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На основу члана 25. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“ бр. 9/02, 87/02, 
61/05, 66/05, 101/05, 62/06, 63/06 и 85/06), члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије“ бр. 9/02 и 33/04) и члана 44. става 1. тачке 2. Статута општине Пожаревац  („Службени глас-
ник општине Пожаревац“ бр. 2/05), Скупштина општине Пожаревац, на седници од 18.12.2006. године, доне-
ла је

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2007. ГОДИНУ

I 
ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
Примања и издаци буџета Општине Пожаревац за 2007. годину, примања и издаци по основу датих кредита 

и продаје, односно набавке финансијске имовине и задуживање при отплати дуга утврђени су у следећим из-
носима и то:

Шифра економске 
класификације Средства из буџета

1 2 3
А. ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА
I.УКУПНА ПРИМАЊА 1.275.400.000,00
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 7 1.275.400.000,00
1. Порески приходи 71 868.475.182,00

1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке 711 583.247.000,00
1.2. Порез на имовину 713 181.545.182,00
1.3. Порез на добра и услуге (ПДВ и акцизе) 714 95.798.000,00
1.4. Порез на међународну трговину и трансакције (царине) 715 0,00
1.5. Остали порески приходи 716+719 7.885.000,00
1.6. Социјални доприноси 72 0,00

2. Непорески приходи 74+77+78 148.105.000,00
- Од тога наплаћене камате 7411 6.000.000,00
2.1. Приходи из буџета 79 0,00

3. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 0,00
4. Донације 731+732 0,00
5. Трансфери 733 258.819.818,00
II. УКУПНИ ИЗДАЦИ 1.479.508.000,00
ТЕКУЋИ РАСХОДИ 4 1.096.363.000,00
1. Расходи за запослене 41 316.600.425,00
2. Коришћење роба и услуга 42 332.466.481,00
3. Отплата камата 44 0,00
4. Субвенције 45 92.527.000,00
5. Права из социјалног осигурања 47 17.673.000,00
6. Остали расходи 48+49 90.222.867,00
ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ 4631+4641 100.378.227,00
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 5 383.145.000,00
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Шифра економске 
класификације Средства из буџета

1 2 3
КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ 4632+4642 146.495.000,00
VI.  ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ 

ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ 
ДАТИХ КРЕДИТА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
(IV-V)

92-62 108.000,00

III. БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ (I-II) (7+8)-(4+5) -204.108.000,00

ПРИМАРНИ ДЕФИЦИТ
(УКУПНИ ПРИХОДИ УМАЊЕНИ ЗА НАПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ 
МИНУС УКУПНИ РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ)

(7-7411+8)-(4-44+5) -210.108.000,00

УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (III+VI ) -204.000.000,00
Б.  ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА 

ПРОДАЈЕ, ОДНОСНО НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ И 
ИМОВИНЕ

IV.  ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И 
ПРОДАЈА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 92 18.600.000,00

V.  ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ ПОЗАЈМИЦА И НАБАВКЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 62 18.492.000,00

VI.  ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ 
ДАТИХ КРЕДИТА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
(IV-V)

92-62 108.000,00

В. ЗАДУЖИВАЊЕ И ОТПЛАТА ДУГА
VII. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА 91 139.000.000,00
1. Примања од домаћих задуживања 911 139.000.000,00

1.1.  Задуживање код јавних финансијских институција и послов-
них банака 9113+9114 139.000.000,00

1.2. Задуживање код осталих кредитора 9111+9112+9115+ 
9116+9117+9118+9119 0,00

2. Примања од иностраног задуживања 912 0,00
VIII. ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 61 0,00
1. Отплата главнице домаћим кредиторима 611 0,00
1.1.  Отплата главнице јавним финансијским институцијама и послов-

ним банкама 6113+6114 0,00

1.2. Отплата главнице осталим кредиторима 6111+6112+6115+ 
6116+6117+6118+6119 0,00

2. Отплата главнице страним кредиторима 612 0,00
IX. ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ (III+VI+VII-VIII) -65.000.000,00
X. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (VI+VII-VIII-IX= -III) 204.108.000,00

Члан 2.
Укупно планирана средства буџета за 2007.  годину износе   1.498.000.000,00 динара и планирају се у сле-

дећим износима:

Ек.кл Врста прихода средстава

1 2 3
ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ 65.000.000,00

711 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНУ ДОБИТ 583.247.000,00
Порез на зараде 475.465.000,00
Порез на приход од самосталних делатности 26.796.000,00
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Ек.кл Врста прихода средстава

1 2 3
Порез на приход од имовине 24.242.000,00
Порез на друге приходе 56.744.000,00

713 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 181.545.182,00
Порез на имовину 76.391.000,00
Порез на наслеђе и поклон 14.784.080,00
Порез на капиталне трансакције 90.370.102,00

714 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 95.798.000,00
Средства за противпожарну заштиту 333.000,00
накнада за кор.добара од општег интереса 70.100.000,00
Порез на моторна возила 25.365.000,00

716 ДРУГИ ПОРЕЗИ 7.885.000,00
Комунална такса за истицање фирми на пословни простор 7.885.000,00

733 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 258.819.818,00
Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општине 258.819.818,00
Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општине 0,00

УКУПНО ПОРЕЗИ 1,127.295.000,00
741 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 90.535.000,00

Камата на средства буџета општине 6.000.000,00
Накнада за коришћење град. грађевинског земљишта 24.535.000,00

Накнада за коришћење добара од општег интереса у производњи електричне енер-
гије, нафте и гаса 60.000.000,00

742 ПРОДАЈА ДОБАРА И УСЛУГА 49.896.000,00
Приход од закупа и продаје пословног простора 23.760.000,00
Приходи општинског органа управе 14.256.000,00
Накнада за уређење градског земљишта 11.880.000,00

743 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ 480.000,00
Новчане казне изречене у прекршајном поступку 480.000,00

745 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 7.194.000,00
Остали приходи у корист нивоа општина 7.194.000,00

ДРУГИ ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 148.105.000,00
911 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА 139.000.000,00

Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа општина 139.000.000,00
921 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋИХ АКЦИЈА 18.600.000,00

Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа општина 6.000.000,00
Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи 12.600.000,00

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 157.600.000,00
УКУПНО ДРУГИ ПРИХОДИ 305.705.000,00

УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ У 2007. ГОДИНИ 1.498.000.000,00

Члан 3. 

Буџет општине Пожаревац за 2007. годину састоји се од: 
1.  укупних примања у износу од 1.275.400.000,00 динара;
2.  укупних издатака у износу 1.479.508.000,00 динара;
3.  буџетског дефицита у износу од 204.108.000,00 динара.
Финансирање буџетског дефицита из става 1. овог члана вршиће путем:
-  задуживања код пословних банака у висини од 139.000.000,00 динара,
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-  неутрошених пренетих средстава из претходне године у износу од 65.000.000,00 динара и 
-  средстава у износу  од 108.000,00 динара, који представљају позитивну разлику између примања по осно-

ву наплате кредита и продаје финансијске имовине и издатака по основу датих кредита и набавке финан-
сијске имовине. 

II 
ПОСЕБНИ ДЕО

Члан 4.
Средства из буџета у укупном износу од 1.498.000.000,00 динара, распоређују се по  корисницима и то: 
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прихода

Укупно

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ПРЕДСЕДНИК И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

1.1. ПРЕДСЕДНИК И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
040 Породица и деца

1 472 Накнаде из буџета за децу и породицу 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

2 472 Накнаде из буџета за децу и породицу- 
треће дете 660.000,00 0,00 660.000,00

Извори финансирања за функцију 040: 
01 Приходи из буџета 3.660.000,00 0,00 3.660.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040 3.660.000,00 0,00 3.660.000,00

070 Социјална помоћ угроженом становништву 
некласификована на другом месту

3 472 Остале накнаде из буџета - једнократна 
помоћ 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00

Извори финансирања за функцију 070: 
01 Приходи из буџета 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00

110
Извршни и законодавни органи, 
финансирање и фискални послови и 
спољни послови

4 411 Плате и додаци запослених 1.433.444,00 0,00 1.433.444,00
5 412 Социјални доприноси на терет послодаваца 256.584,00 0,00 256.584,00
6 414 Социјална давања запосленима 50.000,00 0,00 50.000,00
7 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 200.000,00 0,00 200.000,00
8 421 Стални трошкови 1.458.000,00 0,00 1.458.000,00
9 422 Трошкови путовања 500.000,00 0,00 500.000,00
10 423 Услуге по уговору 9.600.000,00 0,00 9.600.000,00
11 424 Специјализоване услуге 843.818,00 0,00 843.818,00
12 426 Материјал 108.000,00 0,00 108.000,00
13 472 Накнаде за соц.заштиту из буџета 400.000,00 0,00 400.000,00

Средства буџетске резерве:
14 499 Стална буџетска резерва 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00
15 499 Текућа буџетска резерва 23.767.167,00 0,00 23.767.167,00

Извори финансирања за функцију 110: 
01 Приходи из буџета 44.617.013,00 0,00 44.617.013,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110 44.617.013,00 0,00 44.617.013,00

160 Опште јавне услуге које нису 
класификоване на другом месту

16 424 Хватање паса луталица 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
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17 511 Пројектовање, изградња и опремање 
регионалног азила за прихват паса луталица 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00

18 424 Рушење бесправно зиданих објеката 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
Извори финансирања за функцију 160: 
01 Приходи из буџета 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00
474 Вишенаменски развојни пројекти

19 511 Израда дигиталних ортофото подлога 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
20 511 ГУП града Пожаревца и Костолца 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

Извори финансирања за функцију 474: 
01 Приходи из буџета 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00
510 Управљање отпадом

21 424 Одржавање градских депонија 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
22 511 Пројекат нове регионалне депоније 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

Извори финансирања за функцију 510: 
01 Приходи из буџета 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 510 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

560 Заштита животне средине 
 некласификоване на другом месту

23 424 Дератизација 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00
24 424 Дезинсекција 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
25 424 Накнада стрелцима противградне заштите 650.000,00 0,00 650.000,00

Извори финансирања за функцију 560: 
01 Приходи из буџета 9.150.000,00 0,00 9.150.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560 9.150.000,00 0,00 9.150.000,00
912 Основно образовање

26 423 Превоз у основном образовању 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00
27 472 Смештај деце ометене у развоју 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
28 472 Награде за Дан у образовању 400.000,00 0,00 400.000,00

Извори финансирања за функцију 912: 
01 Приходи из буџета 20.400.000,00 0,00 20.400.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 912 20.400.000,00 0,00 20.400.000,00
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1.1. 104.327.013,00 0,00 104.327.013,00

1.2.
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА  
И ПРОЈЕКТИМА 

010 Болест и инвалидност

29 481 Општинска организација церебралне 
парализе 500.000,00 0,00 500.000,00

30 481 Међуопштинска орг. дистрофичара-
Смедерево 200.000,00 0,00 200.000,00

31 481 Организација ментално недовољно 
развијених лица 200.000,00 0,00 200.000,00

Извори финансирања за функцију 010: 
01 Приходи из буџета 900.000,00 0,00 900.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 010 900.000,00 0,00 900.000,00
012 Инвалидност

32 481 Међуопштинска организација слепих 200.000,00 0,00 200.000,00

33 481 Међуопштинска организација глувих и 
наглувих 200.000,00 0,00 200.000,00

34 481 Савез цивилних инвалида рата 200.000,00 0,00 200.000,00
Извори финансирања за функцију 012: 
01 Приходи из буџета 600.000,00 0,00 600.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 012 600.000,00 0,00 600.000,00
020 Старост

35 481 Општинска организација пензионера 200.000,00 0,00 200.000,00
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Извори финансирања за функцију 020: 
01 Приходи из буџета 200.000,00 0,00 200.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 020 200.000,00 0,00 200.000,00

070
Социјална помоћ угроженом 
становништву некласификована на 
другом месту

36 481 Општ. организација Црвеног крста-Народна 
кухиња 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

Извори финансирања за функцију 070: 
01 Приходи из буџета 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

110
Извршни и законодавни органи, 
финансирање и фискални послови и 
спољни послови

37 481 Савез бораца 200.000,00 0,00 200.000,00
Извори финансирања за функцију 110: 
01 Приходи из буџета 200.000,00 0,00 200.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110 200.000,00 0,00 200.000,00

160 Опште јавне услуге које нису 
класификоване на другом месту

38 481 Учешће општине у програмима НВО и 
Удружења 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

39 481 Опште удружење предузетника „Слога” 
Пожаревац 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00

Извори финансирања за функцију 160: 
01 Приходи из буџета 5.200.000,00 0,00 5.200.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160 5.200.000,00 0,00 5.200.000,00
810 Услуге рекреације и спорта

40 481 Дотације спортским омладинским 
организацијама 36.500.000,00 0,00 36.500.000,00

Извори финансирања за функцију 810: 
01 Приходи из буџета 36.500.000,00 0,00 36.500.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810 36.500.000,00 0,00 36.500.000,00
820 Услуге културе

41 481 Фондација „Пожаревачки мир” 300.000,00 0,00 300.000,00
42 481 Пројекат „Виминацијум” 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

Извори финансирања за функцију 820: 
01 Приходи из буџета 2.300.000,00 0,00 2.300.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820 2.300.000,00 0,00 2.300.000,00
830 Услуге емитовања и издаваштва

43 481 ИНФО 012 100.000,00 0,00 100.000,00
Извори финансирања за функцију 830: 
01 Приходи из буџета 100.000,00 0,00 100.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830 100.000,00 0,00 100.000,00
840 Верске и друге услуге заједнице

44 481 Дотације верским заједницама 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00

45 481 Дотације верским зајед.-куповина звона у 
Саборној цркви 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

Извори финансирања за функцију 840: 
01 Приходи из буџета 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1.2. 51.400.000,00 0,00 51.400.000,00

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1: 155.727.013,00 0,00 155.727.013,00

2 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
ПОЖАРЕВАЦ
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2.1. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
ПОЖАРЕВАЦ

110
Извршни и законодавни органи, 
финансирање и фискални послови и 
спољни послови

46 411 Плате и додаци запослених 3.746.005,00 0,00 3.746.005,00
47 412 Социјални доприноси на терет послодаваца 670.535,00 0,00 670.535,00
48 413 Накнаде у натури 10.000,00 0,00 10.000,00
49 414 Социјална давања запосленима 50.000,00 0,00 50.000,00
50 422 Трошкови путовања 100.000,00 0,00 100.000,00
51 423 Услуге по уговору 21.405.000,00 0,00 21.405.000,00
52 426 Материјал 928.800,00 0,00 928.800,00
53 481 Дотације политичким странкама 1.435.500,00 0,00 1.435.500,00

