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На основу члана 46. Закона о планирању и из-
градњи („Службени гласник РС“, бр. 47/03 и 34/06) 
и члана 44. Статута општине Пожаревац („Сл. глас-
ник општине Пожаревац“, бр. 2/2005), 

Скупштина општине Пожаревац на седници одр-
жаној 29.12.2006. године, донела је

ОДЛУКУ 
о изради Урбанистичког плана генералне 

регулације депоније пепела ПД 
„Термоелектране и копови Костолац“ на 
локацији „Средње костолачко острво“

Члан 1.
Овом Одлуком приступа се изради Урбанистичког 

плана генералне регулације депоније пепела ПД 
„Термоелектране и копови Костолац” на локацији 
„Средње костолачко острво” чији је саставни део 
Програм за израду урбанистичког плана урађено 
од стране Института за архитектуру и урбанизам 
Србије из Београда, који је саставни део ове Одлуке 
(у даљем тексту: Урбанистички план).

Члан 2.
Циљ доношења урбанистичког плана је утврђи-

вање просторних могућности развоја и коришћења 
постојеће депоније, регулациони и урбанистички ус-
лови уређења простора у планском обухвату, ниве-
лациони услови уређења простора, правила грађења 
којим се врши доградња, изграђује нови простор уз, 
испод или над постојећим објектом, мењају конс-
труктивни елементи, мења технолошки процес, 
спољни изглед објекта, утицај на безбедност сусед-
них објеката, саобраћаја и заштите животне средине, 
мења режим вода, поступак и мере за заштиту жи-
вотне средине, непосредне заштите околине и конач-
не рекултивације и ревитализације простора.

Члан 3.
Урбанистички план обухвата простор површине око 

400 ха. Простор чине следеће катастарске парцеле:
КО Костолац - град и то кат. парцеле: 2411, 2412, 

2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 
2422, 2423, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 
2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 
2443 и 2445.

КО Костолац - село и то кат. парцеле: 1565, 1566, 
1567/1, 1557/2, 1568/1, 1568/2, 1569, 1570, 1573, 
1574, 1575, 1576, 1577/1, 1577/2, 1158/1, 1578/2, 1580 
и 1581.

Део старог корита реке Млаве и Канал топле во-
де до улива у реку Дунав и део реке Дунав, користи 
се за контролисану евакуацију вода са површине де-
поније и подземних вода а налази се на катастарским 
парцелама КО Костолац - град и то 2442, 2443.

Подручје плана дато је на графичком приказу, који 
је одштампан уз ову одлуку и чини њен саставни део.

Члан 4.
Инвеститор израде урбанистичког плана је Привредно 

друштво „Термоелектране и копови Костолац” из 
Костолца, која обезбеђује средства за израду истог.

Члан 5.
Рок за израду је 6 месеци од дана објављивања ове 

одлуке у „Службеном гласнику општине Пожаревац“.

Члан 6.
Саставни део ове одлуке је Одлука о изради стра-

тешке процене утицаја на животну средину коју ће 
Скупштина општине Пожаревац донети по при-
бављеном мишљењу надлежног органа за заштиту 
животне средине а пре доношења Плана.

Одлука о изради стратешке процене утицаја на 
животну средину  подлеже јавном увиду и објављује 
се у „Службеном гласнику општине Пожаревац“.

Члан 7.
Пре доношења Урбанистичког плана, предлог 

плана се ставља на јавни увид у трајању од 30 дана 
од дана оглашавања у листу „Реч народа” и огласној 
табли у згради Општинске управе Пожаревац.

Члан 8.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 

Одлука о припремању Урбанистичког пројекта за ре-
конструкцију и надградњу депоније пепела и шљаке 
на локацији „Средње костолачко острво“ у Костолцу 
(„Сл. гласник општине Пожаревац“, бр. 7/2002).

Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном гласнику општине Пожаревац“.

