора за одборнике 
Скупштине општине Пожаревац и Председника 
општине.

Именује се Милан Грубетић из Пожаревца, ул. 
Трг Братства јединства бр. 7/7 за члана Општинске 
изборне комисије за спровођење избора за одборни-
ке Скупштине општине Пожаревац и Председника 
општине.

Именује се Милева Братић из Пожаревца, ул. 
Трише Кацлеровића бр. 3/1 за заменика члана 
Биљане Поповић из Пожаревца Општинске избор-
не комисије за спровођење избора за одборнике 
Скупштине општине Пожаревац и Председника оп-
штине.

III
Ово решење објавити у „Службеном гласнику оп-

штине Пожаревац”.

У Пожаревцу 06.12.2006. године Број: 01-06-57/6з

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
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На основу члана 44. Статута општине Пожаревац 
(„Службени гласник општине Пожаревац”, бр. 
2/2005), Скупштина општине Пожаревац, на седни-
ци од 06.12.2006. године, донела је

РЕШЕЊЕ 
о разрешењу и именовању чланова радних 

тела Скупштине општине Пожаревац

I
Разрешава се Дејан Илић из Пожаревца дужнос-

ти члана Комисије за прописе Скупштине општине 
Пожаревац.

Разрешава се Наташа Младеновић из Пожаревца 
дужности члана Савета за комуналне послове, урба-
низам и заштиту животне средине Скупштине опш-
тине Пожаревац.

Разрешава се Слободан Андрејић из Села 
Костолца дужности члана Комисије за представке и 
предлоге Скупштине општине Пожаревац.

Разрешава се Зоран Јотић из Пожаревца дуж-
ности члана Комисије за грађевинско земљиште 
Скупштине општине Пожаревац.

II
Именује се Новица Пантић из Пожаревца, 

ул. Книнска бр. 16 за члана Комисије за прописе 
Скупштине општине Пожаревац.

Именује се Даница Савић из Пожаревца, ул. 
Табачка чаршија бр. 12/3 за члана Савета за кому-
налне послове, урбанизам и заштиту животне среди-
не Скупштине општине Пожаревац.

Именује се Тома Јаничић из Пожаревца, ул. 7. ју-
ла бр. 1 за члана Комисије за представке и предлоге 
Скупштине општине Пожаревац.

Именује се Ранко Милинковић из Пожаревца, 
ул. Страхинића Бана бр. Б-4/10 за члана Комисије 
за грађевинско земљиште Скупштине општине 
Пожаревац.

III

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

У Пожаревцу 06.12.2006. године Број: 01-06-57/6и

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Иван Грубетић, дипл.инж. машинства
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На основу тачке III. Одлуке о образовању Савета 
за равноправност полова („Службени гласник општи-
не Пожаревац”, бр. 5/05) и на основу члана 44. Статута 
општине Пожаревац („Службени гласник општине 
Пожаревац”, бр. 2/05), Скупштина општине Пожаревац, 
на седници од 06.12. 2006. године, донела је

РЕШЕЊЕ 
о разрешењу и именовању заменика 

председника Савета за равноправност 
полова

I

Разрешава се Наташа Младеновић из Пожаревац 
дужности заменика председника Савета за равно-
правност полова.

II
Именује се Душанка Паповић из Пожаревца, ул. 

Чеде Васовића бр. 45/11 за заменика председника 
Савета за равноправност полова.
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III
Ово решење објавити у „Службеном гласнику оп-

штине Пожаревац”.

У Пожаревцу, 06.12. 2006. године Број: 01-06-57/6ј

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Иван Грубетић, дипл.инж. машинства
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На основу члана 44. Статута општине Пожаревац 
(„Службени гласник општине Пожаревац”, бр. 
2/2005), Скупштина општине Пожаревац на седни-
ци од 06.12. 2006. године донела је

РЕШЕЊЕ 
о образовању Стручне комисије за израду 
Годишњег програма заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта за 
2007. годину

I
Образује се Стручна комисија за израду Годишњег 

програма заштите, уређења и коришћења пољопри-
вредног земљишта у општини Пожаревац за 2007. 
годину у следећем саставу:

1.  Саша Милосављевић, Завод за пољопривреду 
„Стиг” Пожаревац, председник,

2.  Биљана Кочи, Општинска управа општине 
Пожаревац, заменик,

3.  Бошко Перић, Општинска управа општине 
Пожаревац, члан

4.  Гордана Миљковић, Служба за катастар непок-
ретности Пожаревац, члан

5.  Маја Јовановић, Општинска управа општине 
Пожаревац, члан

6.  Зоран Марјановић, Општинска управа општи-
не Пожаревац, члан

7.  Александар Животић, Дирекција за изградњу 
општине Пожаревац, члан

8.  Верица Бурсаћ, Општинска управа општине 
Пожаревац, члан

9.  Првослав Мошић, директор Ш „Љубичево”, 
члан

II

Задатак Комисије је да изради Годишњи прог-
рам заштите уређења и коришћења пољопривред-
ног земљишта, којим ће утврдити врсту и обим ра-
дова које треба извршити у 2006/2007. години, ди-

намику извођења и улагања средстава, а посебно 
утврдити податке који се односе на пољопривред-
но земљиште у државној својини у складу са чла-
ном 14. став 7. Закона о пољопривредном земљиш-
ту („Службени гласник РС”, бр. 62/2006) и приба-
ви мишљење Комисије из члана 14. став 5. Закона о 
пољопривредном земљишту.

III
Комисија је дужна да предлог Годишњег про-

грама из тачке 2. овог решења изради и достави 
Скупштини на усвајање у року од 45 дана од дана 
именовања.

IV

Председник општине Пожаревац донеће одлуку  
о  накнади  председнику и  члановима Комисије за 
рад у Комисији.

У Пожаревцу, 06.12.2006. године Број: 01-06-57/6н

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Иван Грубетић, дипл.инж. машинства
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На основу члана 9. Одлуке о оснивању уста-
нове Спортски центар „Пожаревац” у Пожаревцу 
(„Службени гласник општине Пожаревац”, бр. 5/01) 
и на основу члана 44. Статута општине Пожаревац 
(„Службени гласник општине Пожаревац”, бр. 2/05), 
Скупштина општине Пожаревац, на седници од 
06.12.2006. године, донела је

РЕШЕЊЕ 
о разрешењу и именовању председника 

Управног одбора установе Спортски центар 
„Пожаревац” у Пожаревцу

I

Разрешава се Маргита Марковић из Пожаревца 
дужности председника Управног одбора установе 
Спортски центар „Пожаревац” у Пожаревцу.

II
Именује се Слободан М. Јовић из Пожаревца, 

ул. Доситејева бр. 6/21 за председника Управног 
одбора установе Спортски центар „Пожаревац” у 
Пожаревцу.
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III
Ово решење објавити у „Службеном гласнику оп-

штине Пожаревац”.

У Пожаревцу, 06.12.2006. године Број: 01-06-57/6м

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Иван Грубетић, дипл.инж. машинства
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