Извори финансирања за функцију 110: 
01 Приходи из буџета 28.345.840,00 0,00 28.345.840,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110 28.345.840,00 0,00 28.345.840,00
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2.1. 28.345.840,00 0,00 28.345.840,00

2.2. ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

160 Опште јавне услуге које нису 
класификоване на другом месту

54 421 Стални трошкови 200.000,00 0,00 200.000,00
55 422 Трошкови путовања 50.000,00 0,00 50.000,00
56 423 Услуге по уговору 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00
57 426 Материјал 750.000,00 0,00 750.000,00

Извори финансирања за функцију 160: 
01 Приходи из буџета 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2.2. 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00

2.3.
СУБВЕНЦИЈЕ ОПШТИНСКИМ 

ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И 
ГРАДСКИМ МАНИФЕСТАЦИЈАМА

160 Опште јавне услуге које нису 
класификоване на другом месту
ЈП „Паркинг сервис” Пожаревац

58 451 4511-Текуће субвенције јавним 
нефинансијским предузећима 500.000,00 0,00 500.000,00

59 451 4512-Куповина опреме-увођење нове 
технике наплате 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

Извори финансирања за функцију 160: 
01 Приходи из буџета 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00
470 Остале делатности

ЈП „Љубичево”

60 451 4511-Текуће субвенције јавним 
нефинансијским предузећима 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00

61 451
4512-Капиталне субвенције јавним 
нефинансијским пред.- 
Санација штале

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

62 451
4512-Капиталне субвенције јавним 
нефинансијским пред.- 
Пројекат за Љубичево

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

Извори финансирања за функцију 470: 
01 Приходи из буџета 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 470 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00
510 Управљање отпадом

ЈКП „Комуналне службе”
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63 451 4511-Текуће субвенције јавним 
нефинансијским предузећима 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

64 451 4512-Капиталне субвенције јавним 
нефинансијским пред. 8.660.000,00 0,00 8.660.000,00

65 451
4512-Капиталне субвенције јавним 
нефинансијским пред.- 
Куповина цистерне

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00

Извори финансирања за функцију 510: 
01 Приходи из буџета 16.160.000,00 0,00 16.160.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 510 16.160.000,00 0,00 16.160.000,00
630 Водоснабдевање 

ЈКП „Водовод и канализација” 

66 451 4511-Текуће субвенције јавним 
нефинансијским предузећима 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00

67 451 4512-Капиталне субвенције јавним 
нефинансијским пред. 10.867.000,00 0,00 10.867.000,00

68 451
4512-Капиталне субвенције јавним 
нефинансијским пред.- 
Куповина цистерне

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00

69 451
4512-Капиталне субвенције јавним 
нефинансијским пред.- 
Израда пројекта санације, чишћења и 
затварања септичких јама

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

70 451

4512-Капиталне субвенције јавним 
нефинансијским пред.- 
Израда пројеката: 
* Израда резервоара за воду 
* Цевовод Драговац-Петка 
*  Замена А цеви водоводних инсталација у 

Пожаревцу 10.500.000,00 0,00 10.500.000,00

71 511 Изградња водовода Пожаревац-Драговац-
учешће општине 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00

Извори финансирања за функцију 630: 
01 Приходи из буџета 40.367.000,00 0,00 40.367.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 630 40.367.000,00 0,00 40.367.000,00
820 Услуге културе

Организациони одбор ЉКИ

72 451 4511-Текуће субвенције јавним 
нефинансијским организацијама 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

Меморијални аеро-митинг Љубиша 
Величковић-Костолац

73 451 4511-Текуће субвенције јавним 
нефинансијским организацијама 500.000,00 0,00 500.000,00

Извори финансирања за функцију 820: 
01 Приходи из буџета 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00
830 Услуге емитовања и издаваштва

ЈП „Реч народа”

74 451 4511-Текуће субвенције јавним 
нефинансијским предузећима 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

ЈП „Радио Пожаревац”

75 451 4511-Текуће субвенције јавним 
нефинансијским предузећима 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

Извори финансирања за функцију 830: 
01 Приходи из буџета 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2.3. 94.527.000,00 0,00 94.527.000,00

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2: 129.872.840,00 0,00 129.872.840,00
3 ОПШТИНСКА УПРАВА 
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3.1. ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ 
ПОЖАРЕВАЦ

110
Извршни и законодавни органи, 
финансирање и 
фискални послови и спољни послови

76 411 Плате и додаци запослених 85.033.035,00 0,00 85.033.035,00
77 412 Социјални доприноси на терет послодавца 15.221.070,00 0,00 15.221.070,00
78 413 Накнаде у натури 1.130.000,00 0,00 1.130.000,00
79 414 Социјална давања запосленима 3.150.000,00 0,00 3.150.000,00
80 415 Накнаде за запослене 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00
81 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 4.250.000,00 0,00 4.250.000,00
82 421 Стални трошкови 15.866.086,00 0,00 15.866.086,00
83 422 Трошкови путовања 1.110.000,00 0,00 1.110.000,00
84 423 Услуге по уговору 7.080.000,00 0,00 7.080.000,00
85 425 Текуће поправке и одржавање 3.360.000,00 0,00 3.360.000,00
86 426 Материјал 5.706.000,00 0,00 5.706.000,00

87 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од 
једног нивоа власти другом 4.099.600,00 0,00 4.099.600,00

88 483 Новчане казне по судским решењима 425.600,00 0,00 425.600,00
89 511 Згрaде и грађевински објекти 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
90 512 Машине и опрема 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00
91 513 Остала основна средства 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

Извори финансирања за функцију 110: 
01 Приходи из буџета 155.131.391,00 0,00 155.131.391,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110 155.131.391,00 0,00 155.131.391,00
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.1. 155.131.391,00 0,00 155.131.391,00

3.2. МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

160 Опште јавне услуге које нису 
класификоване на другом месту

92 411 Плате и додаци запослених 6.526.543,00 0,00 6.526.543,00
93 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1.176.567,00 0,00 1.176.567,00
94 413 Накнаде у натури 153.000,00 0,00 153.000,00
95 414 Социјална давања запосленима 0,00 0,00 0,00
96 415 Накнаде за запослене 18.000,00 0,00 18.000,00
97 416 Награде, бонуси и остали расходи 234.000,00 0,00 234.000,00
98 421 Стални трошкови 2.286.540,00 861.000,00 3.147.540,00
99 422 Трошкови путовања 0,00 300.000,00 300.000,00
100 423 Услуге по уговору 972.660,00 285.000,00 1.257.660.00
101 424 Специјализоване услуге 0,00 1.399.000,00 1.399.000,00
102 425 Текуће поправке и одржавање 510.200,00 1.697.000,00 2.207.200,00
103 426 Материјал 319.440,00 168.000,00 487.440,00

104 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од 
једног нивоа власти другом 20.000,00 0,00 20.000,00

105 511 Згрaде и грађевински објекти 3.000.000,00 4.244.000,00 7.244.000,00
106 512 Машине и опрема 1.200.000,00 706.000,00 1.906.000,00

Извори финансирања за функцију 160: 
01 Приходи из буџета 
04 Сопствени приходи

16.416.950,00 
 

9.660.000,00
16.416.950,00 
9.660.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160 16.416.950,00 9.660.000,00 26.076.950,00
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.2. 16.416.950,00 9.660.000,00 26.076.950,00

3.3. ОПШТИНСКИ ФОНДОВИ
Општински Фонд противпожарне 
заштите

320 Услуге противпожарне заштите
107 421 Стални трошкови 30.000,00 0,00 30.000,00
108 423 Услуге по уговору 600.000,00 0,00 600.000,00
109 512 Машине и опрема 200.000,00 0,00 200.000,00
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Извори финансирања за функцију 320: 
01 Приходи из буџета 830.000,00 0,00 830.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 320 830.000,00 0,00 830.000,00
Аграрни фонд општине Пожаревац

421 Пољопривреда
110 421 Стални трошкови 100.000,00 0,00 100.000,00
111 423 Услуге по уговору 440.000,00 0,00 440.000,00
112 621 Набавка домаће финансијске имовине 18.492.000,00 0,00 18.492.000,00

Извори финансирања за функцију 421: 
01 Приходи из буџета 19.032.000,00 0,00 19.032.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421 19.032.000,00 0,00 19.032.000,00
Фонд за развој општине Пожаревац

530 Смањење загађености
113 421 Стални трошкови 100.000,00 0,00 100.000,00
114 423 Услуге по уговору 1.140.000,00 0,00 1.140.000,00

115 451 4512-Капиталне субвенције јав.нефин.
предузећима и организацијама 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

116 463 4632-Капиталне донације и трансфери 
осталим нивоима власти 53.760.000,00 0,00 53.760.000,00

Извори финансирања за функцију 530: 
01 Приходи из буџета 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 530 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00
Фонд за заштиту животне средине

530 Смањење загађености
117 423 Услуге по уговору 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

118 463 4632-Капиталне донације и трансфери 
осталим нивоима власти 69.000.000,00 0,00 69.000.000,00

Извори финансирања за функцију 530: 
01 Приходи из буџета 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 530 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00
Фонд за изградњу станова солидарности

610 Стамбени развој
119 421 Стални трошкови 0,00 140.000,00 140.000,00
120 422 Трошкови путовања 0,00 20.000,00 20.000,00
121 423 Услуге по уговору 0,00 3.225.000,00 3.225.000,00
122 426 Материјал 0,00 35.000,00 35.000,00
123 483 Новчане казне по судским решењима 0,00 80.000,00 80.000,00
124 511 Згрaде и грађевински објекти 30.000.000,00 20.400.000,00 50.400.000,00

Извори финансирања за функцију 610: 
01 Приходи из буџета 
04 Сопствени приходи

30.000.000,00 
23.900.000,00

30.000.000,00 
23.900.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 610 30.000.000,00 23.900.000,00 53.900.000,00
Фонд за доделу стипенидија

980 Образовање некласификовано на другом 
месту 

125 421 Стални трошкови 10.000,00 0,00 10.000,00
126 423 Услуге по уговору 320.000,00 0,00 320.000,00
127 472 Накнаде за соц.заштиту из буџета 4.530.000,00 0,00 4.530.000,00

Извори финансирања за функцију 980: 
01 Приходи из буџета 4.860.000,00 0,00 4.860.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980 4.860.000,00 0,00 4.860.000,00
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.3. 184.722.000,00 23.900.000,00 208.622.000,00

3.4. КУЛТУРА
820 Услуге културе

128 411 Плате и додаци запослених 42.596.244,00 2.256.894,00 44.853.138,00
129 412 Социјални доприноси на терет послодавца 7.914.727,00 403.953,00 8.318.680,00
130 413 Накнаде у натури 1.084.000,00 160.000,00 1.244.000,00
131 414 Социјална давања запосленима 130.000,00 516.000,00 646.000,00
132 415 Накнаде за запослене 180.000,00 0,00 180.000,00
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133 416 Награде, бонуси и остали расходи 1.329.620,00 310.000,00 1.639.620,00
134 421 Стални трошкови 6.373.350,00 3.609.700,00 9.983.050,00
135 422 Трошкови путовања 3.688.460,00 3.434.000,00 7.122.460,00
136 423 Услуге по уговору 7.236.580,00 4.449.000,00 11.685.580,00
137 424 Специјализоване услуге 5.484.406,00 1.250.000,00 6.734.406,00
138 425 Текуће поправке и одржавање 894.340,00 776.000,00 1.670.340,00
139 426 Материјал 2.010.475,00 1.867.600,00 3.878.075,00

140 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од 
једног нивоа власти другом 25.000,00 865.500,00 890.500,00

141 511 Згрaде и грађевински објекти 2.300.000,00 700.000,00 3.000.000,00
142 512 Машине и опрема 3.670.000,00 1.939.500,00 5.609.500,00
143 513 Остала основна средства 1.660.000,00 1.100.000,00 2.760.000,00
144 523 Залихе робе за даљу продају 0,00 0,00 0,00

Извори финансирања за функцију 820: 
01 Приходи из буџета 
02 Трансфери између корисника на истом 
нивоу-република 
04 Сопствени приходи  
07 Донације од осталих нивоа власти

86.577.202,00 
 
 2.500.000,00 

19.138.147,00 
2.000.000,00

86.577.202,00 

2.500.000,00 
19.138.147,00 
2.000.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820 86.577.202,00 23.638.147,00 110.215.349,00
УКУПНО ЗА ГЛАВУ  3.4. 86.577.202,00 23.638.147,00 110.215.349,00

3.5. ФИЗИЧКА КУЛТУРА
810 Услуге рекреације и спорта

145 411 Плате и додаци запослених 663.353,00 8.900.000,00 9.563.353,00
146 412 Социјални доприноси на терет послодавца 118.740,00 1.593.100,00 1.711.840,00
147 413 Накнаде у натури 0,00 30.000,00 30.000,00
148 414 Социјална давања запосленима 0,00 100.000,00 100.000,00
149 415 Накнаде за запослене 0,00 260.000,00 260.000,00
150 416 Награде, бонуси и остали расходи 24.000,00 350.000,00 374.000,00
151 421 Стални трошкови 5.601.312,00 896.900,00 6.498.212,00
152 422 Трошкови путовања 49.300,00 40.000,00 89.300,00
153 423 Услуге по уговору 1.113.500,00 460.000,00 1.573.500,00
154 424 Специјализоване услуге 235.000,00 90.000,00 325.000,00
155 425 Текуће поправке и одржавање 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00
156 426 Материјал 63.072,00 590.000,00 653.072,00
157 431 Употреба основних средстава 0,00 530.000,00 530.000,00
158 472 Накнаде за соц.заштиту из буџета 183.000,00 0,00 183.000,00

159 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од 
једног нивоа власти другом 0,00 60.000,00 60.000,00

160 483 Новчане казне по судским решењима 0,00 0,00 0,00
161 511 Зграде и грађевински објекти 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00
162 512 Машине и опрема 2.015.000,00 320.000,00 2.335.000,00
163 513 Остала основна средства 0,00 55.000,00 55.000,00
164 523 Залихе робе за даљу продају 0,00 650.000,00 650.000,00

Извори финансирања за функцију 810: 
01 Приходи из буџета 
04 Сопствени приходи 
09 Примања од продаје нефинансијске 
имовине

17.566.277,00 
 

 

15.900.000,00 

1.025.000,00

17.566.277,00 
15.900.000,00 

1.025.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810 17.566.277,00 16.925.000,00 34.491.277,00
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.5. 17.566.277,00 16.925.000,00 34.491.277,00

3.6. ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ
911 Предшколско образовање