У Пожаревцу, 29.12.2006. године Број: 01-06-84/2

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Иван Грубетић, дипл.инж.машинства, ср.
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На основу члана 4. став. 2. Одлуке о оснивању 
ЈКП „Паркинг сервис” Пожаревац („Службени 
гласник општине Пожаревац”,бр. 4/2006), Решења 
о образовању Комисије за деобни биланс имови-
не ЈП Дирекција за изградњу општине Пожаревац 
ради издвајања ЈКП „Паркинг сервис” Пожаревац 
Општинског већа општине Пожаревац број 01-
06-42/2006-17 од 18.08.2006. године и члана 44. 
став. 1. тачка 5. Статута општине Пожаревац 
(„Службени гласник општине Пожаревац”, бр. 
2/2005 ),

Скупштина општине Пожаревац , на седници од  
18.12.2006. године донела је

РЕШЕЊЕ 
о давању сагласности на Извештај Комисије 

за деобни биланс имовине ЈП Дирекција 
за изградњу општине Пожаревац ради 

издвајања ЈКП „Паркинг сервис“

I
Даје се сагласност на Извештај Комисије 

за деобни биланс имовине ЈП Дирекција за из-
градњу општине Пожаревац ради издвајања 
ЈКП „Паркинг сервис”, број 01-40-974/06 од 
20.10.2006. године.

II
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику оп-

штине Пожаревац”.

У Пожаревцу, 18.12.2006. године Број: 01-06-75/7

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Иван Грубетић, дипл.инж.машинства, ср.
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Скупштина општине Пожаревац, на седници од 
29.12.2006. године, разматралаје актуелну пробле-
матику у функционисању локалне самоуправе у оп-
штини Пожаревац, па је на основу члана 44. ставa 
1. тачке 5. Статута општине Пожаревац („Службени 
гласник општине Пожаревац”, бр. 2/2005) донела 
следећи

ЗАКЉУЧАК
1.  До погоршања политичко безбедносног стања 

у општини Пожаревац дошло је искључиво не-
одговорним понашањем министра за државну 
управу и локалну самоуправу Зорана Лончара, 

јер је у вези са губитком мандата три одборни-
ка врло неодговорно дао своје виђење, које није 
засновао на закону и за које није надлежан. То 
је проузроковало даље низ проблема чији смо 
ових дана сведоци;

2.  Проблем легитимитета Скупштине општине 
Пожаревац је веома јасан. Легитимна је једино 
већина одборничке коалиције Социјалистичке 
партије Србије, Српске радикалне странке и 
Покрета „Снага Србије” и неколико слободних 
одборника, укупно 36. Свака друга групација је 
нелигитимна и узурпаторска. Све што су ура-
дили посланици Демократске странке Србије 
Г-17 плус и Коалиције „За Пожаревац”, њих 32, 
на својим, такозваним седницама је нелигитим-
но и неважеће;

3.  Упозоравају се средства информисања да 
грађане обавештавају објективно а не навијач-
ки. Веома је важно грађане информисати о за-
конитим чињеницама у вези настале ситуације, 
а не о жељама појединих одборника или одбор-
ничких група.

4.  Од свих надлежних државних органа се захтева 
да предузимају све мере из своје надлежности 
како не би дошло до нежељених последица.

У Пожаревцу, 29.12.2006. године Број: 01-06-84/1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Иван Грубетић, дипл.инж.машинства, ср.
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На основу чл.87, 88 и 90 Закона о локалној са-
моуправи („Сл.гласник РС“, бр.9/2002, 33/2004 
и 135/2004) и на основу чл. 29 Статута општине 
Пожаревац („Сл.гласник општине Пожаревац“, бр. 
2/2005), грађани Месне заједнице Острово у Острову, 
на личном изјашњавању уз потпис, у периоду од 18. 
до 28.децембра 2006.године донели су

ОДЛУКУ 
о увођењу самодоприноса за подручје Месне 

заједнице „Острово“

Члан 1
Уводи се самодопринос у новчаном облику за 

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

Члан 2
Самодопринос се уводи за раздобље од 5 година и 

то почев од 01.01.2007.године  до 31.12.2011.године.
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Члан 3
Планирана средства за Месну заједницу 

„Острово“ износе 3.000.000 динара.
Планирани приход из става 1. овог члана чини део 

укупних средстава која ће се формирати и кроз дру-
ге видове учешћа у обезбеђењу средстава ( учешће 
Дирекције за изградњу општине Пожаревац, креди-
ти банака и извођача радова, учешће грађана, при-
ватних инвеститора и др.).