165 411 Плате и додаци запослених 76.530.168,00 0,00 76.530.168,00
166 412 Социјални доприноси на терет послодавца 13.698.900,00 0,00 13.698.900,00
167 413 Накнаде у натури 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00
168 414 Социјална давања запосленима 0,00 4.548.002,00 4.548.002,00
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169 416 Награде, бонуси и остали расходи 2.400.000,00 3.500.000,00 5.900.000,00
170 421 Стални трошкови 6.696.000,00 9.192.410,00 15.888.410,00
171 422 Трошкови путовања 0,00 629.083,00 629.083,00
172 423 Услуге по уговору 0,00 1.433.905,00 1.433.905,00
173 424 Специјализоване услуге 0,00 2.064.683,00 2.064.683,00
174 425 Текуће поправке и одржавање 0,00 13.477.854,00 13.477.854,00
175 426 Материјал 0,00 24.648.134,00 24.648.134,00
176 511 Зграде и грађевински објекти 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

Извори финансирања за функцију 911: 
01 Приходи из буџета 
04 Сопствени приходи  
07 Донације од осталих нивоа власти

115.525.068,00 
 46.720.817,00 

12.773.254,00

115.525.068,00 
46.720.817,00 
12.773.254,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 911 115.525.068,00 59.494.071,00 175.019.139,00
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.6. 115.525.068,00 59.494.071,00 175.019.139,00

3.7. ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ 
ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ”

620 Развој заједнице
177 411 Плате и додаци запоселних 32.127.272,00 9.728.728,00 41.856.000,00
178 412 Социјални доприноси на терет послодавца 5.750.782,00 1.741.441,00 7.492.223,00
179 413 Накнаде у натури 652.800,00 143.000,00 795.800,00
180 414 Социјална давања запосленима 125.000,00 570.325,00 695.325,00
181 415 Накнаде за запослене 115.200,00 47.250,00 162.450,00
182 416 Награде, бонуси и остали расходи 283.100,00 1.054.000,00 1.337.100,00
183 421 Стални трошкови 73.745.886,00 3.038.560,00 76.784.446,00
184 422 Трошкови путовања 0,00 197.300,00 197.300,00
185 423 Услуге по уговору 5.060.930,00 4.690.100,00 9.751.030,00
186 424 Специјалнизоване услуге 12.738.694,00 1.800.000,00 14.538.694,00
187 425 Текуће одржавање 80.000.000,00 1.916.360,00 81.916.360,00
188 426 Материјал 4.811.832,00 1.450.000,00 6.261.832,00

189 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од 
једног нивоа власти другом 50.000,00 250.000,00 300.000,00

190 483 Новчане казне по судским решењима 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
191 511 Зграде и грађевински објекти 274.394.250,00 0,00 274.394.250,00
192 512 Машине и опрема 1.900.000,00 0,00 1.900.000,00
193 513 Остала основна средства 3.705.750,00 0,00 3.705.750,00
194 541 Земљиште 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00

Извори финансирања за функцију 620: 
01 Приходи из буџета 
04 Сопствени приходи

 
507.461.496,00 

26.627.064,00
507.461.496,00 
26.627.064,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620 507.461.496,00 26.627.064,00 534.088.560,00
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.7. 507.461.496,00 26.627.064,00 534.088.560,00

3.8. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
912 Основно образовање

Донације и трансфери осталим нивоима 
власти

195 463 4631-Текуће донације: 43.537.059,00 0,00 43.537.059,00
413-накнаде у натури  - 6.031.500,00
415-накнаде за запослене -569.000,00
416-награде, бонуси и остали посебни 
расходи - 1.504.473,00
421-стални трошкови - 25.904.422,00
422-трошкови путовања - 425.893,00
423-услуге по уговору - 1.406.934,00
424-специјализоване услуге - 366.000,00
425-текуће поправке и одржавање - 
2.865.240,00
426-материјал  - 4.441.597,00
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482-порези, обавезне таксе и казне 
наметнуте од једног 
 нивоа власти другом-22.000,00

196 463 4632-Капиталне донације: 14.015.000,00 0,00 14.015.000,00
511-зграде и грађевински објекти - 
12.920.000,00
512-машине и опрема - 1.095.000,00
Извори финансирања за функцију 912: 
01 Приходи из буџета 57.552.059,00 0,00 57.552.059,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 912 57.552.059,00 0,00 57.552.059,00
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.8. 57.552.059,00 0,00 57.552.059,00

3.9. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
920 Средње образовање

Донације и трансфери осталим нивоима 
власти

197 463 4631-Текуће донације: 41.615.278,00 0,00 41.615.278,00
413-накнаде у натури  - 3.407.500,00
415-накнаде за запослене - 1.675.000,00
416-награде, бонуси и остали посебни 
расходи - 1.656.694,00
421-стални трошкови - 21.009.056,00
422-трошкови путовања - 866.000,00
423-услуге по уговору - 2.981.680,00
424-специјализоване услуге - 528.600,00
425-текуће поправке и одржавање - 
4.073.760,00
426-материјал - 5.411.988,00
482-порези, обавезне таксе и казне 
наметнуте од једног 
 нивоа власти другом - 5.000,00

198 463 4632-Капиталне донације: 7.640.000,00 0,00 7.640.000,00
511-зграде и грађевински објекти - 
5.800.000,00
512-машине и опрема - 1.840.000,00
Извори финансирања за функцију 920: 
01 Приходи из буџета 49.255.278,00 0,00 49.255.278,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920 49.255.278,00 0,00 49.255.278,00
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.9. 49.255.278,00 0,00 49.255.278,00

3.10. РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ТАЛЕНТЕ

980 Образовање некласификовано на другом 
месту
Донације и трансфери осталим нивоима 
власти

199 463 4631-Текуће донације: 1.289.450,00 0,00 1.289.450,00
411-Плате и додаци запослених -392.171,00
412-Социјални доприноси на терет 
послодавца -70.199,00
421-Стални трошкови - 487.080,00
422-Трошкови путовања - 54.000,00
423-Услуге по уговору - 150.000,00
424-Специјализоване услуге - 136.000,00

200 463 4632-Капиталне донације: 80.000,00 0,00 80.000,00
512-Машине и опрема - 80.000,00
Извори финансирања за функцију 980: 
01 Приходи из буџета 1.369.450,00 0,00 1.369.450,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980 1.369.450,00 0,00 1.369.450,00
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.10. 1.369.450,00 0,00 1.369.450,00

3.11. ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
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070
Социјална помоћ угроженом 
становништву некласификована на 
другом месту
Донације и трансфери осталим нивоима 
власти

201 463 4631-Текуће донације: 13.936.440,00 0,00 13.936.440,00
411-Плате и додаци запослених -
6.452.451,00
412-Социјални доприноси на терет 
послодавца -1.154.989,00
413-Накнаде у натури - 60.000,00
414-Социјална давања запосленима - 
93.000,00
415-Накнаде за запослене - 20.000,00
416-Награде, бонуси и остали посебни 
расходи - 150.000,00
421-Стални трошкови - 1.522.800,00
422-Трошкови путовања - 250.000,00
423-Услуге по уговору - 1.580.000,00
424-Специјализоване услуге - 60.000,00
425-Текуће поправке и одржавање - 
432.000,00
426-Материјал - 961.200,00
472-Опремање корисника  и трошкови 
сахране- 1.200.000,00

202 463 4632-Капиталне донације: 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
511-зграде и грађевински објекти - 
2.000.000,00
Извори финансирања за функцију 070: 
01 Приходи из буџета 15.936.440,00 0,00 15.936.440,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070 15.936.440,00 0,00 15.936.440,00
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.11. 15.936.440,00 0,00 15.936.440,00

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3: 1.207.513.611,00 160.244.282,00 1.367.757.893,00

4 ОПШТИНСКО ЈАВНО 
ПРАВОБРАНИЛАШТВО

330 Судови
203 411 Плате и додаци запослених 3.782.643,00 451.974,00 4.234.617,00
204 412 Социјални доприноси на терет послодавца 677.093,00 80.898,00 757.991,00
205 413 Накнаде у натури 12.000,00 10.000,00 22.000,00
206 414 Социјална давања запосленима 100.000,00 120.000,00 220.000,00
207 415 Накнаде за запослене 0,00 70.000,00 70.000,00
208 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 96.000,00 55.000,00 151.000,00
209 421 Стални трошкови 0,00 198.000,00 198.000,00
210 422 Путни трошкови 0,00 50.000,00 50.000,00
211 423 Услуге по уговору 0,00 237.000,00 237.000,00
212 425 Текуће одржавање 0,00 86.400,00 86.400,00
213 426 Материјал 118.800,00 153.800,00 272.600,00

214 482
Порези, обавезне таксе и казне наметнуте 
од једног 
нивоа власти другом

0,00 0,00 0,00

215 512 Машине и опрема 100.000,00 0,00 100.000,00
Извори финансирања за функцију 330: 
01 Приходи из буџета 
07 Донације од осталих нивоа власти

4.886.536,00 
1.513.072,00

4.886.536,00 
1.513.072,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330 4.886.536,00 1.513.072,00 6.399.608,00
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4: 4.886.536,00 1.513.072,00 6.399.608,00
УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ У 2007.
ГОДИНИ: 1.498.000.000,00 161.757.354,00 1.659.757.354,00
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ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 5.
Вишак прихода из претходне године који буде 

утврђен као суфицит на дан 31.12.2006. године ко-
ристиће се искључиво за финансирање капиталних 
улагања.

Величина и врста ових улагања утврдиће се изме-
нама и допунама Одлуке о буџету за 2007. годину.

Члан 6.
У сталну буџетску резерву издвајају се средства у 

висини од 0,5% укупно остварених прихода у 2006. 
години.

Председник општине одлучује о коришћењу 
средстава сталне резерве буџета за намене утврђе-
не у члану 49. Закона о буџетском систему, у поје-
диначним случајевима до износа од 10% планира-
ног износа у овој Одлуци, а по предлогу Одељења 
за привреду,финансије, трезор и друштвене делат-
ности.

За прописане намене изнад 10%, одлуку о ко-
ришћењу средстава сталне резерве буџета доноси 
Скупштина општине.

Члан 7.
У текућу буџетску резерву планирају се средства 

у износу од 23.767.167,00 динара.
Средства текуће буџетске резерве користе се за 

непланиране сврхе за које нису извршене апроприја-
ције или за сврхе за које се у току године покаже да 
апропријације нису биле довољне.

Одлуку о коришћењу средстава текуће буџетске 
резерве доноси Председник општине.

Одобрена средства по овом основу представљају 
повећање апропријације директних корисника за од-
ређене намене и исказују се на конту намена за које 
су средства усмерена.

Члан 8.
За извршење одлуке о буџету одговоран је 

Председник општине. Наредбодавац за извршење 
буџета је Председник општине.

Члан 9.
За законито и наменско коришћење пренетих 

средстава одобрених апропријација буџетом одгово-
ран је корисник средстава.

Члан 10.
У року од 15 дана од доношења ове одлуке, ди-

ректни буџетски корисници буџетских средстава, 
који су у буџетском смислу , одговорни за индирек-
тне кориснике буџетских средстава, врше расподелу 
средстава индиректним корисницима у оквиру одоб-
рених апропријација и о томе обавештавају сваког 
индиректног корисника, по добијању сагласности од 
службе за трезор.

Члан 11.
Распоред остварених прихода врши се троме-

сечним плановима, које доноси Одељење за при-
вреду, финансије, трезор и друштвене делатности 
Општинске управе општине Пожаревац.

Директни корисник средстава буџета може вршити 
плаћања у границама прописаних квота за свако тромесечје.

Члан 12.
Корисник буџетских средстава који поред прихо-

да из буџета за одређене расходе или издатке оства-
рује приходе из других извора, обавезан је да изми-
рење тих расхода и издатака изврши из прихода из 
других извора.

Буџетски корисник након утрошка средстава из 
других извора, може за реализацију расхода тражи-
ти пренос средстава из буџета.

Члан 13.
Средства распоређена за финансирање програма 

корисника буџета, корисницима се преносе на осно-
ву њиховог захтева, у складу са одобреним квотама 
у тромесечним плановима буџета.

Уз захтев за пренос средстава из буџета, корисни-
ци су дужни да доставе комплетну документацију, 
писани уговор или други правни акт, којом се дока-
зује створена обавеза плаћања, сходно актима о про-
писаним поступцима и процедурама у вези захтева 
за коришћење средстава буџета општине.

У случају да за извршење одређеног плаћања 
буџетског корисника није постојао правни основ, 
средства се враћају у буџет општине.

Члан 14.
Корисници средстава буџета могу користити 

средства распоређена овом Одлуком само за наме-
не за које су им по њиховим захтевима та средства 
одобрена и пренета.

Члан 15.
Корисник средстава буџета може предузети оба-

везе на терет буџета, само до износа апропријације 
утврђене овом Одлуком, односно у току године до 
нивоа одобрених квота.

Члан 16.
Председник општине може донети одлуку о про-

мени у апропријација у складу са чланом 41. Закона 
о буџетском систему, по захтеву корисника и доку-
ментованој новонасталој потреби.

Председник општине, на захтев корисника, може 
дозволити промену појединих апропријација тог ко-
рисника, под следећим условима:

-  да укупна средства, која су одобрена Одлуком о 
буџету, не буду промењена и

-  да се промене апропријација за капитална улагања 
не могу смањивати у корист апропријација за те-
куће финансирање оперативног рада корисника.
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Директни корисник буџетских средстава, уз 
одобрење Одељења за привреду, финансије, трезор 
и друштвене делатности, може преусмеравати ап-
ропријације одобрене на име одређених расхода у 
износу до 5% вредности апропријације, за расход 
чији се износ умањује, с тим да се не могу умањи-
вати одобрене апропријације за капитална улагања у 
корист апропријација за текуће финансирање опера-
тивног рада корисника.

У свим другим случајевима промене апропри-
јација врше се Одлуком о изменама и допунама 
Одлуке о буџету општине за 2007. годину, у складу 
са чланом 43. Закона о буџетском систему.

Члан 17.
Буџетски корисници су дужни да на захтев 

Одељења за привреду, финансије, трезор и друштве-
не делатности ставе на увид документацију о њихо-
вом финансирању, као и да достављају извештаје о 
остваривању прихода и извршењу расхода у одређе-
ном периоду.

Буџетски корисници директни и индиректни су 
дужни да обавесте Скупштину општине о свим тра-
женим подацима и променама.

Члан 18.
Председник општине подноси извештај 

Скупштини општине о реализацији ове Одлуке, као 
и о стању и коришћењу средстава сталне буџетске 
резерве, најмање два пута годишње.

Члан 19.
Средства  распоређена  овом  Одлуком   прено-

се  се   корисницима  сразмерно  оствареним прихо-
дима буџета.

Ако се у току године примања буџета смање, изда-
ци буџета ће се извршавати по приоритетима: обавезе 
утврђене законским прописима- на постојећем нивоу 
и минимални стални трошкови неопходни за несмета-
но функционисање корисника буџетских средстава.

Члан 20.
Ако корисници буџетских средстава не остваре 

додатне приходе у планираном износу, апроприја-
ције утврђене из тих прихода неће се извршавати на 
терет средстава буџета.

Ако корисници буџетских средстава остваре до-
датне приходе у износу већем од износа планираног 
овом Одлуком, могу користити та средства до ни-
воа до ког су та средства и остварена, а за намене 
утврђене овом Одлуком.

Члан 21.
Корисници буџетских средстава који остваре 

уштеде средстава буџета планираних за расходе за 
запослене и коришћење услуга и роба, могу оства-
рени износ уштеда користити за исплату награда за 
посебне резултате рада запослених.

Остварена средства уштеда из става 1. овог члана 
не могу се исплатити у износу већем од износа пот-
ребног за исплату једног месечног платног фонда ко-
рисника буџетских средстава, и то на крају буџетс-
ке године.

Средства остварена од уштеда преусмеравају се 
одобравањем апропријација на име одређених рас-
хода у износу до 5% вредности апропријације за рас-
ход чији се износ умањује.

Износи средстава из става 3. овог члана усме-
равају се у корист апропријације економске класи-
фикације 416- награде, бонуси и остали посебни рас-
ходи, о чему одлучује Председник општине.

Члан 22.
Директни и индиректни корисници буџетских 

средстава, чија се делатност у целини или претеж-
но финансира из буџета, умањиће обрачунату амор-
тизацију средстава за рад у 2006. години сразмер-
но делу средстава обезбеђених из буџета општине 
Пожаревац.

Члан 23.
Директни и индиректни корисници буџетских 

средстава, који користе пословни простор у држав-
ној својини, а финансирају се из средстава буџета, не 
плаћају закуп у 2007. години.

Члан 24.
Корисници буџетских средстава дужни су да до-

делу уговора за набавку добара, услуга и радова 
спроводе у складу са одредбама Закона о јавним на-
бавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 
39/02, 43/03 и 55/2004)

Набавком мале вредности, у смислу Закона о 
јавним набавкама, сматра се набавка, чија је про-
цењена вредност од 250.000,00.00 до 2.500.000,00 
динара.

Члан 25.
Средства остварена продајом капитала у пос-

тупку приватизације у 2007. години користиће се 
у складу са Законом о приватизацији („Службени 
гласник Републике Србије“ бр. 38/01,18/03 и 
45/05).

Члан 26.
Директни и индиректни корисници буџетских 

средстава дужни су да на рачун извршења буџе-
та општине Пожаревац, најкасније до 31. јануара 
2007. године пренесу сва средства, која нису ут-
рошена за финансирање расхода у 2006. години, а 
пренета су им у складу са Одлуком о буџету опш-
тине Пожаревац за 2006. годину („Службени глас-
ник општине Пожаревац“ 10/05, 03/06 и 07/06) за-
кључно са 31. децембром 2006. године, на начин и 
по поступку, који утврди Општинско веће општи-
не Пожаревац.
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Члан 27.
Привремено расположива средства на рачуну тре-

зора, по одлуци Председника општине могу се крат-
корочно пласирати код банака или других финансијс-
ких организација, у складу са законом.

Члан 28.
У случају потребе за задуживање при извршењу 

буџета, одлуку о задужењу доноси Скупштина опш-
тине према условима из Закона о јавном дугу.

Члан 29.
Корисник буџетских средстава не може, без 

претходне сагласности Председника општине, за-
сновати радни однос са новим лицима до краја 2007. 
године, без обзира на могућности из акта о система-
тизацији радних места корисника, уколико средства 
потребна за исплату плата тих лица нису обезбеђена 
у оквиру износа средстава, која су у складу са овом 
Одлуком, предвиђена за плате тог буџетског корис-
ника.

Члан 30.
Буџетски корисници, чије се плате запосле-

них финансирају из буџета, могу планирати укуп-
на средства потребна за исплату плата запослених у 
2007. години, тако да масу средстава за исплату два-
наест месечних плата планирају полазећи од нивоа 
плата исплаћених за септембар 2006. године увећа-
них највише до 10 %.

Став 1. овог члана не односи се на финанси-
рање зарада у ЈП дирекцији за изградњу општине 
Пожаревац. Утврђивање права на остваривање зара-
да код овог буџетског корисника врши се по крите-
ријумима из инструкција Министарства финансија 
који се односе на јавна предузећа.

Део буџетских средстава којима се финансирају 
зараде у ЈП Дирекцији утврђују се према адекват-
ним величинама зарада радника органа управе ис-
тих стручних спрема.

Уколико је укупна маса за зараде запослених у ЈП 
Дирекцији већа од износа буџетских средстава из 
претходног става, разлика се финансира из сопстве-
них прихода овог корисника.

Уколико буџетски корисници не планирају у свом 
Финансијском плану за 2007. годину и не извршавају 
укупна средства за исплату плата на начин утврђен 
у ставу 1.,2,3. и 4. овог члана, Председник општине 
обуставиће пренос средстава из буџета, док буџетс-
ки корисник висину средстава за плате не усклади са 
ограничењем из става 1. и 2. овог члана.

Буџетски корисници подносе извештај о пла-
тама исплаћеним у претходном месецу Одељењу 
за привреду, финансије трезор и друштвене де-
латности Општинске управе, у форми, коју одре-
ди Министар финансија Републике Србије, нај-
касније до 10. у текућем месецу, почев од јануа-
ра 2007. године.

Члан 31.
Ову Одлуку доставити Министарству финансија 

Републике Србије и објавити у „Службеном гласни-
ку општине Пожаревац“.

Члан 32.
Саставни део ове Одлуке су финансијски плано-

ви за 2007. годину директних и индиректних корис-
ника средстава буџета.

Члан 33.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од да-

на објављивања у „Службеном гласнику општине 
Пожаревац“ а примењиваће се од 01. јануара 2007. 
године.

У Пожаревцу, 18.12.2006. године Број: 01-06-75/3

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ПОЖАРЕВАЦ

Иван Грубетић, дипл. инг. маш. ср.

2

На основу члана 18. става 1. тачке 16. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
бр. 9/02), члана 46. и 47. Закона о заштити од еле-
ментарних и других већих непогода („Службени 
гласник СРС“, бр. 20/77, 24/85, 6/89 и „Сл. глас-
ник РС“, бр. 53/93 и 48/94) и члана 44. Статута оп-
штине Пожаревац („Службени гласник општи-
не Пожаревац“, бр. 2/05), Скупштина општине 
Пожаревац, на седници од   18.12.2006. године, до-
нела је

ОДЛУКУ О ЗАШТИТИ ОД 
ЕЛЕМЕНТАРНИХ И ДРУГИХ ВЕЋИХ 

НЕПОГОДА

I   ОПШТЕОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком у складу са законом уређује се за-

штита од елементарних и других већих непогода на 
територији општине Пожаревац.

Члан 2.
Елементарним и другим већим непогодама (у 

даљем тексту: елементарне непогоде) у смислу ове 
одлуке, подразумевају се: земљотрес, поплаве, под-
земне и површинске воде, олујни ветар, град, суша, 
снежни нанос, нагомилавање леда на водотоцима, 
пожар, експлозија, ерупција нафте и гаса, неконт-
ролисано ослобађање, изливање и растурање штет-
них гасовитих, течних или чврстих хемијских и ра-



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦСтрана 18 - Број 11 18.12.2006.

диоактивних материјала, саобраћајне несреће, епи-
демије, заразне болести животиња, биљне болес-
ти, штеточине и друге сличне природне и вештачки 
створене појаве већих размера, које могу да угрозе 
живот и здравље људи и проузрокују штету већег 
обима.

Члан 3.
У Општини се уређује, планира, организује, уск-

лађује, усмерава и обезбеђује руковођење заштитом 
од елементарних непогода.

У заштити од елементарних непогода првенство 
има заштита живота и здравља људи.

У заштити од елементарних непогода органи 
Општине сарађују са органима других општина, 
државним органима, предузећима, установама и дру-
гим организацијама.

Члан 4.
Заштита од елементарних непогода у Општини 

заснива се, организује и спроводи на законом утврђе-
ним начелима и правима и обавезама предузећа, ус-
танова, друштвених организација и удружења грађа-
на (у даљем тексту: правна лица), месних заједница, 
грађана и органа Општине.

Члан 5.
Ради заштите од елементарних непогода у 

Општини се врши процена могуће угрожености од 
елементарних непогода, планирају се, организују и 
спроводе превентивне мере заштите од елементар-
них непогода, мере заштите у случају непосредне 
опасности од елементарних непогода, мере зашти-
те када наступи елементарна непогода и мере за уб-
лажавање и отклањање непосредних последица од 
елементарних непогода у складу са законом и овом 
одлуком.

Члан 6.
У заштити од елементарних непогода, Општина 

путем својих органа, у складу са законом:

1.  Уређује организовање и спровођење заштите 
од елементарних непогода, обезбеђује и уск-
лађује учешће грађана, правних лица и орга-
на Општине у заштити од елементарних непо-
года;

2.  Израђује и доноси План заштите од елементар-
них непогода;

3.  Прописује мере заштите од елементарних не-
погода у области урбанизма, просторног пла-
нирања, становања, коришћења вода, саоб-
раћаја и другим областима из своје надлеж-
ности;

4.  Обезбеђује средства за организовање и спро-
вођење мера заштите од елементарних непого-
да.

II  УТВРЂИВАЊЕ ЕЛЕМЕНТАРНЕ 
НЕПОГОДЕ

Члан 7.
Постојање елементарне непогоде на терито-

рији Општине утврђује Председник општине 
Пожаревац на предлог надлежне службе Одељења 
за привреду, финансије, трезор и друштвене де-
латности, када се на основу прикупљених оба-
вештења и података оцени да непосредно прети 
опасност елементарне или друге непогоде или ако 
је она настала.

Члан 8.
Утврђивање елементарне непогоде се врши ка-

да су услед дејства из члана 2. ове одлуке у већој 
мери угрожени људски животи, материјална доб-
ра, културна добра на територији или делу терито-
рије Општине, а редовне службе и делатности ни-
су у могућности да расположивим људством и ма-
теријалним средствима обезбеде одговарајућу за-
штиту и спасавање грађана и материјалних доба-
ра.

III   ПОСЛОВИ ОРГАНА ОПШТИНЕ 
У ЗАШТИТИ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ 

НЕПОГОДА

Члан 9. 
а) Скупштина општине

-  Доноси План заштите од елементарних непогода;
-  Стара се о организовању заштите од елементар-

них непогода;
-  Утврђује организацију и спровођење заштите од 

елементарних непогода;
-  Прати и усмерава остваривање заштите од еле-

ментарних непогода;
-  Обезбеђује снаге и средства за заштиту од еле-

ментарних непогода; и
-  Разматра извештај Председника општине о ан-

гажовању грађана, правних лица, органа опш-
тине, материјалних и финансијских средстава у 
заштити од елементарних непогода, као и изве-
штај Општинског штаба за елементарне непо-
годе о висини штета од елементарних непогода 
и доставља захтеве Влади Републике Србије за 
пружање помоћи Републике Србије.

Члан 10.
б) Председник општине

-  Наређује учешће грађана и правних лица у зашти-
ти и спасавању људи, материјалних и културних 
добара, као и евакуацију становништва, ако прети 
или је настала елементарна непогода која угрожа-
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ва или је угрозила здравље и животе људи, или ма-
теријална и културна добра у већем обиму;

-  Подноси на првој седници Скупштине општи-
не извештај о предузетим мерама у вези зашти-
те од елементарних непогода;

-  Стара се о спровођењу закона и других про-
писа у области заштите од елементарних не-
погода;

-  Обезбеђује  учешће   предузећа,   органа,   ус-
танова,   грађана  и   њихових  материјално-тех-
ничких средстава (у даљем тексту: МТС) у за-
штити и спасавању људи, материјалних и кул-
турних добара;

-  Одређује посебан режим обављања одређених 
комуналних делатности;

-  Одређује посебне мере и поступке хигијенско-
профилактичког карактера;

-  Одређује посебан распоред радног времена;
-  Одређује приоритете и бесплатан превоз грађа-

на који по наређењу надлежног штаба учествују 
у заштити и спасавању;

-  Усмерава и усклађује рад органа Општинске 
управе у планирању, ангажовању и спро-
вођењу мера заштите од елементарних непо-
года;

-  Одлучује о изради студија и анализа од значаја 
за заштиту од елементарних непогода и закљу-
чује уговоре о њиховој изради;

-  Организује и обезбеђује спровођење мера које 
у заштити од елементарних непогода нареде 
државни органи;

-  Одлучује о накнадама грађанима, предузећима, 
установама и другим организацијама које им по 
закону припадају у вези са учешћем у заштити 
од елементарних непогода;

-  Одлучује о додели помоћи грађанима и правним 
лицима који су претрпели штету од елементар-
них непогода;

-  Образује оперативне штабове за поједине еле-
ментарне непогоде;

-  Образује Комисију за процену штете од елемен-
тарних непогода; и

-  Разматра и одлучује о другим питањима из об-
ласти заштите од елементарних непогода у скла-
ду са законом и овом одлуком.

Члан 11.
в) Општинско веће

-  Предлаже Председнику општине образовање 
Комисије за процену штете од елементарних не-
погода.

-  Врши надзор над Општинском управом у извр-
шавању надлежности везане за послове елемен-
тарних непогода; и

-  Помаже Председнику општине у вршењу пос-
лова из његове надлежности, везаних за елемен-
тарне непогоде.

Члан 12.
г) Општински штаб за заштиту од 

елементарних непогода
Општински штаб за заштиту од елементарних не-

погода који образује Скупштина општине у складу 
са законом и овом одлуком:

-  предлаже Скупштини превентивне мере за слу-
чај непосредне опасности од елементарних не-
погода, утврђује и предлаже мере кад наступи 
елементарна непогода и утврђује мере за убла-
жавање и отклањање непосредних последица од 
елементарних непогода, прати и остварује увид 
у организацију и спровођење мера заштите од 
елементарних непогода;

-  предузима мере за благовремено обавештавање 
грађана о опасностима од елементарних непо-
года;

-  даје мишљење на предлог одлука и планова о 
заштити од елементарних непогода и годишњи 
Програм превентивних мера заштите од елемен-
тарних непогода;

-  подноси Скупштини извештај о релаизацији 
Програма превентивних мера;

-  подноси Скупштини и Председнику општине 
извештај о висини штете од елементарних не-
погода;

-  усклађује своје активности са Штабом цивил-
не заштите;

-  врши координацију рада месних штабова за за-
штиту од елементарних непогода; и

-  врши и друге послове у циљу заштите и спаса-
вања људи, материјалних и културних добара.