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

Члан 4
Средства самодоприноса заједно са средствима из 

члана 3. став 2. ове одлуке, користиће се у складу са 
утврђеним ставовима Месне заједнице „Острово“, а 
на бази програма самодоприноса за подручје Месне 
заједнице „Острово“.

Члан 5
Средства из самодоприноса користиће се у наве-

деном раздобљу а према следећем распореду:
- 30% за изградњу пута Острово-Дубравица,
-  10% за изградњу трибина стадиона за мале 

спортове,
- 10% за финансирање спорта и културе,
- 10% за рад Савета МЗ Острово,
- 20% за реновирање цркве,
-  10% за уређење зелених површина и одржавање 

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

Члан 6
Самодопринос извршавају грађани на начин и на 

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

-  2%   од   нето   плата   и   зарада  радника  у  ра-
дом   односу  у  земљи   и иностранству,   а   ако   
није   могуће   утврдити   основицу   за   обра-
чун самодоприноса за зараде радника у иност-
ранству, као основицу рачунати троструки износ 
просечне зараде у општини Пожаревац;

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

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

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

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

и  имовину који су законом изузети од опорезивања.

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

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

Члан 8
Новчана средства која се прикупљају на основу 

одлуке о самодоприносу који се уводи за подручје 
Месне заједнице „Острово” уплаћују се на рачун 
Месне заједнице „Острово”.

Члан 9
За праћење наплате и реализације самодоприно-

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

Члан 10
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику оп-

штине Пожаревац”.

У Острову 29.12.2006.године Број 14/2006

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЛИЧНОГ 
ИЗЈАШЊАВАЊА ГРАЂАНА О УВОЂЕЊУ 

САМОДОПРИНОСА

5

На основу чл.87, 88 и 90 Закона о локалној са-
моуправи („Сл.гласник РС“, бр.9/2002, 33/2004 
и 135/2004) и на основу чл. 29 Статута општине 
Пожаревац („Сл.гласник општине Пожаревац“, бр. 
2/2005), грађани Месне заједнице Лучица у Лучици, 
на личном изјашњавању уз потпис, у периоду од 18. 
до 28.децембра 2006.године донели су

ОДЛУКУ 
о увођењу самодоприноса за подручје Месне 

заједнице „Лучица“

Члан 1
Уводи се самодопринос у новчаном облику за 

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

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 
МЗ ОСТРОВО

Перица Веселинов, ср.

ПРЕДСЕДНИК 
КОМИСИЈЕ 

Бобан Тизманов, ср
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Члан 2
Самодопринос се уводи за раздобље од 5 годи-

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

Члан 3
Планирана средства за Месну заједницу „Лучица“ 

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

укупних средстава која ће се формирати и кроз дру-
ге видове учешћа у обезбеђењу средстава ( учешће 
Дирекције за изградњу општине Пожаревац, креди-
ти банака и извођача радова, учешће грађана, при-
ватних инвеститора и др.).

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

Члан 4
Средства самодоприноса заједно са средствима из 

члана 3. став 2. ове одлуке, користиће се у складу са 
утврђеним ставовима Месне заједнице „Лучица“, а 
на бази програма самодоприноса за подручје Месне 
заједнице „Лучица”.

Члан 5
Средства из самодоприноса користиће се у 

наведеном раздобљу а према следећем распоре-
ду:

-  20% за изградњу водовода и канализацију,
-  7% за одржавање уличне расвете и нисконапон-

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

новог,
- 3% за одржавање спортских терена,
- 1% за дотације удружењима у Месној заједници,
- 2% за трошкове Савета Месне заједнице,
- 5% за дотације КУД-у „Милош Савић” Лучица,
- 13% за дотације Цркви,
- 5% за дотације Спортском друштву,
- 1% за дотације Основној школи и
- 3% за плаћање електричне енергије за Дом културе.

Члан 6
Самодопринос извршавају грађани на на-

чин и на основице за утврђивање самодопри-
носа, како је то прописано члановима 87. до 97. 
Закона о локалној самоуправи и то по следећим 
стопама:

-  2% од нето плата и зарада радника у радом од-
носу у земљи и иностранству, а ако није могуће 
утврдити основицу за обрачун самодоприноса 
за зараде радника у иностранству, као основицу 
рачунати троструки износ просечне зараде у оп-
штини Пожаревац;

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

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

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

-2% на приходе од зарада;
-2% од прихода од ауторских права;
- 10% на приход од пољопривредне делатности.
Самодопринос  се  не може уводити на при-

мања и имовину који су законом изузети од опоре-
зивања.