Члан 13.
д) Оперативни штабови

Председник општине образује оперативне шта-
бове за заштиту од појединих елементарних непо-
года (санитетски, ветеринарски, за заштиту од јо-
низујућих зрачења, за заштиту биља, за заштиту од 
пожара, за одбрану од поплава и други оперативни 
штабови) као стручне органе који руководе припре-
мама и акцијама заштите и спасавања људи, мате-
ријалних и културних добара од дејства елементар-
них непогода.

Одлуком из става 1. одређује се састав оператив-
ног штаба и његова надлежност, а с обзиром на вр-
сту елементарне непогоде, њене последице и мере 
за заштиту од елементарне непогоде, у оперативни 
штаб именују се одговарајућа стручна лица.

Оперативни штабови, с обзиром на елементарну 
непогоду за коју су образовани:

-  руководе заштитом од елементарних непогода 
у оквиру права и дужности општине и наређују 
мере утврђене законом, прописима донетим на 
основу закона и овом одлуком, као и Планом за-
штите од елементарних непогода општине;
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-  наређују ангажовање грађана, правних лица и 
њихових МТС као и органа локалне управе ра-
ди учешћа у заштити и спасавању у случају еле-
ментарне непогоде;

-  одређују посебне приоритете у вршењу услу-
га;

-  одређују привремену забрану приступа и кре-
тања у појединим подручјима у сарадњи са 
МУП-ом;

-  одређују посебан режим коришћења одређених 
покретних и непокретних добара и предузимање 
посебних мера заштите (склањање, делимично 
или потпуно рушење објеката, истоварање или 
уклањање материјала, сечу стабала, прокопа-
вање канала, изградњу насипа и др.);

-  наређују да корисници, власници, односно 
држаоци превозних средстава грађевинских и 
пољопривредних машина и других уређаја, оп-
реме и алата, ставе та средства у исправном 
стању са радном снагом на располагање орга-
ну који руководи заштитом од елементарних не-
погода;

-  наређују да корисници, односно сопствени-
ци стамбених зграда, станова, пословних про-
сторија и других зграда и просторија, приме на 
привремени смештај евакуисано становништво, 
материјална и културна добра са угроженог под-
ручја;

-  наређују да корисници, власници, односно држа-
оци одеће, обуће, хране и других материјалних 
средстава, ставе та средства на располагање 
надлежном органу за потребе заштите и спаса-
вања;

-  остварују сарадњу и усклађују мере са 
Општинским штабом за елементарне непогоде, 
Војском Србије и МУП-ом у заштити од елемен-
тарних непогода;

-  предлажу евакуацију грађана, предузећа, ус-
танова и других организација и материјал-
них и културних добара са угроженог под-
ручја;

-  предлажу начин смештаја и збрињавања еваку-
исаног становништва, материјалних и култур-
них добара;

-  старају се о организацији и ангажовању грађа-
на, правних лица и материјалних добара на за-
штити и спасавању;

-  одређују начин организовања, превоза, смештаја 
и исхране грађана који учествују у заштити и 
спасавању;

-  наређују дежурства у предузећима, установама, 
и другим организацијама ради заштите од еле-
ментарних непогода;

-  сарађују са месним штабовима за заштиту од 
елементарних непогода; и

-  врше и друге послове у циљу заштите и 
спасавања људи, материјалних и културних 
добара.

Члан 14.

ђ) Општинска управа
Општинска управа у заштити од елементарних 

непогода у оквиру своје надлежности врши одређе-
не послове и то:

-  израђује нацрт Одлуке о заштити од елементар-
них и других већих непогода као и општинског 
плана заштите од појединих елементарних не-
погода и годишњег Програма превентивних ме-
ра из делокруга свога рада;

-  учествује у изради извештаја по плановима и 
програмима и ажурирању Општинског плана за-
штите од елементарних непогода из свог дело-
круга рада;

-  прати стање у вези заштите од елементарних не-
погода у својој области и предлаже потребне ме-
ре заштите од елементарних непогода;

-  спроводи прописе у области заштите од елемен-
тарних непогода у својој области;

-  доноси решења и друга акта из своје надлежнос-
ти у вези права и обавеза грађана и правних ли-
ца које су утврђене законом, а у вези елементар-
них непогода; и

-  учествује у изради анализа у области елементар-
них непогода из свог делокруга рада.

Члан 15. 
е) Месне заједнице

У месној заједници обезбеђују се услови за спро-
вођење мера заштите од елементарних непогода у 
складу са Општинским планом заштите од елемен-
тарних непогода и Програмом превентивних мера за-
штите од елементарних непогода, као и са овом од-
луком, статутом месне заједнице и планом заштите 
од елементарних непогода месне заједнице.

План заштите од елементарних непогода месне 
заједнице доноси савет месне заједнице уз мишљење 
Општинског штаба за заштиту од елементарних не-
погода.

Грађани су у обавези да се на позив надлежног 
органа, на основу ове одлуке одазову или дају своја 
МТС ради учешћа у заштити и спасавању од пос-
ледица дејства елементарних непогода и имају пра-
во да се добровољно прикључе акцијама заштите и 
спасавања.

Савет месне заједнице формира месни штаб за за-
штиту од елементарних непогода.

Члан 16.
Месни штаб за заштиту од елементарних непого-

да у месној заједници:
-  израђује план заштите од елементарних непого-

да за месну заједницу на основу сопствене про-
цене угрожености територије месне заједнице од 
елементарних непогода и извода из Општинског 
плана заштите од елементарних непогода;
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-  руководи заштитом од елементарних непогода у 
оквиру права и дужности месне заједнице и на-
ређује мере утврђене законом, прописима доне-
тим на основу закона, овом одлуком, статутом 
месне заједнице и планом заштите од елемен-
тарних непогода месне заједнице;

-  у свом раду одговоран је савету месне заједни-
це;

-  ангажује грађане и материјална добра са терито-
рије месне заједнице ради заштите и спасавања 
од елементарних непогода;

-  организује услове за евакуацију и прихват ева-
куисаних грађана;

-  обезбеђује исхрану ангажованих грађана на за-
штити и спасавању; и

-  обавља и друге неопходне послове у циљу за-
штите и спасавања људи, материјалних и кул-
турних добара од последица дејства елементар-
них непогода.

Члан 17.
ж) Правна лица

Правна лица обезбеђују услове за организовање 
заштите од елементарних непогода у складу са зако-
ном, овом одлуком, Општинским планом за заштиту 
од елементарних непогода, планом за заштиту од еле-
ментарних непогода правног лица и других прописа 
који регулишу заштиту од елементарних непогода.

У случају настанка елементарне непогоде, прав-
на лица су дужна да поступају у складу са наредба-
ма оперативног штаба, а у насељеним местима и са 
наредбама месних штабова за заштиту од елементар-
них непогода.

План заштите од елементарних непогода правних 
лица доноси орган управљања, који је одговоран за 
спровођење и ажурирање плана.

Правна лица врше припреме и спроводе ангажо-
вање својих радника за потребе учешћа у заштити и 
спасавању по наређењу пословодног органа.

План заштите од елементарних непогода општин-
ских јавних предузећа и установа доноси орган уп-
рављања.

Јавна предузећа, чији је оснивач Скупштина опш-
тине Пожаревац, носиоци су спровођења превентив-
них и мера за отклањање и ублажавање последица де-
јства елементарних непогода у складу са својом де-
латношћу, Општинским планом заштите од елемен-
тарне непогоде и Програмом превентивних мера.

IV   ПЛАНИРАЊЕ ЗАШТИТЕ ОД 
ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА

Члан 18.
Планирање заштите од елементарних непогода 

обухвата процењивање могуће угрожености терито-
рије општине Пожаревац и утврђивање превентив-

них мера и мера за ублажавање и отклањање непос-
редних последица дејства елементарних непогода из 
чл. 2. ове одлуке.

-  Садржај процене угрожености територије опш-
тине од елементарних непогода:

1.  Опште карактеристике територије за које се про-
цена израђује обухватају нарочито податке о:

-  географском положају и величини територије;
- основним карактеристикама земљишта;
-  климатским условима, врсти и количини атмос-

ферских падавина;
-  хидрографској мрежи;
-  броју и величини насеља и њиховим урбаним 

обележјима;
- демографској структури становништва;
-  привредној развијености, густини изграђености 

привредних и других објеката и о утицају еле-
ментарних непогода за обављање привредних и 
других делатности;

-  саобраћајној инфраструктури;
- комуналној инфраструктури; и
-  другим обележјима и стању од значаја за зашти-

ту од елементарних непогода.

2.  Елементи за израду процене угрожености од 
појединих елементарних непогода:

-  за земљотрес - сеизмичке карактеристике под-
ручја са сеизмичком картом, интензитет мо-
гућег земљотреса, угроженост насеља и грађе-
винских објеката у односу на процену интензи-
тета земљотреса (тип насеља, врста објеката и 
материјала од којег су изграђени, конструктив-
ни систем грађе и др.), врсте грађевинских обје-
ката (проценат неоштећених, лакше оштећених, 
тешко оштећених, срушених) и могући број пов-
ређених и погинулих лица;

-  за поплаве и нагомилавање леда на водотоци-
ма - евиденцију водотокова који могу бити уз-
роком поплава, хидрометеоролошки услови за 
проглашавање елементарне непогоде (водостаји, 
стање леда итд), функционалност и степен из-
грађености заштитних водопривредних и водо-
заштитних објеката, уређаја, број, врста, димен-
зије и сл., величину угрожених подручја и сте-
пен изграђености површина, насељеност, индус-
трија, путна мрежа, преглед могућих вештачких 
ретензија (површина, запремина, локације про-
сека и насипа, водостаји меродавни за просе-
цање и сл.), локализациони насипи (опис лока-
ције, димензије, позајмишта материјала), лока-
литети критични за формирање ледених барије-
ра (опис, стационажа и димензије профила во-
дотока), угрожени рејони и локалитети подручја 
угрожених од поплаве и подземних вода, топог-
рафско -хидрографске карте са подацима о угро-
женим локалитетима и заштитним објектима за 
одбрану од поплава и нагомилавање леда;
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-  за пожаре - број и врста ватро-опасних објека-
та (стамбених, индустријских, јавних и других), 
осетљивост објеката на пожаре, густина из-
грађености објеката по рејонима, врсту објеката 
(материјал, спратност, пожарна отпорност), ши-
рину и проходност саобраћајница, врсту и стање 
инсталација (електроинсталације, гасовод и дру-
го), начин снабдевања водом (број и распоред 
хидраната, бунара, цистерни и др.), изворе топ-
лоте, шумске комплексе (врсте шума, уређеност, 
проходност, начин експлоатације и друго);

-  за снежне наносе и поледице - најугроженије 
терене и саобраћајнице од снежних наноса и по-
ледице, преглед критичних места, насеља која 
могу угрозити снежни наноси, локалитети и ду-
жина инфраструктуре (путеви, железничке пру-
ге) угроженост од снежних наноса и друго;

-  за епидемије - број и структура становника, њи-
хово стање хигијенско-здравствене културе, за-
разне болести које су се као епидемија јављале 
на територији и карактеристике тих болести, хи-
гијенски услови са посебним освртом на загађи-
вање (контаминација) и квалитет воде, стање хи-
гијенско-епидемиолошке службе и друго;

-  за биљне заразне болести - укупне површине 
пољопривредног и шумског земљишта у хекта-
рима, врсте биљних култура, складишни капаци-
тети са врстом и начином ускладиштења биља и 
биљних производа, организованост службе за 
праћење и прогнозирање угрожености биља од 
заразних болести, снабдевеност средствима за 
заштиту биља и биљних производа, врсте биљ-
них болести и биљних штеточина које најчешће 
угрожавају територију општине и друго;

-  за саобраћајне несреће - преглед саобраћајни-
ца, путева, пруга и опасних места на њима, пре-
глед и стање објеката на саобраћајницама (мос-
тови, пропусти и друго), стање браника на путе-
вима, могућност поплаве саобраћајница и њихо-
вог угрожавања снежним наносима и другим ат-
мосферским падавинама, густина и врста саоб-
раћаја, места укрштања пруга и путева, сигнали-
зација и начин регулисања саобраћаја и друго;

-  за експлозије - преглед организација које се ба-
ве производњом и превожењем, ускладиштењем 
и прометом експлозивних материјала у спре-
миштима; стање противпожарне, техничке и 
друге заштите, стање складишта за смештај ла-
ко запаљивих и експлозивних материја, преглед 
организација у којима постоји велика опасност 
од експлозија (складишта нафте, бензинске пум-
пе, петрохемијски комплекс и друго);

-  за ерупцију нафте и гаса - евидентирање под-
ручја у којима би могло доћи до ерупције на-
фте и гаса, интензитет могуће ерупције и мо-
гуће последице, организација и спровођење тех-
ничких и безбедносних мера заштите подручја у 
којем може доћи до ерупције нафте и гаса и за-

брана истраживања нафте и гаса у насељеним 
местима без претходне обезбеђености потпуне 
заштите од ерупције;

-  за неконтролисано ослобађање, изливање и 
растурање штетних гасовитих, течних или 
чврстих хемијских и радиоактивних мате-
ријала - евидентирање корисника и локалите-
та на којима се држе и користе ове материје, мо-
гуће последице и организација прописаних тех-
ничких и безбедносних мера и процена могућ-
ности за спречавање последица и друго;

-  за сушу - као елементарну непогоду по прави-
лу важи да она захвата већи простор. За очеки-
вати је да цела територија општине у мањем 
или већем обиму буде угрожена. Како сушу мо-
гу да прате и високе температуре, неопходно је 
у процени сагледати све аспекте угрожавања од 
могућих пожара, експлозија, саобраћајних не-
срећа, угрожености пољопривредних култура, 
снабдевање грађана водом за пиће. Неопходно је 
евидентирати све локације на којима услед ви-
соких температура може доћи до акцидентних 
ситуација.

Процена могуће угрожености за поједине елемен-
тарне непогоде садржи и закључке о томе где и у ком 
подручју се може реално очекивати елементарна не-
погода и коликог би интензитета била, колико би жр-
тава изазвала и колике би материјалне штете биле, да 
ли постоје објективни услови да се непогода спре-
чи, да ли се снагама и средствима којима се распола-
же могу ублажити и отклонити последице или је не-
опходно да се тражи помоћ и од кога и у чему.

Члан 19.
Садржај Општинског плана за заштиту од еле-

ментарних непогода:
  1.  Превентивне мере за случај непосредне опас-

ности од елементарних непогода;
  2.  Мере за случај наступања елементарне или 

друге непогоде;
  3.  Мере за ублажавање и отклањање непосред-

них последица од елементарних непогода.
  4.  Руковођење заштитом од елементарних не-

погода;
  5.  Преглед снага и средстава које се ангажују у 

заштити и спасавању;
  6.  Спровођење ангажовања грађана, правних ли-

ца, органа општине и материјално-техничка 
средства (МТС);

  7.  Организација осматрања и обавештавања за 
случај опасности од елементарних непогода;

  8.  Начин организовања, информисања о елемен-
тарним непогодама, последицама елементар-
них непогода и о мерама које се предузимају у 
заштити од елементарних непогода;

  9.  Начин остваривање сарадње са штабовима и 
јединицама цивилне заштите, сагласно акту 
надлежног државног органа;
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10.  Задатке и мере утврђене Планом заштите од 
елементарних непогода Републике Србије;

11.  Задатке и мере грађана, правних лица, и органа 
општине у заштити од елементарних непогода;

12.  Преглед резерви материјалних и других сред-
става за заштиту и збрињавање и друге потре-
бе пострадалих;

13.  Потребе за учешћем Војске Србије у заштити 
од елементарних непогода;

14.  Организацију и употребу радних јединица; и
15.  Друге мере од значаја за заштиту од елементар-

них непогода и податке о снагама и средствима 
које учествују у заштити од елементарних не-
погода, прилоге, скице, карте, шеме и друго.

Члан 20.
План заштите од елементарних непогода прав-

них лица садржи: мере, организацију и средства за 
заштиту од поплава, земљотреса, пожара и олујног 
ветра и других атмосферских непогода, а с обзиром 
на делатност, одређена правна лица својим планом за 
заштиту од елементарних непогода обухватају и ме-
ре, организацију и средства за заштиту од следећих 
елементарних непогода и то:

-  правна лица која обављају делатност у области 
пољопривреде - мере за заштиту од суше, гра-
да и других атмосферских непогода и од сточ-
них и биљних заразних болести и масовне поја-
ве штеточина;

-  правна лица која обављају делатност у области 
здравства - мере за заштиту од епидемија;

-  правна лица која обављају делатност произ-
водње, складиштења, транспорта и промета ек-
сплозивних материја и правна лица која у окви-
ру своје делатности користе експлозивне мате-
рије- мере за заштиту од експлозије и пожара;

-  правна лица која обављају делатност произ-
водње, складиштења, транспорта и промета 
штетних гасовитих, течних или чврстих и ра-
диоактивних материја и правна лица која у ок-
виру своје делатности у већим количинама ко-
ристе ове материје - мере за заштиту од некон-
тролисаног ослобађања, изливања и растурања 
ових материја;

-  правна лица која одржавају путеве, пруге, мос-
тове и саобраћајну сигнализацију -мере за за-
штиту од саобраћајних незгода, снежних нано-
са, поледице и лавина, одроњавања и клизања 
земљишта и рушења мостова;

-  правна лица која имају производне и друге 
објекте на подручју у близини клизишта, однос-
но месне заједнице на чијем подручју постоји 
опасност од клизања земљишта - мере за зашти-
ту од клизања земљишта;

-  правна лица која имају производне и друге 
објекте и месне заједнице на подручју на којем 
постоји опасност од бујица - мере за заштиту од 
бујица; и

-  правна лица која обављају делатност у области 
водопривреде и водоснабдевања -мере за зашти-
ту од поплава, рушења брана и устава и нагоми-
лавања леда на водотоцима и снабдевања.

Члан 21.
План заштите од елементарних непогода правног 

лица садржи:
-  процену угрожености од појединих елементар-

них непогода;
-  превентивне мере у случају непосредне опас-

ности од елементарних непогода;
-  мере у случају наступања елементарне непого-

де;
-  мере за ублажавање и отклањање последица од 

елементарних непогода;
-  организацију руковођења заштитом од елемен-

тарних непогода;
-  спровођење мобилизације правног лица и њего-

вих органа;
-  снаге и средства правног лица за заштиту од 

елементарних непогода;
-  задатке и мере које, у вези са заштитом од еле-

ментарних непогода, правном лицу постави над-
лежни орган Општине; и

-  по потреби и друге мере у складу са природом 
делатности правног лица.

 Члан 22.
Јавна предузећа чији је оснивач Општина као но-

силац превентивних и оперативних мера заштите у 
складу са Општинским планом за заштиту од еле-
ментарних непогода, израђују план задатака пре-
дузећа у елементарним непогодама, као и спискове 
правних лица која ангажују при елементарним не-
погодама, као и уговоре којима обезбеђују људство 
и механизацију тих правних лица.

Члан 23.
План заштите од елементарних непогода месне 

заједнице садржи:
-  процену угрожености од елементарних непого-

да које могу угрозити територију месне заједни-
це као посебан документ;

-  превентивне мере за случај непосредне угроже-
ности од елементарних непогода;

-  мере за случај наступања елементарне непого-
де;

-  мере за ублажавање и отклањање последица де-
јства елементарних непогода,;

-  организацију ангажовања грађана и материјал-
них средстава;

-  снаге и средства месне заједнице која се могу 
ангажовати за заштиту од елементарних непо-
года;

-  задатке и мере које месна заједница има на осно-
ву извода из Општинског плана заштите од еле-
ментарних непогода;
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-  списак грађана који се ангажују за заштиту и 
спасавање; и

-  по потреби и друге прилоге у складу са проце-
ном и угроженошћу територије месне заједни-
це.

План заштите месне заједнице од елементарних 
непогода мора бити усклађен са Општинским пла-
ном заштите од елементарних непогода.

Члан 24.
Елементи за израду превентивних мера и мера за 

ублажавање и отклањање последица дејства елемен-
тарних непогода:

1. У заштити од земљотреса:
-  Превентивне мере заштите као што су: утврђи-

вање сеизмичких карактеристика одређене те-
риторије, обезбеђивање поштовања прописа о 
техничким нормативима за изградњу објеката 
на сеизмичким подручјима, примена урбанис-
тичких мера заштите код планирања насеља, 
обезбеђење потребних услова при пројекто-
вању и изградњи објеката (отпорност, еластич-
ност, спратност и др.), обезбеђивање правилног 
избора локација за стамбене, привредне и дру-
ге објекте и др.;

-  Мере за ублажавање и отклањање последица као 
што су: организација рашчишћавања рушевина 
и спасавања затрпаних, начин извлачења затр-
паних, пружање прве медицинске помоћи на ли-
цу места и опште медицинске помоћи у здравс-
твеним установама, начин идентификовања и 
сахрањивања погинулих, начин гашења пожара, 
збрињавање повређених и оболелих, начин ор-
ганизовања хигијенско-епидемиолошке зашти-
те, начин извлачења и обезбеђења материјалних 
и културних добара из оштећених и порушених 
објеката, начин регулисања саобраћаја за време 
интервенције, начин асанације терена, организа-
ција и употреба снага и средстава за спровођење 
мера за ублажавање и уклањање последица од 
земљотреса и друго;

2. У заштити од поплава:
-  Превентивне мере заштите као што су: утврђи-

вање могућности појаве поплава, организација 
осматрања хидрометеоролошке ситуације и 
прогнозирања, изградња и одржавање заштит-
них водопривредних објеката на водотоцима,    
планирање вештачких ретензија, организовање 
и извођење антиерозивних радова на сливови-
ма (пошумљавање и друго), разбијање ледених 
баријера на рекама ради спречавања поплава и 
друго;

-  Мере за ублажавање и отклањање последица 
као што су: израда свих врста ојачања, заштит-
них водопривредних објеката (колмирање спољ-
не косине насипа, зечији насипи, ојачање наси-

па врећама, каменом, шљунком, пошљунчавање 
провирних површина и извора на брањеној стра-
ни насипа и друго), просецање насипа, стварање 
вештачких ретензија и упуштање поплавних во-
да у вештачке ретензије, пумпање воде из депре-
сија у каналску мрежу, просецање виших тере-
на ради бржег отицања поплавне воде ка каналс-
кој мрежи, санација заштитних водопривредних 
објеката, начин обавештавања о опасности по 
становништво у угроженом подручју, изградња 
друге - локализационе одбрамбене линије, ева-
куација људи, материјалних и културних доба-
ра, организација и употреба снага и средстава 
за спровођење мера за ублажавање и отклањање 
последица од поплаве и друго;

3. У заштити од пожара:
-  Превентивне мере заштите треба да обезбеђују 

спровођење прописа заштите од пожара при 
планирању, пројектовању и изградњи објека-
та (растреситост, ватроотпорност материја-
ла за изградњу објеката, обезбеђење зелених 
површина, саобраћајница и друго), обезбеђи-
вање објеката противпожарним средствима и 
уређајима у складу са прописима, правилан из-
бор локације, складишта, лако запаљивог и ек-
сплозивног материјала, правилан избор лока-
ција ватрогасних јединица, постављање осмат-
рачница и обезбеђење осматрања по рејонима, 
организација обавештавања о насталим пожа-
рима, обезбеђење воде за гашење пожара (пра-
вилан распоред хидраната, изградња приступ-
них путева до река и канала, обезбеђење отво-
рених базена и друго), обука грађана из про-
тивпожарне заштите, забрана складиштења за-
паљивих и експлозивних материја у станови-
ма и друге прописима утврђене противпожар-
не мере;

-  Мере за ублажавање и отклањање последица као 
што су: начин ангажовања снага и средстава за 
гашење пожара, начин активирања ватрогасних 
јединица, начин спасавања људи, материјалних 
и културних добара из запаљених објеката, ор-
ганизација и употреба снага и средстава за спро-
вођење мера за ублажавање и отклањање после-
дица од пожара и друго;

4. У заштити од снежних наноса и поледица:
-  Превентивне мере заштите као што су: орга-

низација зимске службе и правовремено обез-
беђивање средстава, механизације и опреме за 
чишћење снега, обезбеђење материјала за по-
сипање путева ради спречавања клизања, пос-
тављање снегобрана на местима стварања снеж-
них наноса, праћење развоја хидрометеоролош-
ке ситуације, утврђивање критичних места (која 
могу бити угрожена снежним наносима и по-
ледицом), организација осматрања критичних 
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места и обавештавање о повећању опасности, 
забрана саобраћаја на критичним саобраћајни-
цама и друго;

-  Мере за ублажавање и отклањање последица 
снежних наноса и поледица као што су: органи-
зовање рашчишћавања снежних наноса и оспо-
собљавања саобраћајница према приоритету, ор-
ганизација и употреба снага и средстава за спро-
вођење мера за ублажавање и отклањање после-
дица од снежних наноса и поледица;

5. У заштити од епидемија:
-  Превентивне мере заштите од епидемија су: оп-

шта здравствена превентива, организација и 
опремање хигијенско-епидемиолошке службе, 
праћење здравственог стања становништва, вак-
цинација од могућих заразних болести, контро-
ла исправности воде и прехрамбених артикала, 
организација редовне дезинфекције, дезинсек-
ције и дератизације ради уништавања преноси-
оца зараза, деловање здравствених екипа у ван-
редним ситуацијама и друго;

-  Мере за ублажавање и отклањања последица су: 
организовање за утврђивање узрока обољења и 
контрола обољења, изолација подручја на којем 
се појавила епидемија, организација карантин-
ског лечења оболелих, активирање покретних 
микробиолошких лабораторија, организовање 
вакцинације становништва, забрана одређене 
делатности, забрана приступа у одређене објек-
те и подручја, организација и употреба снага и 
средстава за спровођење мера за ублажавање и 
отклањање последица епидемије и друго;

6. У заштити од биљних заразних болести:
-  Превентивне мере заштите као што су: органи-

зовање прогоносно-извештајне службе за зашти-
ту биља, организовање прегледа земљишта, биља 
и преглед просторија за смештај, прераду и чу-
вање биља и биљних производа, контрола уређаја 
за прераду биља и биљних производа, контрола 
употребе средстава за заштиту биља, праћење ме-
теоролошких услова од значаја за прогнозу поја-
ве биљних болести, штеточина и друго;

-  Мере за ублажавање и отклањање последица као 
што су: уништавање зараженог биља и биљних 
производа, дезинфекција, дезинсекција и дера-
тизација просторија за смештај, чување и пре-
раду биља и биљних производа, употреба сред-
става за сузбијање одређене биљне заразне бо-
лести, забрана гајења појединих врста биља за 
одређено време и на одређеном подручју, орга-
низација забране стављања у промет и употре-
бе зараженог (контаминираног) биља и биљних 
производа, уништавање контаминираног биља 
и биљних производа, снаге и средства за спро-
вођење мера за ублажавање и отклањање после-
дица биљних заразних болести и друго;

7. У заштити од сточних заразних болести:
-  Превентивне мере заштите од заразних сточ-

них болести су: организација спровођења вете-
ринарско-санитарних мера у производњи, пре-
ради, складиштењу и промету животиња и на-
мирница животињског порекла, преглед објека-
та и простора у којима се држе и узгајају жи-
вотиње, ветеринарско-санитарни преглед живо-
тиња за клање, меса и других животних намир-
ница животињског порекла, контрола средстава 
за заштиту животиња, заштитно цепљење живо-
тиња, дезинфекција превозних средстава, обје-
ката и предмета, дезинсекција, дератизација и 
друго;

-  Мере за ублажавање и отклањање последица од 
заразних сточних болести су: ограничење или 
забрана кретања и промета животиња, забрана 
одржавања сточних пијаца, вашара и изложби, 
забрана испаше, купања и напајања животиња 
на рекама и каналима, забрана клања зараже-
них или сумњивих на заразу животиња, забра-
на клања здравих животиња без претходног пре-
гледа и дозволе ветеринара, дезинфекција лица 
која су била у контакту са зараженим животиња-
ма, дезинсекција, дератизација и стерилизација 
предмета који су били у додиру са зараженим 
животињама, уништавање заражених животиња 
и производа животињског порекла, локација и 
спаљивање лешева угинулих животиња, орга-
низација и употреба снага и средстава за спро-
вођење мера за ублажавање и отклањање после-
дица сточних заразних болести и друго;

8. У заштити од саобраћајних несрећа:
-  Превентивне мере заштите као што су: редовно 