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

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

Члан 8
Новчана средства која се прикупљају на основу 

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

Члан 9
За праћење наплате и реализације самодоп-

риноса, управљање и надзор над тим средстви-
ма и доношење наредби за извршење финансијс-
ког плана самодоприноса, Савет Месне заједнице 
„Лучица“ образоваће посебну Комисију за спро-
вођење самодоприноса и ближе уредити њена пра-
ва и обавезе.

Члан 10
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику оп-

штине Пожаревац“.

У Лучици 29.12.2006.године Број 86/2006

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЛИЧНОГ 
ИЗЈАШЊАВАЊА ГРАЂАНА О УВОЂЕЊУ 

САМОДОПРИНОСА

6

На основу чл.87, 88 и 90 Закона о локалној са-
моуправи („Сл.гласник РС“, бр.9/2002, 33/2004 
и 135/2004) и на основу чл. 29 Статута општи-

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 
МЗ ЛУЧИЦА 

Стокић Радиша, ср.

ПРЕДСЕДНИК 
КОМИСИЈЕ 

Савић Јовица, ср
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не Пожаревац („Сл.гласник општине Пожаревац“, 
бр. 2/2005), грађани Месне заједнице Брадарац у 
Брадарцу, на личном изјашњавању уз потпис, у пе-
риоду од 18. до 28.децембра 2006.године донели 
су

ОДЛУКУ 
о увођењу самодоприноса за подручје Месне 

заједнице „Брадарац“

Члан 1
Уводи се самодопринос у новчаном облику за 

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

Члан 2
Самодопринос се уводи за раздобље од 5 година и 

то почев од 01.01.2007.године до 31.12.2011.године.

Члан 3
Планирана средства за Месну заједницу 

„Брадарац“ износе 3.000.000 динара.
Планирани приход из става 1. овог члана чини део 

укупних средстава која ће се формирати и кроз дру-
ге видове учешћа у обезбеђењу средстава ( учешће 
Дирекције за изградњу општине Пожаревац, креди-
ти банака и извођача радова, учешће грађана, при-
ватних инвеститора и др.).

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

Члан 4
Средства самодоприноса заједно са средствима из 

члана 3. став 2. ове одлуке, користиће се у складу са 
утврђеним ставовима Месне заједнице „Брадарац“, а 
на бази програма самодоприноса за подручје Месне 
заједнице „Брадарац“.

Члан 5
Средства из самодоприноса користиће се у наве-

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

Члан 6
Самодопринос извршавају грађани на начин и на 

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

-  2% од нето плата и зарада радника у радом од-
носу у земљи и иностранству, а ако није могуће 
утврдити основицу за обрачун самодоприноса 
за зараде радника у иностранству, као основицу 
рачунати троструки износ просечне зараде у оп-
штини Пожаревац;

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

-  5% на приходе грађана, који друштвене оба-
везе плаћају у годишњем паушалном изно-
су;

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

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

и имовину који су законом изузети од опорези-
вања.

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

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

Члан 8
Новчана средства која се прикупљају на основу 

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

Члан 9
За праћење наплате и реализације самодопри-

носа, управљање и надзор над тим средствима и 
доношење наредби за извршење финансијског 
плана   самодоприноса,   Савет Месне заједнице 
„Брадарац“ образоваће посебну Комисију за спро-
вођење самодоприноса и ближе уредити њена пра-
ва и обавезе.

Члан 10
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику оп-

штине Пожаревац”.

У Брадарцу 29.12.2006.године Број 17/2006

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЛИЧНОГ 
ИЗЈАШЊАВАЊА ГРАЂАНА О УВОЂЕЊУ 

САМОДОПРИНОСА

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 
МЗ БРАДАРАЦ

Стојићевић Војислав, ср.

ПРЕДСЕДНИК 
КОМИСИЈЕ

Стојићевић Војислав, ср.
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