одржавање саобраћајница и саобраћајне сигна-
лизације, обезбеђење саобраћајница које су под-
ложне поплави и слично (заштитни насипи, бра-
ници, пошумљавање околине и друго), праћење 
стања саобраћајница, спровођење прописа о тех-
ничким нормативима за изградњу саобраћајни-
ца, контрола техничке исправности и опремље-
ности возила за услове саобраћаја, здравствена 
и друга контрола возача и друго;

-  Мере за ублажавање и отклањање последица као 
што су: организација спасавања и збрињавања 
повређених, рашчишћавање саобраћајница и ук-
лањање оштећених саобраћајних средстава, оп-
равка саобраћајница и објеката на њима, орга-
низација и употреба снага и средстава за спро-
вођење мера за ублажавање и отклањање после-
дица саобраћајних несрећа и друго;

9. У заштити од експлозија:
-  Превентивне мере заштите као што су: обез-

беђивање спровођења прописа о заштити од ек-
сплозија при складиштењу, транспорту, проме-
ту и у току рада са експлозивним материјама, 
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организација противпожарних мера, правилно 
одређивање локација за складиштење експло-
зивног материјала, физичка и техничка заштита 
објеката у којима се ради са експлозивним мате-
ријама или се складиште те материје;

-  Мере за ублажавање и отклањање последи-
ца као што су: организација спасавања људи и 
рашчишћавање рушевина, гашење пожара, ор-
ганизација и употреба снага и средстава за спро-
вођење мера ублажавања и отклањања последи-
ца од експлозија и друго;

10. У заштити од ерупције нафте и гаса:
-  Превентивне мере као што је: примена прописа-

них техничких и безбедносних мера при истра-
живању нафте и гаса;

-  Мере за ублажавање и отклањање последица као 
што су: мере за заустављање ерупције и орга-
низација и употреба снага и средстава за спро-
вођење мера за ублажавање последица ерупције 
нафте и гаса и друго;

11.  У заштити од неконтролисаног осло-
бађања, изливања и растурања штетних, 
гасовитих, течних или чврстих хемијских и 
радиоактивних материја:

-  Превентивне мере као што су: строга приме-
на прописаних техничких и безбедоносних 
мера при руковању , коришћењу, складиштењу, 
транспорту и чувању штетних материја и дру-
го;

-  Мере за ублажавање и отклањање после-
дица као што су: мере за прикупљање и 
неутралисање штетних материја, обавештавање 
грађана о начину заштите од штетних материја, 
организација и употреба снага за спровођење 
мера за ублажавање и отклањање последица, 
обележавање и обезбеђење угроженог рејона и 
друго;

12. У заштити од суше:
-  У заштити од суше предузимају се превентивне 

мере као што су: организација противпожарне 
заштите и заштите од експлозија, превентивна 
контрола саобраћаја, посебне превентивне ме-
ре у транспорту запаљивих, експлозивних и ток-
сичних материја, оспособљавање свих располо-
живих капацитета за наводњавање, припрема ка-
налске мреже за наводњавање, контрола артерс-
ких бунара, одржавање система и уређаја за на-
водњавање и друго;

V  РАДНЕ  ЈЕДИНИЦЕ 

Члан 25.
За спровођење мера за заштиту од елементарних 

непогода Општина и месне заједнице организују 

радне јединице у које се распоређују грађани који су 
способни за учешће у заштити од елементарних не-
погода.

Радне јединице образује Председник опш-
тине у сарадњи са организационом јединицом 
Министарства одбране, утврђује њихову организа-
цију, састав и именује старешине ових јединица.

Члан 26.
Оперативни штабови за елементарне непогоде од-

лучују о употреби радних јединица и утврђују њихо-
ве задатке и рејоне употребе.

Члан 27.
Послове у вези са организовањем, опремањем 

радних јединица и распоређивањем грађана у ове је-
динице, обавља Општинска управа - Одељење за оп-
шту управу и заједничке послове.

Члан 28.
Радном јединицом руководи старешина радне је-

динице. Руковођење у радној јединици заснива се на 
начелима једностарешинства и субоординације и на 
обавези припадника јединице да извршава наређења 
претпостављеног старешине.

Члан 29.
Руковођење радном јединицом и у јединици ос-

тварује се издавањем усмених и писаних наређења.

Члан 30.
Старешина радне јединице стара се о спровођењу 

мобилизације и попуни јединице људством и мате-
ријално-техничким средствима, организује рад једи-
нице у складу са одлуком о њеној употреби и струч-
ним упутствима и наредбама органа руковођења за-
штитом од елементарних непогода, организује снаб-
девање и мере за заштиту јединице, обезбеђује унут-
рашњи рад и дисциплину у јединици и обавља дру-
ге послове везане за организовање и употребу једи-
нице.

VI  ФИНАНСИРАЊЕ ЗАШТИТЕ ОД 
ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА

Члан 31.
Средства за заштиту од елементарних непогода 

воде се на посебном рачуну буџета Општине и мо-
гу да се користе:

-  за спровођење превентивних мера за заштиту од 
елементарних непогода;

-  за спровођење мера заштите у случају непосред-
не опасности од елементарних непогода;

-  за спровођење мера заштите кад наступи еле-
ментарна непогода;

-  за спровођење мера за ублажавање и отклањање не-
посредних последица од елементарних непогода;
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-  за исплате накнаде грађанима, предузећима, ус-
тановама и другим организацијама, које им при-
падају по закону у вези са њиховим учешћем у 
заштити од елементарних непогода;

-  за давање помоћи грађанима и правним лицима 
која су претрпела знатну штету од елементар-
них непогода; и

-  за трошкове ангажовања органа и радних тела 
Општине и трошкова у вези са мерама које они 
нареде ради заштите од елементарних непого-
да, као и за опремање радних јединица које об-
разује Општина.

VII  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 32.
Уколико елементарна непогода угрожава под-

ручја више месних заједница или када су после-
дице таквих размера да је неопходно учешће ви-
ше органа који руководе заштитом, јединица ци-
вилне заштите, јединица Војске Србије, као и у 
другим случајевима када елементарна непогода 
превазилази надлежности Општинског штаба за 
заштиту од елементарних непогода, заштитом не-
посредно руководи Општински штаб цивилне за-
штите.

Сви органи који су учествовали у заштити од 
елементарних непогода настављају са радом и из-
вршавају наређења Општинског штаба цивилне за-
штите.

Члан 33.
План заштите од елементарних непогода опш-

тине Пожаревац ускладиће се са овом Одлуком у 
року од 6 месеци од дана ступања на снагу ове од-
луке.

Месне заједнице и правна лица ускладиће 
своје Планове заштите од елементарних непо-
года са овом одлуком и Планом заштите од еле-
ментарних непогода општине Пожаревац у ро-
ку од девет месеци од дана ступања на снагу ове 
одлуке.

Члан 34.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од да-

на објављивања у „Службеном листу општине 
Пожаревац”.

У Пожаревцу, 18.12.2006. год. Број:   01-06-75/12

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Иван Грубетић, дипл.инж. машинства, ср.

3

На основу члана 6. става 1. тачке 1. Закона о фи-
нансирању локалне самоуправе („Службени глас-
ник Републике Србије“ број 62/2006), члана 11. 
Закона о порезима на имовину („Службени гласник 
Републике Србије“ број 26/2001, 80/2002 и 135/2004) 
и члана 44. става 1. тачке 5. и тачке 13. Статута оп-
штине Пожаревац („Службени гласник општи-
не Пожаревац“ број 2/2005), Скупштина општине 
Пожаревац на седници од 18.12.2006.године, доне-
ла је

ОДЛУКУ О СТОПАМА ПОРЕЗА НА 
ИМОВИНУ

Члан 1.
Овом одлуком утврђују се стопе пореза на 

имовину ( осим пореза на пренос апсолутних 
права и пореза на наслеђе и поклоне), која се на-
лази на територији општине Пожаревац, а која је 
утврђена на дан 31. децембра године која претхо-
ди години за коју се утврђује и плаћа порез на 
имовину.

Члан 2.
Предмет опорезивања су следећа права на непок-

ретностима:

1. право својине;
2. право плодоуживања;
3. право употребе и право становања;
4. право временског коришћења;
5.  право закупа стана или стамбене зграде у скла-

ду са законом којим је утврђено становање, за 
период дужи од једне године или на неодређе-
но време и

6.  право коришћења градског грађевинс-
ког односно јавног грађевинског земљиш-
та или осталог грађевинског земљишта 
у државној својини, површине преко 10 
ари.

Члан 3.
Обвезник пореза на имовину на права из члана 2. 

ове одлуке је правно и физичко лице које је ималац 
тих права на непокретности која се налази на тери-
торији општине Пожаревац.

Члан 4.
Стопе пореза на имовину из члана 2. ове одлу-

ке износе:

1.  на права на непокретности пореског обвезника 
који води пословне књиге-0,40%;

2.  на права на непокретности пореског обвезника 
који не води пословне књиге:
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На пореску основицу Плаћа се на име пореза

до 6.000.000,00 динара 0,40%

од 6.000.000,00 до 
15.000.000,00 динара

24.000,00 динара + 
0,80% на износ преко 
6.000.000,00 динара

од 15.000.000,00 до 
30.000.000,00 динара

96.000,00 динара + 
1,50% на износ преко 
15.000.000,00 динара

преко 
30.000.000,00 динара

321.000,00 динара + 
3% на износ преко 

30.000.000,00 динара

Члан 5.
На све што није прописано овом одлуком (утврђи-

вање пореске основице, настанак пореске обавезе, ос-
лобађања, наплата пореза и друго), примењују се одред-
бе Закона о порезима на имовину ( „Службени гласник 
Републике Србије” број 26/2001, 80/2002 и 135/2004).

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном гласнику општине Пожаревац, а при-
мењиваће се од 1. јануара 2007. године.

У Пожаревцу, 18. 12.2006. године Број: 01-06-75/4

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Иван Грубетић, дипл.инж. машинства, ср.

4

На основу члана 44. Статута општине Пожаревац 
(„Службени гласник општине Пожаревац“, бр. 2/05) и 
на основу члана 149. Пословника, Скупштине општине 
Пожаревац („Службени гласник општине Пожаревац“, 
бр. 2/05), Скупштина општине Пожаревац, на седници 
од 18.  12.  2006. године, донела је

ОДЛУКУ 
о измени и допуни Одлуке о накнадама 

одборника Скупштине општине Пожаревац, 
чланова скупштинских радних тела, 
чланова Општинског већа општине 
Пожаревац и чланова радних тела 

Општинског већа

Члан 1.
У члану 3. Одлуке о накнадама одборника 

Скупштине општине Пожаревац, чланова скупштин-
ских радних тела, чланова Општинског већа општине 
Пожаревац и чланова радних тела Општинског већа 
(„Службени гласник општине Пожаревац“, бр. 6/05), 
после речи: „Одборницима у Скупштини, председ-
нику, заменику председника и члановима сталних 
или повремених радних тела Скупштине, а који ни-
су одборници Скупштине“ додају се речи: „чланови-
ма Општинског већа“.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од да-

на објављивања у „Службеном гласнику општине 
Пожаревац“.

У Пожаревцу, 18.12.2006. године Број: 01-06-75/11

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Иван Грубетић, дипл.инж. машинства, ср.

5

На основу члана 36. 37. и члана 123. Закона о ту-
ризму („Службени гласник Републике Србије“ број 
45/2005) и члана 44. става 1. тачке 5. и тачке 13. 
Статута општине Пожаревац („Службени гласник 
општине Пожаревац“ број 2/2005), Скупштина опш-
тине Пожаревац на седници од    18.12.    2006. годи-
не, донела је следећу

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 
ОДЛУКЕ О БОРАВИШНИМ ТАКСАМА

Члан 1.
У Одлуци о боравишним таксама („Службени 

гласник општине Пожаревац” број 4/2002) члан 4. 
мења се и гласи:

„Боравишна такса за сваки дан боравка у објек-
ту из члана 2. ове одлуке, наплаћује се у износу од 
30,00 динара.”

Члан 2.
Члан 5. мења се и гласи:
„Боравишну таксу из члана 4. ове одлуке не плаћају:
1. деца до 7 година старости;
2.  лица која организовано бораве у објектима из 

члана 2. ове одлуке, ради извођења истраживач-
ких, еколошких и сличних акција, осим спортис-
та који се налазе на припремама и такмичењима;

3.  страни држављани који су по међународним 
конвенцијама и споразумима ослобођени оба-
везе плаћања таксе;
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4.  лица која непрекидно бораве из члана 2. ове од-
луке дуже од 30 дана;

5.  ученици и студенти чији боравак организују 
школе и факултети у оквиру редовног програ-
ма школовања и

6.  лица са телесним оштећењима (слепи, глуви, 
дистрофичари и други).

Боравишну тасу умањену за 50% плаћају лица од 
7 до 15 година старости.”

Члан 3.
Члан 9. мења се и гласи:
„ Средства од боравишне таксе приход су буџета 

општине Пожаревац и уплаћују се на текући рачун 
број 840-714552843-83.

Средства од наплаћене боравишне таксе, давалац 
смештаја уплаћују на текући рачун из става 1. овог 
члана, у року од пет дана по истеку сваких 15 дана 
у месецу.”

Члан 4.
Члан 12. мења се и гласи:
„Новчаном казном од 20.000,00 до 150.000,00 ди-

нара, казниће се за прекршај предузеће или друго 
правно лице ако:

-  не наплати боравишну таксу истовремено са на-
платом услуге смештаја;

-у рачуну за услугу смештаја не искаже посебно 
износ боравишне таксе и

-  не уплати средства од боравишне таксе на те-
кући рачун буџета општине Пожаревац.

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се 
и одговорно лице у правном лицу од 1.000,00 до 
3.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана, казниће 
се предузетник новчаном казном од 10.000,00 до 
50.000,00 динара.”

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном гласнику општине Пожаревац.”

У Пожаревцу, 18.12.2006. године Број: 01-06-75/14

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Иван Грубетић, дипл.инж. машинства, ср.

6

На основу члана 83. 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   18.  
12.2006. године, донела је

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ОСНИВАЊУ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ 

ПОЖАРЕВАЦ

Члан 1.
У Одлуци о оснивању Фонда за заштиту живот-

не средине општине Пожаревац („Службени глас-
ник општине Пожаревац” број 8/05), у члану 1. пос-
ле става 2., додају се два нова става који гласе:

„ Фонд има својство правног лица.
Седиште Фонда је у Пожаревцу, улица Дринска 

број 2.”

Члан 2.
Члан 3. мења се и гласи:
„ Приходи Фонда остварују се из:
1.  наменских средстава буџета општине 

Пожаревац остварених по основу накнаде про-
писане чланом 85. Закона о заштити живот-
не средине („ Службени гласник Републике 
Србије” број 135/04);

2.  прихода остварених по основу промене влас-
ништва предузећа остварених у поступку при-
ватизације

3.  средстава буџета општине Пожаревац;
4.  прихода остварених из међународне сарадње 

и сарадње са правним и физичким лицима на 
програмима, пројектима и другим активности-
ма у области заштите животне средине и енер-
гетске ефикасности;

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

6. прилога, донација, поклона и помоћи и
7. других извора у складу са законом.”

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од да-

на објављивања у „Службеном гласнику општине 
Пожаревац”.

У Пожаревцу, 18. 12.2006. год. Број: 01 -06-75/13

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Иван Грубетић, дипл.инж. машинства, ср.

7

На основу члана 44. става 1. тачке 5. Статута 
општине Пожаревац („Службени гласник општи-
не Пожаревац“ број 2/2005), Скупштина општине 
Пожаревац на сеници од 18.12.    2006. године, до-
нела је
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ОДЛУКУ 
о измени Одлуке о радном времену у 

трговини, угоститељству, туризму, занатству и 
другим услужним делатностима на територији 

општине Пожаревац

Члан 1.
У Одлуци о радном времену у трговини, угоститељству, 

туризму и другим услужним делатностима на територији оп-
штине Пожаревац („Службени гласник општине Пожаревац” 
број 5/2006) у члану 7. ставу 1. алинеји 3. речи „ коцкарнице и 
објекти за организовање игара на срећу” бришу се.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном гласнику општине Пожаревац”.

У Пожаревцу, 18.12. 2006. год. Број: 01-06 75/15

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Иван Грубетић, дипл.инж. машинства, ср.

8

На основу члана 44. става 5. Статута општине 
Пожаревац („Службени гласник општине  Пожаревац“, 
бр. 2/05), Скупштина  општине   Пожаревац, на седни-
ци од 18. 12. 2006.године, донела је

РЕШЕЊЕ 
о давању сагласности на Споразум о изградњи, 

коришћењу и управљању Регионалном 
санитарном депонијом чврстог комуналног отпада 

за општине Смедерево, Пожаревац и Ковин, на 
локацији „Сегда-Јелендо“ - општина Смедерево

I
Даје се сагласност на Споразум о изградњи, ко-

ришћењу и управљању Регионалном санитарном депо-
нијом чврстог комуналног отпада за општине Смедерево, 
Пожаревац и Ковин, на локацији „Сегда-Јелендо” - опш-
тина Смедерево број 01-352-100 од 06.11.2006. године.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику оп-

штине Пожаревац”.

У Пожаревцу, 18.12. 2006. године Број: 01-06-75/9

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Иван Грубетић, дипл.инж. машинства, ср.
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СПОРАЗУМ 
О ИЗГРАДЊИ, КОРИШЋЕЊУ И 
УПРАВЉАЊУ РЕГИОНАЛНОМ 

САНИТАРНОМ ДЕПОНИЈОМ ЧВРТСТОГ 
КОМУНАЛНОГ ОТПАДА ЗА ОПШТИНЕ 
СМЕДЕРЕВО, ПОЖАРЕВАЦ И КОВИН 
НА ЛОКАЦИЈИ “СЕГДА - ЈЕЛЕНДО“ - 

ОПШТИНА СМЕДЕРЕВО

Између општина:
- Смедерево, коју заступа председник општине;
- Пожаревац, коју заступа председник општине;
- Ковин, коју заступа председник општине.
1.  Потписници овог Споразума су сагласни да ће међу-

собне односе у погледу обавеза и права општина 
учесница у пројекту, како са позиција извођења и фи-
нансирања изградње, тако и са позиција експлоата-
ције - коришћења, регулисати посебним уговором.

2.  Горе наведене општине су се споразумеле да ће носилац пос-
ла-инвеститор изградње Депоније бити општина Смедерево, 
на чијој територији се лоцира будућа Депонија.

3.  Општине потписнице Споразума пристају да 
у свему буду испоштовани максимални стан-
дарди у изградњи и коришћењу Регионалне де-
поније, затим да на својим територијама адек-
ватним прописима у целости регулишу посту-
пак одлагања отпада, од његовог збрињавања 
на месту настанка до искључивог депоновања.

4.  Потписници овог Споразума су сагласни да 
општина Смедерево буде носилац права уп-
рављања Регионалном депонијом.

5.  Општине потписнице Споразума прихватају да се 
код овог пројекта морају применити до максиму-
ма сви позитивни законски прописи и подзаконс-
ки акти који регулишу ову материју на територији 
Републике Србије, као и европски стандарди.

6.  Број учесника у овом пројекту може се повећати ис-
кључивим консензусом потписника овог Споразума.

У Смедереву, 03.11.2006. године

ОПШШТИНА СМЕДЕРЕВО

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Саша Радосављевић, ср.

ОПШШТИНА ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Душан Вујичић, ср.

ОПШШТИНА КОВИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Сава Костић, ср.
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На основу члана 23. става 1. Закона о комунал-
ним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 
16/97 и 42/98) и на основу члана 44. Статута оп-
штине Пожаревац („Службени гласник општи-
не Пожаревац“, бр. 2/05), Скупштина општине 
Пожаревац, на седници од  18.12.2006. године, до-
нела је

РЕШЕЊЕ 
о давању сагласности на Ценовник услуга 
Јавно радио-дифузног предузећа „Радио 

Пожаревац“ у Пожаревцу

I
Даје се сагласност на Ценовник услуга Јавно 

радио-дифузног предузећа „Радио Пожаревац” 
у Пожаревцу број 204/2 од 05.10.2006. године. 
Ценовник ће се примењивати од 1.1.2007. године.

II
Ово решење као и ценовник објавити у 

„Службеном гласнику општине Пожаревац”.

У Пожаревцу, 18.12.2006. године Број: 01-06-75/10

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Иван Грубетић, дипл.инж. машинства, ср.
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ЦЕНОВНИК УСЛУГА ЈАВНОГ РАДИО-ДИФУЗНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАДИО ПОЖАРЕВАЦ“

В Р С Т А  УСЛУГЕ Стара цена - нова цена

1. ЈЕДНОЧАСОВНА ЕМИСИЈА НА РАДИЈУ 4.000 - 4.407

2. ПОЛУЧАСОВНА ЕМИСИЈА НА РАДИЈУ 2.400-2.627,12

3. СПОНЗОРСТВО ЈЕДНОЧАСОВНЕ ЕМИСИЈЕ СА
ГОСТОВАЊЕМ ДО 5 МИНУТА ИЛИ НАГРАДНОМ ИГРОМ 800 - 847,50

4. КОНТАКТ ЕМИСИЈА ОТВОРЕНА СУБОТА 5.700 -6.355,95

5. ЧЕСТИТКА ПОВОДОМ ПРАЗНИКА 10-15 РЕЧИ 120 - 135,60

6. СПОНЗОР ВРЕМЕНСКЕ ПРОГНОЗЕ МЕСЕЧНО 6.300 - 6.864,45

7. СПОНЗОР ТЕЛЕКС ВЕСТИ МЕСЕЧНО 6.300 - 6.864,45

8. СПОНЗОР ТАЧНОГ ВРЕМЕНА МЕСЕЧНО 6.300   -6.864,45

9. СПОНЗОР СТАЊА НА ПУТЕВИМА МЕСЕЧНО 6.300 - 6.864,45

10. СПОНЗОРСТВО ТОП ЛИСТЕ МЕСЕЧНО 6.300 - 6.864,45

11. ЈЕДНОЧАСОВНА ЕМИСИЈА У НОЋНОМ ТЕРМИНУ 2.500-2.711,87

12. ПОЛУЧАСОВНА ЕМИСИЈА У НОЋНОМ ТЕРМИНУ 1.300-1.355,94

13. ПОЗДРАВИ И ЖЕЉЕ 50 - 59,32

14. ПОСЕБНЕ УСЛУГЕ КОЈЕ НИСУ НАВЕДЕНЕ У ЦЕНОВНИКУ ПРЕМА ДОГОВОРУ
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РАДИО СПОТОВИ:

1. СНИМАЊЕ ТОНСКЕ РЕКЛАМЕ БЕЗ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА
КОМИТЕНТА ДУЖИНЕ ДО 1 МИНУТА 1.000- 1.101,70

2. СНИМАЊЕ ТОНСКЕ РЕКЛАМЕ СА ПОСЕБНИМ ЗАХТЕВИМА 
КОМИНТЕНТА ПРЕМА ДОГОВОРУ

3. СНИМАЊЕ МАСКЕ ДО 10 СЕКУНДИ 180-211,87

4. 1 СЕКУНДА ЕМИТОВАЊА РЕКЛАМЕ НА РАДИО
ПОЖАРЕВЦУ 1 1,7-1,7

5. 1 СЕКУНДА ЕМИТОВАЊА РЕКЛАМЕ НА РАДИО ПОЖАРЕВЦУ 2 1,7-1,7

6. РЕКЛАМА 1 СЕКУНДА У ДНЕВНИКУ 11,50-12,75

ПОСЛОВНИ И МАЛИ ОГЛАСИ:

1. МАЛИ ОГЛАС 10,17-12,75

2. СВАКА РЕЧ ПРЕКО 10 РЕЧИ 1,27-1,27

3. ПОСЛОВНИ ОГЛАС 59,32 - 59,32

Напомена: цене су приказане без ПДВ

У Пожаревцу, 05.10.2006. године        Број: 204/2

ДИРЕКТОР 
Драган Живановић, ср.
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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 
18.12. 2006. године, донела је

РЕШЕЊЕ 
о разрешењу и именовању заменика 

председника Управног одбора 
установе Спортски центар „Пожаревац“ у 

Пожаревцу

I
Разрешава се Слободан М. Јовић из Пожаревца, 

ул. Доситејева бр. 6/21 дужности заменика председ-
ника Управног одбора установе Спортски центар 
„Пожаревац” у Пожаревцу.

II
Именује се др. Дарко Николић из Пожаревца, 

ул. Милице Јанковић бр. 3 за заменика председ-
ника Управног одбора установе Спортски центар 
„Пожаревац” у Пожаревцу.

III
Ово решење објавити у „Службеном гласнику оп-

штине Пожаревац”.

У Пожаревцу, 18.12.2006. год. Број: 01-06-75/2а

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Иван Грубетић, дипл.инж. машинства, ср.
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На основу члана 9. Одлуке о оснивању Јавног 
комуналног предузећа „Комуналне службе“ 
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(„Службени гласник општине Пожаревац“, бр. 
6/98, 2/01 и 3/04) и на основу члана 44. Статута 
општине Пожаревац („Службени гласник опш-
тине Пожаревац“, бр. 2/05), Скупштина општине 
Пожаревац, на седници од 18.12.   2006. године, до-
нела је

РЕШЕЊЕ 
о разрешењу и именовању заменика 
председника Управног одбора Јавног 

комуналног предузећа „Комуналне службе“ 
у Пожаревцу

I
Разрешава се Дејан Илкић из Костолца, ул. 

Сарајевска бр. 35 дужности заменика председни-
ка Управног одбора Јавног комуналног предузећа 
„Комуналне службе” у Пожаревцу.

II
Именује се Периша Петровић из Пожаревца, ул. 

Космајска бр. 8, за заменика председника Управног 
одбора Јавног комуналног предузећа „Комуналне 
службе” у Пожаревцу.

III
Ово решење објавити у „Службеном гласнику оп-

штине Пожаревац”.

У Пожаревцу, 18.12.2006. год. Број: 01-06-75/2б

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Иван Грубетић, дипл.инж. машинства, ср.
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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 18.12.2006. године, доне-
ла је

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

Школског одбора Политехничке школе у 
Пожаревцу

I
Разрешава се Мирјана Милановић из Пожаревца, 

ул. Миодрага Марковића бр. 58 дужности члана 
Школског одбора Политехничке школе у Пожаревцу, 
представник Савета родитеља Школе.

II
Именује се Жељко Цекић из Пожаревца, ул. 

Вукице Станковић бр. 7 за члана Школског одбо-
ра Политехничке школе у Пожаревцу, представник 
Савета родитеља Школе.

III
Ово решење објавити у „Службеном гласнику оп-

штине Пожаревац“.

У Пожаревцу, 18.12.2006. године Број:01-06-75/2в

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Иван Грубетић, дипл.инж. машинства, ср.
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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 18.12.2006. године, донела је

РЕШЕЊЕ 
о разрешењу и именовању председника 

Комисије за стамбена питања Скупштине 
општине Пожаревац

I
Разрешава се Дејан Илкић из Костолца, ул. 

Сарајевска бр. 35 дужности председника Комисије за 
стамбена питања Скупштине општине Пожаревац.

II
Именује се Живомир Рајчић из Пожаревца, ул. 

Ђурђа Бранковића бр. 21, за председника Комисије за 
стамбена питања Скупштине општине Пожаревац.

III
Ово решење објавити у „Службеном гласнику оп-

штине Пожаревац”.

У Пожаревцу, 18.12.2006. године Број: 01-06-75/2г

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Иван Грубетић, дипл.инж. машинства, ср.
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По извршеном сравњењу са изворним текстом 
утврђено је да се у Решењу о разрешењу и имено-
вању два члана и једног заменика члана Општинске 
изборне комисије за спровођење избора за одборни-
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ке Скупштине општине Пожаревац и Председника 
општине („Службени гласник општине Пожаревац“, 
бр. 10/06), поткрала грешка па се даје

ИСПРАВКА 
Решења о разрешењу и именовању два 

члана и једног заменика члана Општинске 
изборне комисије за спровођење избора за 

одборнике Скупштине општине Пожаревац 
и Председника општине

У Решењу о разрешењу и именовању два члана и 
једног заменика члана Општинске изборне комисије 
за спровођење избора за одборнике Скупштине опш-

тине Пожаревац и Председника општине („Службени 
гласник општине Пожаревац”, бр. 10/06), врши се 
следећа исправка:

У тачки II решења у другом пасусу код именовања 
Милана Грубетића уместо речи: „из Пожаревца” тре-
ба да стоје речи: „из Костолца”.

У истом решењу на самом крају испод речи: 
„Председник Скупштине” треба да стоје речи: „Иван 
Грубетић, дипл.инж.машинства, ср.”

У Пожаревцу, 12.12.2006. године Број: 01-06-57/6з 

ИЗ РЕДАКЦИЈЕ СЛУЖБЕНОГ ЛАСНИКА 
ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ
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